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ABSTRAK 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Covid-19 yang terdiri 

dari tiga variabel, yaitu jumlah kasus positif Covid-19, jumlah yang meninggal 

karena Covid-19, dan jumlah yang sembuh dari Covid-19 terhadap volatilitas harga 

saham melalui peran mediasi dari harga emas. Penelitian ini merupakan penelitian 

dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam perusahaan ritel 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Periode penelitian yang 

digunakan adalan periode bulanan dari bulan April 2020 hingga bulan Juni 2021. 

Teknik pengumpulan data dilakukan secara dokumentasi dan dianalisis 

menggunakan analisis structural equation model (SEM). Hasil analisis 

menjelaskan bahwa jumlah kasus positif Covid-19 berpengaruh negatif signifikan 

terhadap harga emas dan volatilitas harga saham perusahaan ritel. Jumlah yang 

meninggal karena Covid-19 berpengaruh positif terhadap harga emas dan volatilitas 

harga saham perusahaan ritel. Jumlah yang sembuh dari Covid-19 berpengaruh 

positif terhadap harga emas, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap 

volatilitas harga saham. Hasil penelitian peran mediasi menjelaskan bahwa harga 

emas memiliki peran mediasi pada pengaruh jumlah kasus positif Covid-19 dan 

jumlah yang meninggal karena Covid-19 terhadap volatilitas harga saham, namun 

tidak berperan mediasi pada pengaruh jumlah yang sembuh dari Covid-19 terhadap 

volatilitas harga saham.   

 

Kata kunci: Covid-19, Harga Emas, Volatilitas Harga Saham, dan Perusahaan Ritel. 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to analyze the effect of Covid-19 which consists of three 

variables, namely the number of positive cases of Covid-19, the number who died 

from Covid-19, and the number who recovered from Covid-19 on stock price 

volatility through mediation of the gold price. This research is a research with a 

quantitative approach. The population used in retail companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2020. The research period used is a monthly period 

from April 2020 to June 2021. Data collection techniques are carried out by 

documentation and analysis using structural equation model (SEM) analysis. The 

results of the analysis explain that the number of positive cases of Covid-19 has a 

significant negative effect on gold prices and the volatility of retail companies' stock 

prices. The number who died from Covid-19 had a positive effect on gold prices 

and the volatility of retail companies' stock prices. The number who recovered from 

Covid-19 had a positive effect on gold prices, but had no significant effect on stock 

price volatility. The results of the mediation role research explain that the gold 

price has a mediating role on the effect of the number of positive cases of Covid-19 

and the number of deaths due to Covid-19 on stock price volatility, but does not 

have a mediating role on the effect of the number of recoveries from Covid-19 on 

stock price volatility. 

 

Keywords: Covid-19, Gold Prices, Stock Price Volatility, and Retail Companies. 
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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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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Efficient Market Hypothesis 

 Efficient market hypothesis (EMH) pertama kali muncul di tahun 1960 oleh 

Fama yang menjelaskan bahwa pasar yang aktif adalah pasar yang didalamnya 

terdapat banyak investor berpengetahuan luas dan cerdas, sehingga saham atau 

sekuritas akan dihargai dengan tepat dan mencerminkan setiap informasi yang 

tersedia (Arshad & Yahya, 2017). Hal ini juga dijelaskan oleh Angesti dan Santioso 

(2019) bahwa pasar yang efisien harga dapat mencerminkan sepenuhnya informasi 

yang tersedia dan implikasi harga akan bereaksi langsung tanpa adanya bias ketika 

terdapat informasi baru. Efisiensi yang dimaksud dalam pasar adalah 

menggambarkan seberapa cepat pasar dapat menerima setiap informasi yang 

relevan yang nantinya akan dicerminkan melalui harga saham.  

 Hal ini juga diterangkan oleh Machmuddah, Utomo, Suhartono, Ali, dan 

Ghulam (2020), bahwa pasar yang efisien adalah pasar yang bereaksi cepat untuk 

mencapai harga ekuilibrium baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang 

diberikan. Informasi yang dimaksud tidak hanya sebatas pada informasi laporan 

keuangan, melainkan juga mencakup informasi politik, peristiwa sosial dan 

ekonomi, serta informasi lainnya, seperti informasi yang berkaitan dengan pandemi 

Covid-19.  

 Fama (1970) menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk EMH, yaitu: 
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1. Efisiensi yang lemah 

Pada bentuk efisiensi ini harga saham sepenuhnya mencerminkan informasi 

pasar historis yang mencakup setiap data yang diketahui mengenai harga, 

volume dan informasi perusahaan serta fakta fundamental yang terkait. 

2. Efisiensi yang semi kuat 

Pada bentuk efisiensi semi kuat, harga saham mencerminkan sepenuhnya 

setiap informasi publik termasuk pengumuman perusahaan dan laporan yang 

dipublikasikan, baik di media cetak maupun media elektronik. 

3. Efisien yang kuat 

Pada bentuk efisiensi ini, harga saham mencerminkan setiap informasi, baik 

publik ataupun informasi yang tersedia untuk orang dalam perusahan, namun 

belum dipublikasikan. 

Apabila dikaitkan dengan pandemi Covid-19, kondisi pasar modal yang 

efisien adalah yang menjelaskan fenomena pandemi, yaitu return saham 

menunjukkan korelasi yang positif dengan risiko sistemik. Kondisi demikian 

menjelaskan bahwa semakin sedikit informasi yang diberikan oleh perusahaan 

kepada investor, maka investor menjadi semakin tidak tertarik untuk investasi pada 

perusahaan yang bersangkutan. Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi semakin 

memperkuat risiko sistemik yang kemudian menyebabkan investor untuk berusaha 

menghindari risiko (risk averse) (Darmayanti, Mildawati, & Dwi Susilowati, 2021). 

 Informasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah informasi yang tersedia 

untuk umum mengenai kondisi terkini kasus pandemi Covid-19 yang terjadi di 
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Indonesia. Pandemi yang terjadi menyebabkan risiko kesehatan juga menjadi 

sebuah risiko ekonomi dan risiko keuangan. Dilain sisi perilaku investor dalam 

bursa saham semakin menghindari risiko tersebut ketika risiko tersebut 

menyebabkan krisis ekonomi (Evangelos, 2020).   

 Pada penelitian, EMH digunakan sebagai dasar teori yang dapat 

menjelaskan hubungan antar variabel karena teori EMH menekankan pada harga 

yang dicerminkan pada titik waktu tertentu sepenuhnya dapat mencerminkan 

kondisi informasi yang tersedia (Evangelos, 2020). Artinya EMH digunakan untuk 

menguji apakah setiap informasi mengenai kondisi pandemi Covid-19 yang sedang 

terjadi, harga emas yang berlaku merupakan informasi yang dapat mencerminkan 

harga saham perusahaan ritel.  

 

2.1.2 Signalling Theory 

 Signalling theory adalah sebuah teori yang menjelaskan mengenai 

pergerakan harga dalam sebuah pasar sehingga menimbulkan pengaruh terhadap 

investor. Dalam signalling theory, investor dan pihak manajer sebuah perusahaan 

memiliki kapasitas informasi yang sama mengenai prospek perusahaan, namun 

kondisi demikian jarang terjadi dan lebih cenderung manajer perusahaan memiliki 

informasi yang lebih baik daripada investor mengenai prospek perusahaan (Rifai, 

Junaidi, & Sari, 2020). Kondisi demikian disebut sebagai asimetri informasi.  

 Menurut Welley, Oroh, dan Walangitan (2020), signalling theory 

menjelaskan sinyal yang timbul dari setiap informasi, baik dari eksternal 

perusahaan ataupun internal perusahaan secara langsung dapat memberikan 
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dampak pada pergerakan harga saham perusahaan. Informasi yang dipublikasikan 

merupakan pengumuman yang memberikan sinyal bagi investor untuk proses 

pengambilan keputusan investasi. Febriyanti (2020) menambahkan bahwa apabila 

pengumuman mengandung sinyal positif, diharapkan pasar akan memberikan 

reaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Sinyal tersebut dapat 

menentukan tindakan yang diambil oleh investor yang kemudian dicerminkan pada 

harga saham dan volume perdagangan. 

 Informasi dalam signalling theory merupakan aspek penting, khususnya 

bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi dapat memberikan gambaran 

kondisi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Informasi yang 

lengkap dan memiliki relevansi yang akurat dan tepat waktu menjadi perihal 

penting untuk diperhatikan oleh investor dalam pasar modal sebagai alat analisis 

pengambilan keputusan investasi (Darmayanti et al., 2021). 

  Teori signalling digunakan pada penelitian ini dengan tujuan untuk 

menjelaskan dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang terjadi Indonesia 

memberikan reaksi terhadap kebijakan pemerintah yang dijelaskan menggunakan 

harga emas serta reaksi investor. Reaksi investor ini yang kemudian menggerakkan 

harga saham sebuah perusahaan dalam bursa saham.  

 Menurut Hegedüš (2021), dijelaskan bahwa terdapat beberapa bentuk sinyal 

yang dapat memberikan dampak substansional seperti karakteristik khusus dari 

industri dan efisiensi pasar. Pada penelitian ini efisiensi pasar dijelaskan 

menggunakan teori efficiency market hypothesis dan karakteristik khusus yang 

dimaksud adalah karakteristik khusus dari perusahaan ritel dalam mengelola 



13 

 

 

dampak akibat pandemi Covid-19. Selain itu, faktor non teknis lain seperti efek 

domino dari pandemi Covid-19 dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yaitu 

harga emas menjadi faktor non teknis yang juga merupakan sinyal yang dapat 

menentukan reaksi investor (Guler, 2020; Robiyanto, 2018). 

 

2.1.3 Covid-19 

 Covid-19 adalah nama virus yang berkembang, yang pertama kali 

ditemukan adalah di Wuhan pada akhir tahun 2019. Kemunculan Covid-19 ini 

kemudian memberikan dampak besar terhadap kondisi pasar keuangan global. Pada 

bulan Maret 2020, Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 100.000 orang di lebih 

dari 100 negara (Albulescu, 2021). Menurut data WHO, diketahui bahwa per 27 

September 2020, terdapt 32 juta kasus Covid-19 dan 990 ribu diantaranya adalah 

kasus infeksi yang menyebabkan kematian (Trisnowati & Muditomo, 2021). 

 Pandemi Covid-19 menciptakan krisis kesehatan yang serius hingga 

berdampak pula da krisis ekonomi dan pertumbuhan ekonomi secara global. Covid-

19 yang awal mula berasal dari China memberikan dampak besar terhadap 

perekonomian global, karena China merupakan salah satu negara eksportir utama 

ke banyak negara di dunia, yang berarti banyak negara yang bergantung bahan baku 

dari China. Ketergantungan tersebut, memberikan dampak pada sektor industri 

yang menjadi mengalami penurunan produktivitas karena terhambatnya bahan baku 

yang tersedia (Irfan, Kassim, & Dhimmar, 2021).   

 Dilain sisi, krisis kesehatan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 

mendorong setiap negara untuk melakukan lockdown yang memberikan dampak 
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terhadap perekonomian sebuah negara. Kebijakan lockdown yang diberlakukan 

untuk mengantisipasi penularan Covid-19 berdampak pada penurunan kinerja 

pereknomian hingga menimbulkan perasaan takut bagi para investor dan pemegang 

saham di pasar saham (Chaudhary, Bakhshi, & Gupta, 2020). 

 Di Indonesia, pertama kali kasus Covid-19 diketahui adalah pada bulan 

Maret 2020. Sejak bulan Maret 2020 hingga September 2020, menurut data dari 

Satgas Covid-19 di Indonesia menunjukkan jumlah kasus infeksi mencapai 275 ribu 

dengan jumlah kasus infeksi dan meninggal sebesar 10 ribu jiwa (Trisnowati & 

Muditomo, 2021).  

Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi, menurut Trisnowati dan Muditomo 

(2021), dapat digolongkan sebagai black swan, karena memiliki dampak ekonomi 

yang cenderung merugikan. Hal ini mengacu pada penyataan Taleb (2004) yang 

menjelaskan bahwa black swan adalah sebuah fenomena yang terjadi secara acak 

yang memiliki karakteristik berupa memberikan dampak besar, profitabilitas yang 

tidak dapat dihitung, dan memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi. 

 Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa Covid-19 

adalah sebuah penyakit yang kemudian menjadi sebuah pandemi karena mewabah 

ke seluruh negara di dunia hingga menimbulkan krisis kesehatan dan berdampak 

pada kondisi perekonomian dan pasar saham sebuah negara. Krisis kesehatan akibat 

pandemi Covid-19 ditunjukkan melalui jumlah kasus infeksi dan kematian yang 

terkonfirmasi (Baek et al., 2020) dari pihak Satuan Tugas (Satgas) yang menangani 

khusus pandemi di setiap negara, termasuk Indonesia. Menurut Baek et al. (2020), 

proksi yang dapat digunakan untuk mengukur Covid-19 adalah menghitung jumlah 
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kematian dari total kasus Covid-19 yang terkonfirmasi, yang kemudian dapat 

dihitung perubahan jumlah kematian bulanan dengan rumus berikut (Agustin, 2021; 

Ellahi & Ahmad, 2021). 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 = [
𝐾𝑃𝑚 −  𝐾𝑃𝑚−1

𝐾𝑃𝑚−1
] 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 = [
𝐽𝑀𝑚 −  𝐽𝑀𝑚−1

𝐽𝑀𝑚−1
] 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑒𝑚𝑏𝑢ℎ = [
𝐽𝑆𝑚 − 𝐽𝑆𝑚−1

𝐽𝑆𝑚−1
] 

Dengan keterangan: 

KP = Kasus positif 

JM = Jumlah yang meninggal 

JS = Jumlah yang sembuh 

m  = bulan sekarang 

m-1  = bulan sebelumnya 

 

2.1.4 Harga Emas 

 Emas merupakan produk investasi yang telah menjadi alat tukar sebelum 

ditemukannya uang. Emas merupakan produk investasi yang dikenal sebagai 

penyimpan kekayaan karena memiliki harga yang stabil. Emas juga dapat 

diklasifikasikan sebagai logam mulia sebagai aset moneter (Robiyanto, 2018). 

Handiani (2014) juga menerangkan bahwa dalam dunia investasi, awal mula emas 

adalah digunakan untuk menjaga kekayaan ketika terjadi kondisi ekonomi yang 

tidak menentu, namun seiring dengan perkembangan investasi, emas menjadi salah 

satu investasi utama untuk mendukung portofolio sebuah investasi. 



16 

 

 

 Berkaitan dengan penggunaan emas di bidang moneter, emas yang 

digunakan adalah emas batangan yang dihitung dengan satuan gram hingga 

kilogram (Robiyanto, 2018). Standar emas yang umum digunakan di seluruh dunia 

adalah harga standar emas pasar London atau London Gold Fixing, yang merupakan 

sistem penentuan harga emas yang dilakukan dua kali setiap hari kerja di pasar 

London (Ali et al., 2020). Lebih lanjut dijelaskan oleh Ali et al. (2020), bahwa emas 

merupakan instrumen investasi yang bebas dari risiko, karena harga emas yang 

jarang sekali mengalami penurunan. Emas juga dapat digunakan untuk menghindari 

risiko atas adanya inflasi. 

 Harga emas yang mengalami peningkatan dapat menarik minat investor 

untuk berinvestasi emas daripada sahamyang tersedia di pasar saham. Hal ini 

dikarenakan sifat emas yang cenderung menimbulkan risiko yang relatif lebih 

rendah dan menimbulkan hasil imbal balik yang baik dengan kenaikan harganya 

dibandingkan dengan harga saham (Basit, 2020). Di Indonesia emas juga menjadi 

salah satu instrumen investasi yang termasuk dalam barang bebas pajak menurut 

UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN (Basit, 2020).  

 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa emas adalah salah 

satu barang tambang yang memiliki nilai investasi yang cenderung stabil dan bebas 

risiko. Harga emas sendiri menjadi bagian dari instrumen makroekonomi sebuah 

negara yang dapat menentukan inflasi (Afsal & Haque, 2016). Harga emas yang 

mengalami peningkatan dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk mengalihkan 

investasi dalam bentuk saham menjadi investasi emas. Kondisi demikian dapat 

berdampak pada volatilitas harga saham di pasar saham menjadi semakin besar, 
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karena kenaikan harga emas memberikan dampak terhadap penurunan harga saham 

di pasar saham akibat permintaan saham yang mengalami penurunan (Adjasi, 

2009). 

  Harga emas dapat ditentukan melalui perubahan nilai harga emas dunia 

yang mengacu pada harga emas di London Bullion Market Association (LBMA). 

Pada penelitian ini, harga emas yang diteliti adalah perubahan harga emas yang 

terjadi dalam periode waktu secara bulanan. Menurut Robiyanto (2018), 

perhitungan perubahan harga emas melalui rumus berikut. 

𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝐺𝑃 = [
𝐺𝑃𝑚 − 𝐺𝑃𝑚−1

𝐺𝑃𝑚−1
] 

Dengan keterangan: 

GP = nilai gold price 

m = bulan sekarang 

m-1 = bulan sebelumnya 

 

2.1.5 Volatilitas Harga Saham 

 Saham adalah tanda kepemilikan seseorang atau lembaga dalam sebuah 

perusahaan. Ketika investor memiliki saham, investor akan memperoleh 

keuntungan dalam bentuk return saham. Selain itu, saham juga memiliki risiko 

dalam bentuk capital loss dan risiko likuidasi. Risiko capital loss adalah risiko 

menurunkan nilai penjualan saham dibandingkan dengan nilai pembelian saham. 

Risiko yang terdapat pada saham ini dapat ditunjukkan melalui volatilitas harga 

saham (Nurmasari, 2020).  



18 

 

 

Volatilitas harga saham adalah pergerakan harga saham, yaitu naik dan 

turunnya harga saham dalam periode tertentu. Volatilitas harga saham juga 

menunjukkan risiko sistemik yang dihadapi oleh investor. Volatilitas pada harga 

saham dapat terjadi karena terdapat informasi baru yang masuk dalam pasar atau 

bursa saham, sehingga menimbulkan persepsi atau penilaian dari investor yang 

berbeda atas aset yang diperjualbelikan (Angesti & Santioso, 2019). 

 Menurut Chaudhary et al. (2020), volatilitas dalam pasar saham berkaitan 

dengan ketidakpastian yang terjadi di pasar, oleh karena itu volatilitas menjadi 

parameter kunci dalam Sebagian besar keputusan manajemen portofolio. Volatilitas 

dalam pasar saham yang lebih besar menunjukkan variasi yang signifikan pada 

harga saham dalam jangka pendek. Peningkatan volatilitas menunjukkan 

peningkatan risiko. sebaliknya volatilitas yang lebih rendah menunjukkan bahwa 

harga saham tidak menunjukkan variasi yang tinggi dalam jangka pendek dan 

perubahan harga pada tingkat yang stabil selama periode tertentu.  

 Adanya pandemi Covid-19 yang sedang terjadi menyebabkan pemerintah 

berbagai negara melakukan pembatasan aktivitas hingga menghentikan produksi 

dan seluruh kegiatan ekonomi. Pembatasan aktivitas sosial yang dilakukan oleh 

pemerintah direspon sebagai peningkatan volatilitas yang terpisah dari pendemi 

Covid-19. Menurut Ibrahim, Kamaludin, dan Sundarasen (2020), kebijakan 

pemerintah dalam bentuk pembatasan tersebut, memiliki hubungan dengan 

volatilitas dan reaksi investor dalam pasar saham. 

 Peningkatan jumlah emiten dan investor di pasar saham dapat memberikan 

pengaruh terhadap nilai dan volume perdagangan. Kondisi demikian menunjukkan 
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adanya pertumbuhan dalam pasar saham yang kemudian menarik minat investor 

asing dan organisasi keuangan global untuk memulai investasi dan transaksi saham 

dan menimbulkan aliran modal masuk yang lebih besar. Dilain sisi, kondisi tersebut 

dapat menimbulkan volatilitas di pasar saham karena investor asing yang terdapat 

di pasar saham merupakan jenis investor yang sensitif terkait dengan perubahan 

pasar keuangan global (Nugroho & Robiyanto, 2021).   

 Di Indonesia sendiri, selama Januari hingga April tahun 2020, BEI mencatat 

terjadi capital outflow sebesar Rp 159,3 triliun. Capital outflow selama masa 

pandemi Covid-19 menimbulkan volatilitas yang tinggi (Haryanto, 2020). 

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa volatilitas yang tinggi 

menunjukkan risiko yang lebih besar pula dihadapi oleh investor di pasar saham. 

Berkaitan dengan volatilitas harga saham, menurut Nugroho dan Robiyanto (2021), 

volatilitas pada harga saham dapat ditunjukkan melalui rumus berikut. 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = [
𝐶𝑃𝑚 −  𝐶𝑃𝑚−1

𝐶𝑃𝑚−1
] 

Keterangan: 

CP = closing price  

m = bulan sekarang 

m-1 = bulan sebelumnya  

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Pada bagian ini dijelaskan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang 

memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu 

yang dimaksud adalah. 
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1. Albulescu (2021) 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan pengaruh 

pengumuman kasus baru Covid-19 terkait infeksi dan kematian terhadap 

volatilitas pasar saham di Amerika Serikat. Pasar saham yang diteliti sendiri 

adalah saham S&P500. Sumber data penelitian adalah S&P Dow Jones Indices 

dan teknik analisis data yang digunakan adalah ordinary least square (OLS). 

Hasil analisis menjelaskan bahwa pengumuman kasus baru mengenai infeksi 

dan kematian Covid-19 berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. 

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar jumlah kasus Covid-19 yang 

diumumkan dapat meningkatkan volatilitas harga saham.  

Penelitian yang dilakukan oleh Albulescu (2021) memiliki persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian 

adalah sama menjelaskan mengenai pengaruh pengumuman kasus baru dan 

kematian akibat Covid-19 terhadap volatilitas harga saham. Perbedaannya pada 

penelitian Albulescu (2021) melakukan penelitian terhadap pasar keuangan di 

Amerika Serikat pada saham S&P500, sedangkan penelitian yang sekarang 

adalah perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

2. Bahrini dan Filfilan (2020) 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan pengaruh jumlah 

kasus dan kematian yang terkonfirmasi dari Covid-19 terhadap pasar 

keuangan. Lingkup penelitian adalah pasar keuangan di negara Gulf 

Cooperation Council (GCC). Periode penelitian adalan 1 April 2020 hingga 26 

Juni 2020. Teknik analisis data penelitian adalah regresi data panel. Hasil 



21 

 

 

penelitian menjelaskan bahwa terdapat pengaruh negatif jumlah kematian dan 

kasus terkonfirmasi Covid-19 terhadap pasar saham negara GCC. Hasil ini 

menjelaskan bahwa peningkatan yang terjadi pada jumlah kasus dan kematian 

yang terkonfirmasi dari Covid-19 memberikan dampak pada pengembailan 

harian indeks pasar saham negara GCC menjadi turun.  

Penelitian yang dilakukan oleh Bahrini dan Filfilan (2020) memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang, 

Persamaan adalah sama menjelaskan pengaruh jumlah kasus terkonfirmasi 

Covid-19 terhadap volatilitas harga saham. Perbedaannya penelitian dari 

Bahrini dan Filfilan (2020) melakukan penelitian pada volatilitas harga saham 

negara GCC, sedangkan penelitan yang akan dilakukan menggunakan 

perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

3. Robiyanto (2018) 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan pengaruh harga 

emas, nilai tukar rupiah terhadap US dollar, dan BI rate terhadap return saham 

Jakarta Composite Index (JCI) & Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif, dengan pengumpulan data secara 

dokumentasi. Sumber data penelitian diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

mengenai saham JCI dan JII periode Juni 2008 hingga September 2017. 

Pengumpulan data juga diperoleh dari Bank Indonesia dan Bloomberg. Teknik 

analisis data penelitian adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa harga emas berpengaruh positif terhadap return saham JCI, 

namun tidak memberikan pengaruh pada return saham JII. Nilai tukar rupiah 
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terhadap US dollar dan BI rate berpengaruh negatif signifikan terhadap return 

saham JCI dan JII. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Robiyanto (2018). Persamaannya adalah sama 

menjelaskan pengaruh harga emas terhadap harga dan return saham. Namun 

perbedaannya pada penelitian Robiyanto (2018) menganalisis return saham 

pada Jakarta Composite Index (JCI) & Jakarta Islamic Index (JII), sedangkan 

penelitian ini melakukan penelitian pada perusahaan ritel yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

4. Arfaoui dan Ben Rejeb (2017)  

Penelitian ini menjelaskan hubungan harga minyak, harga emas, dan 

nilai tukar terhadap harga saham. Periode penelitian yang digunakan adalah 

tahun 1995 hingga tahun 2015. Lingkup penelitian ini adalah pasar saham di 

Amerikan Serikat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara 

harga minyak dengan return saham dan harga minyak dipengaruhi positif 

signifikan oleh emas dan nilai tukar. Harga minyak juga dipengaruhi oleh harga 

prediksi minyak dan impor bruto minyak dari China. Kemudian harga emas 

dipengaruh oleh perubahan harga minyak, nilai tukar, dan pasar saham. 

Kemudian nilai tukar dipengaruhi negatif oleh pasar saham, harga minyak dan 

emas.  

Penelitian yang dilakukan oleh Arfaoui dan Ben Rejeb (2017) memiliki 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang. 
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Persamaan penelitian adalah sama menjelaskan pengaruh harga emas terhadap 

volatilitas harga saham. Perbedaannya terdapat pada penelitian dari Arfaoui 

dan Ben Rejeb (2017) menjelaskan hubungan secara timbal balik antara harga 

emas, harga minyak, nilai tukar, dan pasar saham, sedangkan penelitian yang 

sekarang hanya menjelaskan pengaruh harga emas terhadap volatilitas harga 

saham secara satu arah menggunakan analisis SEM.  

 

2.3 Pengembangan Hipotesis  

2.3.1 Covid-19 Berpengaruh Terhadap Harga Emas 

Anggraeni, Rosadi, Hermansah, dan Rizal (2020) menerangkan bahwa 

selama pandemi Covid-19 harga emas cenderung mengalami kenaikan. Kondisi 

demikian terjadi karena adanya dampak pandemi yang menimbulkan kecemasan 

sehingga mendorong terjadinya panic buying terhadap emas, karena dinilai sebagai 

aset pelindung nilai (Yousef & Shehadeh, 2020). Perubahan yang terjadi pada jumlah 

kasus yang positif, jumlah yang meninggal dan jumlah yang sembuh berdampak pada 

perubahan perilaku investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya perilaku 

investasi tersebut adalah peningkatan permintaan emas (Ozturk & Cavdar, 2021). 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H1a: Jumlah Kasus Positif Covid-19 berpengaruh terhadap harga emas. 

H1b: Jumlah yang Meninggal karena Covid-19 berpengaruh positif terhadap harga 

emas. 

H1c: Jumlah yang Sembuh dari Covid-19 berpengaruh positif terhadap harga emas. 
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2.3.2 Covid-19 Berpengaruh Terhadap Volatilitas Harga Saham 

 Pada penelitian Albulescu (2021) menjelaskan bahwa peningkatan jumlah 

kasus infeksi baru dan jumlah kematian Covid-19 yang terkonfirmasi di tingkat 

global dan di US memberikan dampak pada penguatan volatilitas pasar saham. 

Hasil penelitian dari Albulescu (2021) juga menjelaskan bahwa data yang 

dilaporkan oleh tingkat global cenderung lebih memiliki dampak lebih kuat 

terhadap volatilitas pasar saham dibandingkan dengan data yang dilaporan oleh 

pemerintah US.  

 Hal ini juga diungkapkan oleh Machmuddah et al. (2020) yang menerangkan 

bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap penutupan 

harga saham dan jumlah saham yang diperdagangkan dalam pasar saham. 

Machmuddah et al. (2020) menerangkan bahwa selama tiga bulan pertama masa 

pandemi Covid-19 harga saham dan jumlah saham yang diperdagangkan 

mengalami penurunan. Kondisi demikian dikarenakan volatilitas harga saham yang 

cenderung meningkat selama masa pandemi Covid-19 (Ibrahim et al., 2020). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

H2a: Jumlah Kasus Positif Covid-19 berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. 

H2b: Jumlah yang Meninggal karena Covid-19 berpengaruh positif terhadap 

volatilitas harga saham. 

H2c: Jumlah yang Sembuh dari Covid-19 berpengaruh positif terhadap volatilitas 

harga saham. 
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2.3.3 Harga Emas Berpengaruh Terhadap Volatilitas Harga Saham 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Yousef dan Shehadeh (2020) 

menjelaskan bahwa harga emas yang semakin tinggi akan dapat menyebabkan 

volatilitas harga saham menjadi besar. Hal ini juga diterangkan oleh Bhuyan dan 

Dash (2020) bahwa harga emas menjadi informasi penting yang dapat menentukan 

volatilitas harga saham. Namun pada penelitian Nugroho dan Robiyanto (2021), 

menjelaskan bahwa peningkatan harga emas akan menurunkan volatilitas harga 

saham. Hal ini dikarenakan umumnya antar aset yang digunakan sebagai pelindung 

nilai memiliki hubungan yang berlawanan. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

hipotesis yang diajukan adalah: 

 H3: Harga emas berpengaruh terhadap volatilitas harga saham.  

 

2.3.4 Peran Medasi Harga Emas pada Pengaruh Covid-19 Terhadap 

Volatilitas Harga Saham melalui Harga Emas 

  Menurut penelitian dari Anggraeni et al. (2020), selama masa pandemi 

Covid-19, harga emas dunia mengalami peningkatan. Hal ini juga dijelaskan oleh 

Yousef dan Shehadeh (2020), yang menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 yang 

terjadi memberikan pengaruh positif terhadap volatilitas harga emas. Pandemi 

Covid-19 justru dapat meningkatkan permintaan emas pada pasar global, sehingga 

harga emas dan volatilitas pengembalian atas harga emas jual mengalami 

peningkatan. Perihal yang sama juga diungkapkan oleh Ozturk dan Cavdar (2021) 

yang mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah kematian akibat Covid-19 

memberikan pengaruh positif terhadap harga emas. 
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 Lebih lanjut perubahan pada harga emas tersebut, menurut Arfaoui dan Ben 

Rejeb (2017) memberikan pengaruh yang positif terhadap pasar saham. Hasil ini 

menjelaskan bahwa peningkatan harga emas akan direspon secara positif oleh 

investor yang diwujudkan melalui peningkatan harga saham dan jumlah saham 

yang diperdagangkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa volatilitas harga saham di 

pasar saham cenderung rendah. Hal ini juga dijelaskan oleh Nugroho dan Robiyanto 

(2021) yang menjelaskan bahwa harga emas memiliki pengaruh negatif terhadap 

volatilitas harga saham. Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa 

peningkatan jumlah kematian terkonfirmasi akibat Covid-19 dapat memberikan 

pengaruh tidak langsung terhadap volatilitas harga saham melalui pengaruh harga 

emas. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan berikutnya adalah. 

H4a: Jumlah Kasus Positif Covid-19 berpengaruh terhadap volatilitas harga saham 

melalui harga emas 

H4b: Jumlah yang Meninggal karena Covid-19 berpengaruh terhadap volatilitas 

harga saham melalui harga emas 

H4c: Jumlah yang Sembuh dari Covid-19 berpengaruh terhadap volatilitas harga 

saham melalui harga emas 

 

2.4 Kerangka Konseptual 

 Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu, landasan teori dan 

pengembangan hipotesis penelitian yang telah dijelaskan, maka Covid-19 memiliki 

dampak besar terhadap berbagai sektor ekonomi dan bursa saham di Indonesia. 

Informasi mengenai Covid-19 terdiri dari jumlah kasus positif Covid-19, jumlah 
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yang meninggal karena Covid-19, dan jumlah yang sembuh dari Covid-19. 

Informasi yang mudah diperoleh mengenai pertumbuhan ketiganya dapat 

mempengaruhi reaksi dari masyarakat dan investor dalam bursa saham dalam 

menentukan perilaku investasi terhadap perusahaan ritel. Bagi perusahaan ritel 

sendiri adanya pandemi Covid-19 cenderung memberikan dampak yang cukup 

besar terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui volatilitas 

harga saham yang terjadi dalam bursa saham. Harga saham perusahaan ritel 

sebagian besar mengalami volatilitas dengan nilai yang fluktuatif yang 

menunjukkan reaksi investor terhadap informasi yang diperoleh mengenai pandemi 

Covid-19, dan harga emas.  

 Pandemi Covid-19 yang terjadi juga memberikan dampak terhadap harga 

emas yang mengalami peningkatan harga emas. Kondisi demikian terjadi karena 

adanya peningkatan permintaan emas di pasar global (Yousef & Shehadeh, 2020). 

Setiap informasi yang berkaitan dengan jumlah kasus positif Covid-19, jumlah yang 

meninggal karena Covid-19, dan jumlah yang sembuh dari Covid-19, serta 

perubahan harga emas dapat mempengaruhi perilaku investor dalam bursa saham 

dan mempengaruhi volatilitas harga saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk menganilisi pengaruh pandemi Covid-19 dan harga emas terhadap volatilitas 

harga saham, baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian 
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BAB III METODE PENELITIAN 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang merupakan 

penelitian menggunakan model matematis dan hipotesis yang berkaitan dengan 

fenomena yang sedang terjadi. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian akuntansi 

menggunakan pengukuran untuk menjelaskan setiap variabel. Pengukuran yang 

dimaksud adalah pengukuran yang dapat menghasilkan sebuah angka, baik berupa 

rasio ataupun satuan moneter (Muchson, 2017). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, dikarenakan penelitian ini memiliki tujuan untuk 

melakukan analisis pada pengaruh Covid-19 terhadap volatilitas harga saham 

melalui harga emas menggunakan analisis SEM, selain itu setiap variabel juga 

menggunakan pengukuran yang menghasilkan nilai dalam bentuk rasio. 

 

3.2 Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi merupakan sekelompok subyek, seperti manusia, gejala, nilai tes, 

atau peristiwa yang akan diteliti. Menurut Handayani (2019), populasi merupakan 

wilayah generalisasi yang memiliki kuantitas dan karakter sesuai dengan kebutuhan 

peneliti. Populasi yang digunakan adalah perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020 yang berjumlah 25 perusahaan.  
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3.2.2 Sampel dan Metode Pengambilan Sampel 

Sampel adalah kumpulan subyek yang merupakan bagian dari populasi 

(Chandrarin, 2017). Untuk menentukan sampel yang digunakan, maka penentuan sampel 

yang dipilih adalah nonprobability sampling dengan purposive sampling. Nonprobability 

sampling merupakan pengambilan sampel dengan hanya memberikan sekali kesempatan 

untuk menjadi sampel dalam sebuah populasi (Chandrarin, 2017) 

Purposive sampling adalah pengambilan sampel berasarkan kriteria yang 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Kriteria yang dimaksud diantaranya: 

1. Perusahaan ritel yang terdaftar secara aktif di Bursa Efek Indonesia pada 

periode tahun 2020 hingga 2021. 

2. Perusahaan ritel yang memiliki saham dalam kondisi aktif diperdagangkan 

dan memiliki historical price periode bulanan. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel mediasi. Pada 

variabel bebas yang diteliti adalah jumlah kasus positif Covid-19, jumlah yang 

meninggal karena Covid-19, jumlah yang sembuh karena Covid-19 kemudian 

variabel terikat yaitu volatilitas harga saham, dan variabel mediasi harga emas. 
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3.3.2 Definisi Operasional Variabel 

Operasionalisasi dari setiap variabel penelitian dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Covid-19  

Covid-19 merupakan nama virus yang berkembang dan menginfeksi 

seluruh negara di dunia hingga menimbulkan pandemi dan berdampak 

terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Covid-19 yang diteliti 

pada penelitian ini berdasarkan pada tiga hal (Agustin, 2021; Ellahi & 

Ahmad, 2021), yaitu: 

a. Pertumbuhan jumlah kasus positif Covid-19 

𝛥𝐾𝑎𝑠𝑢𝑠𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 = [
𝐾𝑃𝑚 −  𝐾𝑃𝑚−1

𝐾𝑃𝑚−1
] 

b. Pertumbuhan jumlah yang meninggal karena Covid-19 

𝛥𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙 = [
𝐽𝑀𝑚 −  𝐽𝑀𝑚−1

𝐽𝑀𝑚−1
] 

c. Pertumbuhan jumlah yang sembuh karena Covid-19 

𝛥𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑒𝑚𝑏𝑢ℎ = [
𝐽𝑆𝑚 −  𝐽𝑆𝑚−1

𝐽𝑆𝑚−1
] 

2. Harga Emas (Z) 

Emas adalah bentuk dari salah satu produk investasi. Harga emas dapat 

menjadi salah satu indikator untuk menentukan kondisi perekonomian sebuah 

negara. Harga emas pada penelitian ini dijelaskan melalui perubahan yang 

terjadi dalam periode bulanan, sebagaimana juga digunakan pada penelitian 

Robiyanto (2018) melalui rumus berikut. 
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𝛥𝐺𝑃 = [
𝐺𝑃𝑚 −  𝐺𝑃𝑚−1

𝐺𝑃𝑚−1
] 

Dengan keterangan: 

ΔGP = perubahan nilai gold price 

m = bulan sekarang 

m-1 = bulan sebelumnya 

3. Volatilitas Harga Saham (Y) 

Saham adalah sebuah aset yang menunjukkan tanda kepemilikan investor pada 

sebuah perusahaan. Volatilitas harga saham menunjukkan pergerakan yang 

terjadi pada harga saham di pasar saham. Volatilitas harga saham pada 

penelitian ini dijelaskan melalui rumus yang juga digunakan pada penelitian 

Nugroho dan Robiyanto (2021) berikut: 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = [
𝐶𝑃𝑚 −  𝐶𝑃𝑚−1

𝐶𝑃𝑚−1
] 

Keterangan: 

CP = closing price  

m = bulan sekarang 

m-1 = bulan sebelumnya  

 

3.4 Prosedur Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data 

sekunder dari berbagai sumber. Data diperoleh melalui media internet dengan cara 

mengunduh publikasi dari Bursa Efek Indonesia dan yahoofinance. Selain itu, data 

penelitian juga diperoleh dari London Bulion Market Association (LBMA), Statistik 
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IDX, BEI, Satuan Tugas Penanganan Covid 19 dengan periode bulanan (monthly). 

Periode penelitian yang digunakan adalah April 2020 hingga Juni 2021. Alasan 

penghitungan dilakukan mulai bulan April disebabkan karena pada bulan Maret 

2020 kasus Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif merupakan suatu proses pengujian yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai suatu data melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2008). 

3.5.2 Analisis Sructural Equation Model (SEM) 

Pada penelitian ini pengolahan data dan pengujian hipotesis menggunakan 

analisis regresi PLS (Partial Least Square). Langkah analisis PLS adalah 

(Chandrarin, 2017). 

1. Menggambar outer model dan inner model.  

2. Mengkontruksi diagram jalur, yang terdiri dari konstruk eksogen dan konstruk 

endogen. 

3. Mengkonversi diagram jalur ke sistem persamaan. 

4. Melakukan analisis parameter, .yang terdiri dari path estimate dan nilai 

konstanta regresi.  

5. Melakukan analisis Goodness of fit.  



34 

 

 

6. Evaluasi Model, baik outer dan inner model. Pada outer model terdiri dari 

convergent, discriminant validity, composite reliability, dan cronbach alpha. 

Pada inner model terdiri dari evaluasi koefisien jalur, penilaian Rsquare dan 

Qsquare. 

7. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan pada perbandingan nilai 

probabilitas dengan nilai kritis, yaitu: 

a. Ketika nilai probabilitas ≤ nilai kritis 5% (0,05), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya signifikan. 

b. Ketika nilai probabilitas ≥ nilai kritis 5% (0,05), o diterima dan Ha ditolak, 

artinya tidak signifikan. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap perusahaan sub sektor ritel yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian yang digunakan adalah April tahun 2020 

hingga Juni tahun 2021. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Statistik IDX 

tahun 2020 mencatat terdapat 25 perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan sub 

sektor ritel. Daftar 25 perusahaan yang diteliti ditunjukkan pada Lampiran 1. 

Penelitian ini menggunakan ke-25 perusahaan subsektor ritel yang memiliki 

kelengkapan data berupa harga saham bulanan.  

Tabel 4.1 

Kriteria Penentuan Sampel 

No. Keterangan 
Jumlah 

Perusahaan 

1 
Perusahaan ritel yang terdaftar secara aktif di Bursa 

Efek Indonesia pada periode tahun 2020 hingga 2021. 
25 

2 

Perusahaan ritel yang tidak memiliki saham dalam 

kondisi aktif diperdagangkan dan memiliki historical 

price periode bulanan 

(0) 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 25 

Jumlah observasi (25 perusahaan x 15 bulan) 375 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Covid-19 terhadap 

harga emas dan volatilitas harga saham. Covid-19 pada penelitian ini 

diklasifikasikan menjadi tiga variabel, yaitu jumlah kasus positif, jumlah yang 

meninggal, dan jumlah yang sembuh dar Covid-19. Data yang digunakan sendiri 

diperoleh dari publikasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per 4 Juli 2021. Pada 

harga emas, penelitian ini menggunakan harga emas dunia yang dipublikasi oleh 
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London Bullion Market Association (LBMA) yang kemudian dikonversi 

menggunakan nilai kurs rupiah per 30 Juni 2021 senilai Rp 14.432,52. Nilai kurs 

ini merupakan kurs beli yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Periode yang 

digunakan juga sama yaitu bulan April 2020 hingga Juni 2021. Secara keseluruhan 

data penelitian yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan lengkap pada 

Lampiran 1.      

 

4.2 Hasil Analisis Data  

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh Covid-19 yang terdiri dari jumlah kasus positif, 

jumlah yang meninggal, dan jumlah yang sembuh terhadap harga emas dan 

volatilitas harga saham pada perusahaan sub sektor ritel. Langkah analisis yang 

dilakukan meliputi analisis deskriptif dan uji hipotesis dengan SEM menggunakan 

SmartPLS 3.0. Hasil analisis yang telah dilakukan dijelaskan sebagai berikut. 

4.2.1 Analisis Deskriptif 

Pada penelitian analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan variabel 

penelitian selama periode penelitian. Penelitian ini diketahui dilakukan pada bulan 

April 2020 hingga Juni 2021. variabel yang diteliti meliputi jumlah kasus positif, 

jumlah yang meninggal, dan jumlah yang sembuh dari Covid-19, harga emas, dan 

volatilitas harga saham perusahaan ritel. Analisis deskriptif dilakukan meliputi nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai mean, dan standar deviasi. 
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Tabel 4.2 

Deskripsi Variabel Penelitian 

Variabel/ 

Statistik 

Kasus 

Positif 

Jumlah Yang 

Meninggal 

Jumlah Yang 

Sembuh 

Harga 

Emas 

Volatilitas 

Harga 

Saham 

N 15 15 15 15 375 

 Minimum  -0,213 -0,239 -0,237 779075 -0,808 

 Maksimum  4,953 3,824 16,79 914084 3,493 

 Mean 0,65963 0,47951 1,6932 845179,86 0,05637 

 Std.Deviasi  1,278977 0,983847 4,271088 39018,412 0,312451 

Sumber: Lampiran 3. 

 Hasil yang ditunjukan pada Tabel 4.2 menunjukkan distribusi data untuk 

setiap variabel penelitian. Pada variabel yang berkaitan dengan Covid-19 dan harga 

emas merupakan data runtut waktu, sehingga jumlah data yang digunakan sebesar 

15, sedangkan untuk volatilitas harga saham merupakan data cross section yang 

terdiri dari 25 perusahaan ritel, sehingga diketahui jumlah data yang digunakan 375. 

Secara keseluruhan mengacu hasil yang ditunjukkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. Pada kasus positif Covid-19, penelitian menggunakan nilai pertumbuhan kasus 

positif. Nilai mean yang ditunjukkan adalah 0,6597 dengan nilai standar 

deviasi sebesar 1,279. Nilai ini menjelaskan bahwa selama periode penelitian, 

yaitu April 2020 hingga Juni 2021 pertumbuhan jumlah kasus positif Covid-19 

cukup tinggi namun fluktuatif, artinya setiap bulan bisa menunjukkan kenaikan 

atau penurunan secara drastis. Nilai pertumbuhan kasus positif Covid-19 

tertinggi adalah 4,953 yang terjadi pada bulan April 2020. Hal ini terjadi karena 

Maret 2020 awal mula ditemukan kasus pertama dengan jumlah yang masih 

sedikit. Nilai pertumbuhan kasus positif Covid-19 terendah adalah -0,213 yang 

terjadi pada bulan Maret 2021 yang menunjukkan bahwa terjadi penurunan 
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jumlah kasus positif paling besar. Hal ini setelah pemerintah melakukan 

lockdown dan PSBB.  

2. Pada jumlah yang meninggal karena Covid-19, penelitian menggunakan nilai 

pertumbuhan jumlah yang meninggal. Nilai mean yang ditunjukkan sebesar 

0,47951. Nilai ini menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah yang meninggal 

karena Covid-19 selama bulan April 2020 hingga Juni 2021 cukup rendah 

namun juga menunjukkan tren yang fluktuatif, artinya setiap bulan bisa 

menunjukkan kenaikan atau penurunan secara drastis. Nilai pertumbuhan 

jumlah kasus yang meninggal karena Covid-19 tertinggi adalah 3,824 yang 

juga terjadi pada bulan April 2020 yang merupakan periode awal Covid-19 

masuk ke Indonesia. Nilai pertumbuhan yang meninggal karena Covid-19 

terendah adalah -0,239 yang terjadi pada bulan Maret 2021, dimana pemerintah 

telah melakukan langkah pencegahan penularan berupa lockdown dan PSBB.  

3. Pada jumlah yang sembuh dari Covid-19, penelitian menggunakan nilai 

pertumbuhan jumlah yang sembuh. Nilai mean menunjukkan sebesar 1,6932 

dengan nilai standar deviasi sebesar 4,271. Nilai ini menjelaskan bahwa 

pertumbuhan jumlah yang sembuh dari Covid-19 dari bulan April 2020 hingga 

Juni 2021 begitu tinggi namun juga menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. 

Nilai pertumbuhan jumlah yang sembuh dari Covid-19 tertinggi adalah 16,79 

yang terjadi pada bulan April 2020. Kemudian nilai pertumbuhan jumlah yang 

sembuh dari Covid-19 terendah adalah -0,237 pada bulan Maret 2021. Nilai 

negatif ini menunjukkan terjadi penurunan jumlah yang sembuh pada bulan 

Maret 2021 dibandingkan dengan bulan Februari 2021.  
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4. Harga emas yang diteliti merupakan harga emas dunia yang dipublikasikan 

oleh London Bullion Market Association (LBMA). Harga emas tersebut 

terlebih dahulu dikonversi dalam bentuk satuan gram, karena satuan dari 

LBMA adalah troy ounce. 1 troy ounce sendiri sebesar 31,1035 gram. Setelah 

diketahui harga dalam satuan gram, kemudian dikonversi menjadi rupiah 

menggunakan kurs beli sehingga nilai yang ditunjukkan pada Tabel 4.2 

merupakan harga emas per gram. Nilai mean yang ditunjukkan adalah 

845.179,86 per gram dengan nilai standar deviasi sebesar 39.018,412. Nilai ini 

menjelaskan bahwa harga emas yang berlaku cenderung mengalami 

menunjukan bahwa harga emas dunia selama bulan April 2020 hingga Juni 

2021 cenderung konsisten dan stabil. Nilai tertinggi harga emas dunia adalah 

Rp 914.084 per gram pada bulan Agustus 2020, sedangkan nilai terendah harga 

emas dunia adalah Rp 779.075 per gram pada bulan April 2020.  

5. Volatilitas harga saham perusahaan ritel ditunjukkan melalui pertumbuhan 

harga saham 25 perusahaan ritel selama bulan April 2020 hingga Juni 2021. 

Nilai mean yang ditunjukkan adalah 0,05637 dengan nilai standar deviasi 

sebesar 0,312451. Nilai menjelaskan volatilitas yang terjadi pada harga saham 

perusahaan ritel selama pandemi Covid-19, yaitu pada bulan April 2020 hingga 

Juni 2021 cenderung kecil namun menunjukkan fluktuasi. Nilai maksimum 

volatilitas harga saham adalah 3,493 yang terdapat pada PT. Kioson Komersial 

Indonesia Tbk pada bulan Januari 2021, sedangkan nilai minimum volatilitas 

harga saham adalah -0,808 pada PT. Erajaya Swasembada Tbk. pada bulan 

Maret 2021. Nilai ini menunjukkan bahwa PT. Kioson Komersial Indonesia 
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Tbk menunjukkan pertumbuhan harga saham tertinggi untuk perusahaan ritel 

pada bulan Januari 2021, dan PT. Erajaya Swasembada Tbk menunjukkan 

penurunan harga saham paling besar untuk perusahaan ritel pada bulan Maret 

2021.  

 

4.2.2 Analisis Structural Equation Model (SEM) PLS 

Setelah melakukan analisisi deskriptif pada variabel penelitian, selanjutnya 

adalah melakukan analisis SEM PLS dengan menggunakan program Smart PLS 

3.0. Hasil gambar model SEM penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut.  

Gambar 4.1 Outer Model 

 

 Gambar 4.1 menunjukkan outer model penelitian. Outer model sendiri 

merupakan model yang digunakan untuk menguji hubungan antara indikator 

dengan variabel laten yang diteliti (Ghozali, 2008). Pada penelitian ini, outer model 

digunakan untuk menguji kemampuan setiap proxy dalam menjelaskan variabel 

penelitian, yang terdiri dari jumlah yang meninggal karena Covid-19, jumlah kasus 
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positif karena Covid-19, jumlah yang sembuh dari Covid-19, harga emas, dan 

volatilitas harga saham. 

Gambar 4.2 Inner Model 

 

 Gambar 4.2 merupakan inner model penelitian. Inner model merupakan 

model yang menjelaskan hubungan antar variabel laten yang digunakan dalam 

model (Ghozali, 2008). Pada penelitian ini, inner model menjelaskan mengenai 

pengaruh jumlah yang meninggal karena Covid-19, jumlah kasus positif karena 

Covid-19, jumlah yang sembuh dari Covid-19 terhadap harga emas dan volatilitas 

harga saham. Pada penelitian ini, hasil analisis SEM PLS yang dilakukan 

menggunakan model penelitian, yaitu outer model dan inner model.  

4.2.1.1 Evaluasi Outer Model 

Rangkaian tahapan yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara 

proksi yang digunakan dengan variabel penelitian, adalah: (1) convergent validity; 

(2) discriminant validity; (3) composite reliability; dan (4) cronbach alpha. 
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1. Convergent Validity 

Pengujian convergent validity menggunakan nilai loading factor dengan 

kriteria nilai loading factor > 0,7. Hasil analisis nilai loading factor proksi setiap 

variabel penelitian ditunjukkan pada Lampiran 3. Hasil perhitungan nilai loading 

factor proksi setiap variabel penelitian menunjukkan nilai 1,000 atau > 0,7, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan proksi yang digunakan untuk 

menjelaskan variabel penelitian ini memenuhi kriteria. Selanjutnya juga melakukan 

pengujian pada nilai Average Variance Extracted (AVE).  Kriteria yang digunakan 

untuk pengujian nilai AVE adalah ≥ 0,5 untuk dapat menjelaskan proksi dari setiap 

variabel penelitian merupakan proksi yang layak. Hasil pengujian terhadap nilai 

AVE ditunjukkan pada Lampiran 3, yang menunjukkan nilai AVE untuk setiap 

proksi variabel penelitiana 1,000 atau ≥ 0,5. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa seluruh proksi yang digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian 

merupakan proksi yang layak. 

2. Discriminant Validity 

Pengujian discriminant validity memperhatian nilai cross loading dengan 

kriteria apabila nilai cross loading proksi pada variabelnya adalah yang terbesar 

dibandingkan pada variabel lainnya. Hasil perhitungan nilai cross loading dari 

setiap proksi variabel penelitian ditunjukkan pada Lampiran 3. Hasil perhitungan 

menunjukkan nilai cross loading proksi variabel penelitian menunjukkan nilai yang 

tertinggi pada variabel yang dijelaskannya dibandingkan dengan variabel lainnya. 

Mengacu pada hasil tersebut, dapat dijelaskan bahwa setiap proksi pada variabel 

penelitian memiliki discriminant validity yang layak. 
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3. Composite Reliability 

Pengujian composite reliability digunakan untuk mengetahui reliabilitas 

proksi dengan kriteria nilai composite reliability > 0,7. Hasil perhitungan nilai 

composite reliability dari setiap proksi variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini ditunjukkan pada Lampiran 3. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa 

composite reliability untuk proksi setiap variabel penelitian adalah 1,000 atau > 0,7. 

Hasil pengujian ini menjelaskan bahwa setiap variabel penelitian memiliki nilai 

composite reliability yang memenuhi kriteria dan memiliki level internal 

consistency reliability yang tinggi. 

4. Cronbach Alpha 

Memperkuat hasil uji reliabilitas melalui perhitungan composite reliability, 

digunakan juga nilai cornbach alpha dengan kriteria apabila memiliki nilai 

cronbach alpha > 0,6. Hasil perhitungan nilai cornbach alpha dari setiap variabel 

penelitian ditunjukkan pada Lampiran 3. Hasil perhitungan menunjukkan nilai 

cronbach alpha variabel penelitian sebesar 1,000 atau > 0,6. Hasil ini menjelaskan 

bahwa setiap variabel penelitian memiliki nilai cronbach alpha yang memenuhi 

kriteria dan dapat dijelaskan memiliki level internal consistency reliability yang 

tinggi. 

 

4.2.1.2 Evaluasi Inner Model 

Pada inner model, menjelaskan hubungan antara setiap variabel yang 

diteliti. Tahapan pengujian yang dilakukan terdiri dari: (1) evaluasi koefisien jalur 
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(path coefficient); (2) penilaian Rsquare dan Qsquare; (3) uji hipotesis (Ghozali, 

2014). 

1. Estimasi Koefisien Jalur (Path Coefficient) 

Nilai path coefficient dapat menunjukkan kemampuan variabel independent 

untuk menjelaskan variabel dependennya. Pengkategorian nilai coefficient terdiri 

dari tiga, yaitu bila nilai coefficient di atas 0,75 ke atas dikategorikan substansial, 

nilai 0,50 – 0,75 dikategorikan sedang, dan nilai 0,25 – 0,50 artinya lemah. Nilai 

coefficient ditunjukkan pada output outer model yang ditunjukkan Gambar 4.1. 

Nilai path coefficient yang ditunjukkan dapat diuraikan pada Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 

Path Coefficient Variabel Penelitian 

Hubungan Antar Variabel 
Nilai Path 

Coefficient 

Kesimpulan 

Kasus Positif Covid-19  Harga Emas 0,040 lemah 

Jumlah yang Meninggal Covid-19  Harga Emas 0,875 substansial 

Jumlah yang Sembuh Covid-19  Harga Emas 0,297 lemah 

Harga Emas  Volatilitas Harga Saham -0,108 lemah 

Kasus Positif Covid-19  Volatilitas Harga 

Saham 
0,337 lemah 

Jumlah yang Meninggal Covid-19  Volatilitas 

Harga Saham 
0,428 lemah 

Jumlah yang Sembuh Covid-19  Volatilitas 

Harga Saham 
-0,820 substansial 

Sumber: Lampiran 4. 

 Mengacu nilai path coefficient yang ditunjukkan pada Tabel 4.3, dapat 

dijelaskan bahwa: 

a. Hubungan yang terjadi antara kasus positif Covid-19 dengan harga emas 

merupakan hubungan yang lemah dengan nilai path coefficient sebesar 

0,040. 
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b. Hubungan yang terjadi antara jumlah yang meninggal Covid-19 dengan 

harga emas merupakan hubungan yang kuat atau substansial dengan nilai 

path coefficient sebesar 0,875. 

c. Hubungan yang terjadi antara jumlah yang sembuh Covid-19 dengan harga 

emas merupakan hubungan yang lemah dengan nilai path coefficient sebesar 

0,297. 

d. Hubungan yang terjadi antara harga emas dengan volatilitas harga saham 

merupakan hubungan yang lemah dengan nilai path coefficient sebesar -

0,108. 

e. Hubungan yang terjadi antara kasus positif Covid-19 dengan volatilitas 

harga saham merupakan hubungan yang lemah dengan nilai path coefficient 

sebesar 0,337. 

f. Hubungan yang terjadi antara jumlah yang meninggal Covid-19 dengan 

volatilitas harga saham merupakan hubungan yang lemah dengan nilai path 

coefficient sebesar 0,428. 

g. Hubungan yang terjadi antara jumlah yang sembuh Covid-19 dengan 

volatilitas harga saham merupakan hubungan yang kuat atau substansial 

dengan nilai path coefficient sebesar -0,820. 

 

2. Goodness of Fit 

Langkah analisis selanjutnya adalah analisis untuk mengetahui goodness of 

fit menggunakan nilai R-Square. Hasil perhitungan ditunjukkan pada Tabel 4.4 

berikut. 
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Tabel 4.4 

Nilai R-Square 

Variabel  Nilai R-Square 

Harga Emas 0,204 

Volatilitas Harga Saham 0,025 

Sumber: Lampiran 4. 

Berdasarkan hasil Tabel 4.4, diketahui nilai R-Square untuk variabel harga emas 

adalah 0,204. Nilai ini menjelaskan bahwa kemampuan Covid-19 yang terdiri dari 

jumlah kasus positif, jumlah yang meninggal, dan jumlah yang sembuh memiliki 

kemampuan untuk menjelaskan harga emas sebesar 20,4%. Kemudian nilai R-

Square untuk variabel volatilitas harga saham adalah 0,025. Nilai ini menjelaskan 

bahwa kemampuan Covid-19 yang terdiri dari jumlah kasus positif, jumlah yang 

meninggal, dan jumlah yang sembuh, serta harga emas untuk menjelaskan 

volatilitas harga saham adalah 2,5%.  

 Mengacu pada nilai R-Square dari kedua variabel tersebut, maka nilai Q-

Square model penelitian adalah: 

Q-Square = 1 – [(1-0,204 x (1-0,025)] 

  = 1 – (0,796 x 0,975) 

  = 1 – 0,7761 

  = 0,2249 

Hasil perhitungan nilai Q-Square adalah 0,2249. Nilai ini menjelaskan bahwa 

menunjukkan besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh 

model penelitian adalah sebesar 22,49%, sedangkan 77,61% sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain yang berada di luar model penelitian ini. 
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3. Uji Hipotesis 

Berdasarkan pada keseluruhan tahapan analisis SEM yang telah dilakukan 

sebelumnya, diketahui bahwa variabel yang digunakan pada model penelitian ini 

layak untuk dilanjutkan pada uji hipotesis. Hasil uji hipotesis sendiri ditunjukkan 

melalui nilai original sample dan p-value yang ditunjukkan sebagai berikut.  

Tabel 4.5 

Uji Hipotesis 

Hipotesis Pengaruh 
Original 

Sample 

P-

Value 
Hasil 

H1a Kasus Positif Covid-19  Harga Emas -0,820 0,000 Terbukti 

H1b 
Jumlah yang Meninggal Covid-19  

Harga Emas 
0,875 0,000 Terbukti 

H1c 
Jumlah yang Sembuh Covid-19  

Harga Emas 
0,297 0,004 Terbukti 

H2a 
Kasus Positif Covid-19  Volatilitas 

Harga Saham 
-0,337 0,011 Terbukti 

H2b 
Jumlah yang Meninggal Covid-19  

Volatilitas Harga Saham 
0,428 0,010 Terbukti 

H2c 
Jumlah yang Sembuh Covid-19  

Volatilitas Harga Saham 
0,040 0,637 

Tidak 

Terbukti 

H3 
Harga Emas  Volatilitas Harga 

Saham 
-0,108 0,021 Terbukti 

H4a 
Kasus Positif Covid-19  Harga Emas 

 Volatilitas Harga Saham 
0,089 0,033 Terbukti 

H4b 

Jumlah yang Meninggal Covid-19  

Harga Emas  Volatilitas Harga 

Saham 

-0,095 0,049 Terbukti 

H4c 

Jumlah yang Sembuh Covid-19  

Harga Emas  Volatilitas Harga 

Saham 

-0,032 0,083 
Tidak 

Terbukti 

Sumber: Lampiran 4. 

 Mengacu pada hasil uji hipotesis yang ditunjukkan pada Tabel 4.5, maka 

uraian untuk setiap uji hipotesis penelitian adalah. 

1. Hipotesis 1 

a. Jumlah kasus positif Covid-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap 

harga emas. Hasil ini ditunjukkan melalui nilai original sample sebesar -
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0,820 dan nilai p-value 0,000. Hasil ini menjelaskan bahwa hipotesis 1a 

dapat diterima. 

b. Jumlah yang meninggal Covid-19 berpengaruh positif signifikan terhadap 

harga emas. Hasil ini ditunjukkan melalui nilai original sample sebesar 

0,875 dan nilai p-value 0,000. Hasil ini menjelaskan bahwa hipotesis 1b 

dapat diterima. 

c. Jumlah yang sembuh Covid-19 berpengaruh positif signifikan terhadap 

harga emas. Hasil ini ditunjukkan melalui nilai original sample sebesar -

0,297 dan nilai p-value 0,004. Hasil ini menjelaskan bahwa hipotesis 1c 

dapat diterima. 

2. Hipotesis 2 

a. Jumlah kasus positif Covid-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap 

volatilitas harga saham. Hasil ini ditunjukkan melalui nilai original sample 

sebesar -0,337 dan nilai p-value 0,011. Hasil ini menjelaskan bahwa 

hipotesis 2a dapat diterima. 

b. Jumlah yang meninggal Covid-19 berpengaruh positif signifikan terhadap 

volatilitas harga saham. Hasil ini ditunjukkan melalui nilai original sample 

sebesar 0,428 dan nilai p-value 0,010. Hasil ini menjelaskan bahwa 

hipotesis 2b dapat diterima. 

c. Jumlah yang sembuh Covid-19 berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap volatilitas harga saham. Hasil ini ditunjukkan melalui nilai 

original sample sebesar 0,040 dan nilai p-value 0,637. Hasil ini 

menjelaskan bahwa hipotesis 1c ditolak.  
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3. Hipotesis 3 

Harga emas berpengaruh negatif signifikan terhadap volatilitas harga saham. 

Hasil ini ditunjukkan melalui nilai original sample sebesar -0,108 dan nilai p-

value 0,021. Hasil ini menjelaskan bahwa hipotesis 3 diterima. 

4. Hipotesis 4 

a. Jumlah kasus positif Covid-19 berpengaruh positif signifikan terhadap 

volatilitas harga saham melalui harga emas. Hasil ini ditunjukkan melalui 

nilai original sample sebesar 0,089 dan nilai p-value 0,033. Hasil ini 

menjelaskan bahwa hipotesis 4a dapat diterima. 

b. Jumlah yang meninggal Covid-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap 

volatilitas harga saham. Hasil ini ditunjukkan melalui nilai original sample 

sebesar -0,095 dan nilai p-value 0,049. Hasil ini menjelaskan bahwa 

hipotesis 4b dapat diterima. 

c. Jumlah yang sembuh Covid-19 berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap volatilitas harga saham. Hasil ini ditunjukkan melalui nilai 

original sample sebesar -0,032 dan nilai p-value 0,083. Hasil ini 

menjelaskan bahwa hipotesis 4c ditolak.  

 

4.3 Pembahasan  

4.3.1 Pengaruh Covid-19 terhadap Harga Emas  

4.3.1.1 Pengaruh Jumlah Kasus Positif Covid-19 Terhadap Harga Emas 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa jumlah 

kasus positif Covid-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap harga emas selama 



50 

 

 

pandemi Covid-19 dari bulan April 2020 hingga Juni 2021. Hasil ini menjelaskan 

bahwa jumlah kasus Covid-19 yang semakin bertambah akan semakin mendorong 

harga emas untuk mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika jumlah kasus Covid-

19 bulanan yang terjadi semakin menurun akan semakin mendorong harga emas 

menjadi lebih tinggi.  

Hasil penelitian berseberangan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Anggraeni et al. (2020) yang menjelaskan bahwa harga emas akan diprediksi 

mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19. Millah (2020) menerangkan 

bahwa peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 menunjukkan tingkat 

kekhawatiran investor terhadap aset yang dimilikinya. Namun harga emas dunia 

mengalami penurunan nilai selama pandemi, karena adanya rencana vaksinasi di 

seluruh negara yang menjadi informasi baik, karena pertanda pemulihan ekonomi 

dampak dari pandemi Covid-19 semakin cepat. Menurut teori signalling, hal ini 

menjadi sinyal bagi investor untuk mengalihkan investasi emas pada aset investasi 

yang lebih beresiko (Sugianto, 2021). 

Lebih lanjut melalui teori signalling dapat dijelaskan bahwa peningkatan 

jumlah kasus positif merupakan sinyal yang kurang baik, yang menurut masyarakat 

merupakan sinyal bahwa kondisi perekonomian akan mengalami guncangan. Dilain 

sisi, selama periode penelitian, juga terdapat informasi baik, yaitu vaksinasi yang 

menunjukkan sinyal baik mengenai pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, meskipun 

jumlah kasus mengalami peningkatan, namun adanya vaksinasi yang telah 

dilakukan di setiap negara mendorong permintaan harga emas kembali menurun 

dan menyebabkan harga emas mengalami penurunan. 
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4.3.1.2 Pengaruh Jumlah yang Meninggal Covid-19 Terhadap Harga Emas 

Hasil analisis juga menerangkan bahwa jumlah orang yang meninggal 

karena Covid-19 berpengaruh positif signifikan terhadap harga emas selama 

pandemi Covid-19 dari bulan April 2020 hingga Juni 2021. Hasil ini menjelaskan 

bahwa semakin besar jumlah orang yang meninggal karena Covid-19 akan 

mendorong harga emas semakin tinggi. Sebaliknya jumlah orang yang meninggal 

karena Covid-19 yang semakin menurun akan berdampak pada harga emas yang 

semakin melemah.  

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Yousef dan Shehadeh (2020) bahwa jumlah orang yang meninggal merupakan 

sumber informasi yang menjelaskan kekhawatiran masyarakat atau investor 

terhadap dampak Covid-19. Semakin besar jumlah orang yang meninggal 

menjelaskan bahwa dampak Covid-19 semakin besar, dimana pemerintah 

melakukan kebijakan untuk menekan jumlah yang meninggal dengan pembatasan 

aktivitas. Dalam teori signalling, informasi mengenai perkembangan jumlah yang 

meninggal karena Covid-19 merupakan informasi atau sinyal yang kurang baik 

mengenai kondisi perekonomian (Welley et al., 2020), karena kebijakan 

pembatasan akan menghambat perilaku belanja konsumen, dan pertumbuhan 

ekonomi menjadi terhambat. Kondisi ini mendorong investor untuk 

mengalokasikan dana yang dimiliki agar dapat tidak mengalami penurunan nilai. 

Salah satunya adalah memilih emas sebagai aset pelindung untuk melindungi aset 

yang dimiliki tidak terdampak dari pandemi. Akibatnya permintaan akan emas 
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mengalami peningkatan dan harga emas mengalami peningkatan pula (Ozturk & 

Cavdar, 2021).  

 

4.3.1.3 Pengaruh Jumlah yang Sembuh Covid-19 Terhadap Harga Emas 

Hasil penelitian menerangkan bahwa jumlah orang yang sembuh dari 

Covid-19 memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap harga emas 

selama pandemi Covid-19 dari bulan April 2020 hingga Juni 2021. Hasil ini 

menjelaskan bahwa semakin besar jumlah orang yang sembuh dari Covid-19 akan 

memberikan dampak pada harga emas yang semakin tinggi. Sebaliknya, ketika 

jumlah orang yang sembuh dari Covid-19 semakin kecil maka harga emas akan 

semakin rendah. 

 Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketika terjadi penurunan 

pertumbuhan orang yang sembuh dari Covid-19 di tiap bulannya selama pandemi 

akan diikuti dengan penurunan harga emas. Apabila memperhatikan data 

pertumbuhan jumlah orang yang sembuh dari Covid-19 diketahui tren penurunan 

sempat terjadi pada Maret 2021 hingga Mei 2021. Pada periode tersebut, vaksinasi 

mulai dilakukan secara gencar, penerima vaksin hingga akhir 2021 mencapai 8 juta 

(Pinandhita, 2021). Kondisi demikian menjadi bentuk informasi atau sinyal yang 

baik, sehingga menurunkan kekhawatiran investor. Kekhawatiran ini menurunkan 

permintaan emas dan harga emas mengalami penurunan. Kekhawatiran investor 

terhadap kondisi ekonomi yang semakin membaik akan cenderung mendorong 

investor untuk melakukan investasi pada pasar saham yang cenderung beresiko 

lebih besar (Machmuddah et al., 2020).  
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4.3.2 Pengaruh Covid-19 terhadap Volatilitas Harga Saham 

4.3.2.1 Pengaruh Jumlah Kasus Positif Covid-19 Terhadap Volatilitas Harga 

Saham 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jumlah kasus positif Covid-

19 berpengaruh negatif signifikan terhadap volatilitas harga saham perusahaan ritel 

selama pandemi Covid-19 pada bulan April 2020 hingga bulan Juni 2021. Hasil ini 

menjelaskan bahwa semakin besar jumlah kasus Covid-19 yang terjadi akan 

semakin menekan volatilitas harga saham perusahaan ritel menjadi lebih kecil. 

Sebaliknya jumlah kasus Covid-19 yang semakin kecil akan justru mendorong 

volatilitas harga saham perusahaan ritel menjadi lebih besar. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Bahrini & Filfilan (2020) yang menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan kasus 

positif Covid-19 merupakan sinyal yang kurang baik sehingga meningkatkan 

kekhawatiran investor terhadap aset yang dimiliki, salah satunya adalah saham. 

Dampaknya investor menarik sahamnya, termasuk pada perusahaan ritel. Dilain 

sisi, kinerja perusahaan ritel selama pandemi menunjukkan kinerja yang kurang 

baik, hal ini juga menjadi pertimbangan lain investor dan menyebabkan harga 

saham perusahaan ritel mengalami penurunan (Putra, 2020). Kondisi demikian juga 

mendukung efficient market hypothesis, dimana sebuah pasar merupakan pasar 

yang efisien ketika pasar dapat bereaksi cepat atas setiap informasi yang ada 

(Angesti & Santioso, 2019). 
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4.3.2.2 Pengaruh Jumlah yang Meninggal Covid-19 Terhadap Volatilitas 

Harga Saham 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa jumlah yang meninggal karena Covid-

19 berpengaruh positif signifikan terhadap volatilitas harga saham perusahan ritel 

selama pandemi Covid-19 pada bulan April 2020 hingga bulan Juni 2021. Hasil ini 

menjelaskan bahwa semakin besar jumlah orang yang meninggal karena Covid-19 

memberikan dampak pada volatilitas harga saham perusahaan yang semakin tinggi. 

Sebaliknya ketika jumlah orang yang meninggal karena Covid-19 semakin 

berkurang akan menyebabkan volatilitas harga saham perusahaan ritel menjadi 

semakin kecil.  

Hasil ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Albulescu 

(2021) bahwa informasi mengenai jumlah yang meninggal karena Covid-19 

memberikan dampak yang lebih besar pada volatilitas harga saham. Pertumbuhan 

jumlah yang meninggal karena Covid-19 mendorong pemerintah untuk segera 

melakukan kebijakan untuk mengurangi jumlah yang meninggal dengan 

memperketat pembatasan aktivitas masyarakat. Dilain sisi kondisi demikian 

menyebabkan kecemasan pada masyarakat yang kemudian berujung pada panic 

buying. kondisi demikian menguntungkan perusahaan ritel yang menjual kebutuhan 

pokok. Dampaknya kinerja perusahaan semakin baik, karena mampu menunjukkan 

nilai laba yang semakin baik, kemudian nilai laba yang tumbuh ini menjadi sebuah 

informasi yang positif dan menarik bagi investor di pasar saham, hingga kemudian 

permintaan saham perusahaan riterl mengalami peningkatan, dan mempengaruhi 

volatilitas harga saham perusahaan ritel.    
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4.3.2.3 Pengaruh Jumlah yang Sembuh Covid-19 Terhadap Volatilitas Harga 

Saham 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa jumlah yang sembuh dari Covid-19 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap volatilitas harga saham perusahaan 

ritel selama pandemi Covid-19 pada bulan April 2020 hingga bulan Juni 2021. Hasil 

ini bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah orang yang sembuh dari Covid-19 

tidak memberikan dampak nyata pada volatilitas harga saham perusahan ritel. 

 Hasil penelitian berseberangan dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Baek et al. (2020), yang menjelaskan bahwa setiap informasi 

mengenai Covid-19 memberikan dampak terhadap volatilitas harga saham. Hasil 

penelitian juga menerangkan bahwa informasi mengenai jumlah yang sembuh dari 

Covid-19 bukan merupakan informasi prioritas bagi pasar, sehingga perilaku 

investor tidak terpengaruh.  

Menurut Koutmos & Booth (1995), tidak adanya pengaruh jumlah yang 

sembuh dari Covid-19 karena terjadinya asimetri informasi pada investor yang 

terdapat di pasar modal. Asimetri informasi yang dimaksud adalah sebuah kondisi 

dimana investor memiliki informasi yang kurang baik mengenai kondisi pasar 

modal atau kondisi diluar modal, seperti perkembangan Covid-19 yang dapat 

mempengaruhi pasar modal (Sihombing, Agoes, & Santoso, 2017). Salah satunya 

karena informasi mengenai jumlah yang sembuh dari Covid-19 tersebut masih tidak 

dominan diberitakan. Media yang ada cenderung memberitakan informasi negatif 

mengenai Covid-19 yaitu informasi mengenai pertumbuhan jumlah kasus positif 
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dan pertumbuhan jumlah yang meninggal karena Covid-19 (Baek et al., 2020). 

Akibatnya investor tidak memberikan reaksi atas informasi jumlah yang sembuh 

dan tidak memberikan dampak pada volatilitas harga saham.     

 

4.3.3 Pengaruh Harga Emas terhadap Volatilitas Harga Saham 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa harga emas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan ritel selama pandemi 

Covid-19 pada bulan April 2020 hingga bulan Juni 2021. Hasil ini menjelaskan 

bahwa semakin tinggi harga emas yang berlaku akan menyebabkan volatilitas harga 

saham perusahaan ritel semakin kecil. Sebaliknya harga emas yang semakin rendah 

akan menyebabkan volatilitas harga saham perusahaan ritel semakin besar.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Nugroho dan Robiyanto (2021) yang juga menjelaskan adanya pengaruh negatif 

harga emas terhadap volatilitas harga saham. Lebih lenjut dijelaskan bahwa harga 

emas yang semakin tinggi menunjukkan bahwa adanya permintaan emas yang 

semakin meningkat. Dilain sisi, permintaan saham khususnya pada perusahaan 

retail cenderung berkurang, karena selama pandemi Covid-19 cenderung 

mengalihkan pada aset yang memiliki kemampuan melindungi nilai. Kondisi 

demikian mendukung efficient market hypothesis, dimana pasar saham merupakan 

pasar yang efisien karena dapat bereaksi cepat dengan adanya perubahan yang 

terjadi pada harga emas. Kondisi ini juga mendukung pernyataan Darmayanti et al. 

(2021), bahwa pandemi Covid-19 cenderung menyebabkan risiko sistemik yang 

dialami investor semakin besar dan investor akan berusaha menghindari atau 
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mengurangi risiko sistemik tersebut. Salah satunya adalah dengan memilih aset 

yang memiliki risiko lebih rendah.  

 

4.3.4 Pengaruh Covid-19 terhadap Volatilitas Harga Saham melalui Harga 

Emas 

4.3.4.1 Pengaruh Jumlah Kasus Positif Covid-19 Volatilitas Harga Saham 

melalui Harga Emas 

Hasil penelitian menjelaskan harga emas dapat memediasi pengaruh jumlah 

kasus Covid-19 terhadap volatilitas harga saham perusahaan ritel selama pandemi 

Covid-19 pada bulan April 2020 hingga bulan Juni 2021. Peran mediasi yang 

ditunjukkan sendiri adalah mediasi parsial. Hal ini dikarenakan jumlah kasus 

Covid-19 juga memiliki pengaruh langsung terhadap volatilitas harga saham. Hasil 

ini menjelaskan bahwa jumlah kasus positif Covid-19 yang semakin besar akan 

menyebabkan harga emas menjadi semakin rendah hingga kemudian menyebabkan 

volatilitas harga saham menjadi semakin tinggi. Sebaliknya jumlah kasus positif 

Covid-19 yang semakin kecil akan menyebabkan harga emas semakin tinggi dan 

menyebabkan volatilitas harga saham menjadi semakin rendah. 

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan yang dari teori signalling yang 

menjelaskan bahwa informasi dari sebuah pandemi yang memiliki dampak pada 

risiko yang semakin besar akan mudah untuk direspon (Hegedüš, 2021). 

Pertumbuhan jumlah kasus positif Covid-19 menyebabkan mendorong pemerintah 

untuk dapat melakukan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan 

tersebut berdampak pada kondisi daya beli masyarakat yang mengalami penurunan, 
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yang menyebabkan permintaan harga emas berkurang dan harga emas ikut 

menurun. Penurunan harga emas ini menjadi sinyal positif bagi investor yang dapat 

mendorong untuk melakukan pembelian saham, khususnya pada perusahaan ritel 

sehingga volatilitas harga saham menjadi semakin besar. Tidak hanya itu, menurut 

Darmayanti et al. (2021) terjadinya volatilitas harga saham juga menunjukkan 

bahwa perusahaan memberikan informasi yang menarik bagi investor, sehingga 

menarik minat investor dan meningkatkan permintaan saham dari perusahaan ritel 

yang bersangkutan. 

   

4.3.4.2 Pengaruh Jumlah yang Meninggal Covid-19 Volatilitas Harga Saham 

melalui Harga Emas 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa harga berperan mediasi pada pengaruh 

jumlah yang meninggal karena Covid-19 terhadap volatilitas harga saham 

perusahaan ritel selama pandemi Covid-19 pada bulan April 2020 hingga bulan Juni 

2021. Peran mediasi harga emas merupakan peran mediasi parsial, karena jumlah 

yang meninggal karena Covid-19 juga memiliki pengaruh langsung terhadap 

volatilitas harga saham perusahaan ritel. 

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan dari Nugroho dan Robiyanto 

(2021) bahwa terdapat hubungan yang berlawanan antar aset dalam sebuah pasar. 

Artinya pertumbuhan jumlah orang yang meninggal karena Covid-19 yang semakin 

besar, menjadi salah satu bentuk sinyal yang kurang baik mengenai perekonomian 

sebuah negara, sehingga menyebabkan investor untuk berupaya mengamankan aset 

dengan mengalihkan pada emas. Hal ini menyebabkan harga emas semakin tinggi 
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karena permintaan naik. Dilain sisi, saham mengalami penurunan harga karena 

permintaan yang berkurang dan dianggap lebih beresiko daripada emas selama 

masa pandemi Covid-19. Hal ini juga dijelaskan dalam efficiency market hypothesis 

bahwa investor akan berusaha melakukan investasi yang dapat mengamankan aset 

dalam kondisi risiko sistemik yang semakin besar (Darmayanti et al., 2021). 

 

4.3.4.3 Pengaruh Jumlah yang Sembuh Covid-19 Volatilitas Harga Saham 

melalui Harga Emas 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa jumlah harga emas tidak dapat 

memediasi pada pengaruh jumlah orang sembuh dari Covid-19 terhadap volatilitas 

harga saham perusahaan ritel selama pandemi Covid-19 pada bulan April 2020 

hingga bulan Juni 2021. Pada pengaruh langsung juga menunjukkan bahwa jumlah 

orang yang sembuh dari Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap volatilitas 

harga saham perusahaan ritel. Hasil ini menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi 

jumlah orang yang sembuh dari pandemi Covid-19 tidak memberikan dampak 

nyata pada volatilitas harga saham yang terjadi pada perusahaan ritel selama 

pandemi.  

Hasil ini berseberangan dengan pernyataan Baek et al. (2020) yang 

menerangkan bahwa setiap informasi mengenai Covid-19 memberikan dampak 

pada perilaku investor. Tidak adanya pengaruh jumlah yang sembuh dari Covid-19 

juga menunjukkan bahwa pasar modal belum efisien dan belum dapat 

mencerminkan ketersediaan setiap informasi (Arshad & Yahya, 2017). Tidak 

adanya pengaruh mengenai informasi pertumbuhan jumlah yang sembuh dari 
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Covid-19 karena terjadi asimetri informasi pada pasar modal. Investor memiliki 

informasi yang kurang lengkap mengenai perkembangan Covid-19, khususnya 

pada jumlah orang yang sembuh dari Covid-19. Salah satu penyebabnya karena 

media cenderung memberikan informasi negatif mengenai kondisi jumlah kasus 

positif yang jumlah yang meninggal. Informasi mengenai jumlah orang yang 

sembuh dari Covid-19 kurang dominan diberitakan sehingga investor tidak dapat 

merespon ketika terjadi perubahan pada jumlah orang yang sembuh dari Covid-19.  
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Mengacu pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

kesimpulan dari adanya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Pengaruh Covid-19 terhadap Harga Emas 

a. Jumlah kasus positif Covid-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap 

harga emas selama pandemi Covid-19 periode April 2020 hingga Juni 

2021. Hasil ini menjelaskan bahwa jumlah kasus Covid-19 yang semakin 

bertambah akan menyebabkan harga emas mengalami penurunan. 

b. Jumlah yang meninggal karena Covid-19 berpengaruh positif signifikan 

terhadap harga emas selama pandemi Covid-19 periode April 2020 hingga 

Juni 2021. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar jumlah orang yang 

meninggal karena Covid-19 akan menyebabkan harga emas semakin 

tinggi.  

c. Jumlah yang sembuh dari Covid-19 berpengaruh positif signifikan terhadap 

harga emas selama pandemi Covid-19 periode April 2020 hingga Juni 

2021. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah orang yang 

sembuh dari Covid-19 akan menyebabkan harga emas menjadi semakin 

mahal. 
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2. Pengaruh Covid-19 terhadap Volatilitas Harga Saham 

a. Jumlah kasus positif Covid-19 berpengaruh negatif signifikan terhadap 

volatilitas harga saham perusahaan ritel selama pandemi Covid-19 periode 

April 2020 hingga Juni 2021. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar 

jumlah kasus positif karena Covid-19 akan semakin menekan volatilitas 

harga saham perusahaan ritel menjadi lebih kecil. 

b. Jumlah yang meninggal karena Covid-19 berpengaruh positif signifikan 

terhadap volatilitas harga saham perusahaan ritel selama pandemi Covid-

19 periode April 2020 hingga Juni 2021. Hasil ini menjelaskan bahwa 

semakin besar jumlah orang yang meninggal karena Covid-19 akan 

menyebabkan volatilitas harga saham perusahaan ritel menjadi semakin 

tinggi.  

c. Jumlah yang sembuh dari Covid-19 berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap volatilitas harga saham perusahaan ritel selama pandemi Covid-

19 periode April 2020 hingga Juni 2021. Hasil ini menjelaskan bahwa 

perubahan pada jumlah orang yang sembuh dari Covid-19 tidak 

memberikan dampak nyata pada volatilitas harga saham perusahaan ritel. 

Kondisi demikian dapat terjadi karena terjadinya asimetri informasi pada 

pasar modal, yang menyebabkan investor kurang mengetahui informasi 

atas perkembangan jumlah orang yang sembuh dari Covid-19. 

3. Pengaruh Harga Emas terhadap Volatilitas Harga Saham 

Harga emas berpengaruh negatif signifikan terhadap volatilitas harga saham 

perusahaan ritel selama pandemi Covid-19 periode April 2020 hingga Juni 
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2021. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin tinggi harga emas yang berlaku 

akan menyebabkan volatilitas harga saham perusahaan ritel semakin kecil. 

4. Peran mediasi pada pengaruh Covid-19 terhadap Volatilitas Harga Saham 

melalui Harga Emas 

a. Harga emas dapat memediasi secara parsial pada pengaruh jumlah kasus 

positif Covid-19 terhadap volatilitas harga saham perusahaan ritel selama 

pandemi Covid-19 periode April 2020 hingga Juni 2021. Hasil ini 

menjelaskan bahwa semakin besar jumlah kasus positif karena Covid-19 

akan menyebabkan harga emas semakin menurun dan menyebabkan 

volatilitas harga saham menjadi semakin tinggi. 

b. Harga Emas dapat memediasi secara parsial pada pengaruh jumlah yang 

meninggal karena Covid-19 terhadap volatilitas harga saham perusahaan 

ritel selama pandemi Covid-19 periode April 2020 hingga Juni 2021. Hasil 

ini menjelaskan bahwa semakin besar jumlah orang yang meninggal karena 

Covid-19 akan menyebabkan harga emas semakin tinggi dimana hal ini 

menjadi sinyal yang berdampak pada volatilitas harga saham menjadi lebih 

kecil.  

c. Harga Emas tidak dapat memediasi pengaruh jumlah yang sembuh dari 

Covid-19 terhadap volatilitas harga saham perusahaan ritel selama pandemi 

Covid-19 periode April 2020 hingga Juni 2021. Hasil ini menjelaskan 

bahwa perubahan perkembangan jumlah orang yang sembuh dari Covid-19 

tidak menyebabkan dampak nyata pada harga emas, sehingga tidak dapat 

memberikan dampak pula pada volatilitas harga saham perusahaan ritel. 
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5.2 Saran 

  Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang dapat diajukan 

melalui penelitian ini adalah. 

1. Bagi investor 

Hendaknya memperhatikan terlebih dahulu perkembangan jumlah kasus 

positif dan jumlah yang meninggal akibat Covid-19, serta harga emas yang 

berlaku, karena dapat dengan cepat direspon pasar. Tujuannya adalah 

menggunakan ketiga informasi tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk 

menentukan investasi pada saham perusahaan ritel sehingga dapat memperoleh 

keuntungan yang lebih baik.  

2. Bagi masyarakat 

Dengan semakin banyakan informasi yang tersedia mengenai 

perkembangan Covid-19, diharapkan masyarakat dapat semakin memahami 

pencegahan dan kematian yang disebabkan oleh Covid-19, sehingga 

memberikan konsekuensi terhadap kinerja perusahaan ritel dan pasar 

menjadi kembali membaik dan perilaku investasi menjadi semakin 

meningkat dan volatilitas harga saham perusahaan ritel menjadi membaik. 

3. Bagi penelitian selanjutnya  

Penelitian selanjutnya hendaknya melakukan pengembangan model, dengan 

menambah beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi volatilitas harga 

saham. Beberapa faktor lain yang dimaksud adalah nilai kurs rupiah terhadap 

dollar dan kinerja perusahaan ritel. Selain itu juga dapat memperpanjang 

periode penelitian, mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Perusahaan Ritel dan Harga Saham 

No Nama Perusahaan 

Closing Price 

Tahun 2020 Tahun 2021 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1 Ace Hardware Indonesia Tbk.  1300 1520 1555 1510 1750 1545 1595 1565 1585 1715 1560 1525 1525 1480 1495 1250 

2 Sumber Alfaria Trijaya Tbk 800 870 910 795 740 715 665 680 710 800 780 1020 900 950 905 1250 

3 Catur Sentosa Adiprana Tbk 378 348 350 350 330 310 306 320 346 386 370 392 402 408 368 406 

4 Duta Intidaya Tbk. 392 600 560 600 570 470 575 565 452 390 370 346 276 260 242 242 

5 Distribusi Voucher Nusantara Tbk.  1105 900 940 1725 2020 1880 2110 2280 2100 2410 2300 2490 2810 3220 3200 3650 

6 Electronic City Indonesia Tbk 780 670 665 700 700 705 800 800 720 655 1025 1010 1050 1100 1050 990 

7 Erajaya Swasembada Tbk.  935 1260 1255 1255 1470 1720 1545 1745 1720 2200 2770 2630 505 610 600 690 

8 Global Teleshop Tbk. 350 264 222 148 127 153 118 119 112 109 420 260 314 268 270 220 

9 Hero Supermarket Tbk.  815 900 890 860 875 830 780 805 835 830 945 970 900 945 1650 1410 

10 Kioson Komersial Indonesia Tbk.  183 180 165 224 175 172 171 168 148 148 665 700 520 625 795 810 

11 Kokoh Inti Arebama Tbk. 110 121 100 99 100 100 98 100 97 101 164 146 148 166 169 164 

12 Matahari Department Store Tbk.  1335 1220 1450 1615 1305 1265 980 1000 1265 1275 1145 1260 1340 1800 1735 1955 

13 Map Aktif Adiperkasa Tbk.  1965 2400 2380 2530 2200 2270 1990 2070 2570 2430 2390 2440 2150 2350 2170 1850 

14 Mitra Adiperkasa Tbk.  472 655 725 780 685 680 570 655 805 790 770 805 740 800 700 625 

15 M Cash Integrasi Tbk.  1015 955 965 1625 2130 1825 1950 2040 2700 3990 4300 4080 4790 5400 6500 7950 

16 Midi Utama Indonesia Tbk 1200 1325 1435 1410 1440 1320 1390 1500 1705 1925 1950 2490 2010 1995 1920 1815 

17 Mitra Komunikasi Nusantara Tbk 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

18 Matahari Putra Prima Tbk 89 109 110 117 110 109 95 93 101 105 116 128 254 860 1085 1055 

19 NFC Indonesia Tbk.  2270 1955 1200 1890 1900 1665 1960 1695 1555 2310 1955 2050 2050 2430 5125 5750 

20 Ramayana Lestari Sentosa Tbk 466 575 570 595 565 655 530 575 730 775 645 730 780 775 650 675 

21 Supra Boga Lestari Tbk 270 390 340 372 456 400 404 412 408 436 420 474 510 520 770 800 

22 Northcliff Citranusa Indonesia Tbk 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

23 Sona Topas Tourism Industry Tbk 5000 5000 5000 6000 6000 5975 5975 6250 5925 6000 5875 5450 5325 5500 5475 5425 

24 Tiphone Mobile Indonesia Tbk 113 121 116 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 

25 Trikomsel Oke Tbk 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 
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Lampiran 2  Data Penelitian Covid 19 (Jumlah Kasus Positif, Jumlah yang 

Meninggal, dan Jumlah yang Sembuh) dan Harga Emas 

No Bulan  Tahun 

Kasus 

aktif Meninggal Sembuh 

Harga 

Emas 

orang orang orang Rp / gram 

1 Maret 2020 1311 136 81 Rp739.071 

2 April 2020 7804 656 1441 Rp779.075 

3 Mei 2020 17552 821 5786 Rp795.614 

4 Juni 2020 28703 1263 17498 Rp804.117 

5 Juli 2020 37338 2255 41101 Rp853.631 

6 Agustus 2020 41329 2212 60143 Rp914.084 

7 September 2020 61321 3297 88988 Rp891.967 

8 Oktober 2020 58418 3129 122854 Rp882.251 

9 November 2020 71420 3076 112717 Rp866.938 

10 Desember 2020 109963 5193 160669 Rp859.655 

11 Januari 2021 175095 7860 262124 Rp867.018 

12 Februari 2021 155765 6168 269482 Rp841.202 

13 Maret 2021 122524 4692 205627 Rp798.332 

14 April 2021 100213 4663 174304 Rp815.602 

15 Mei 2021 102006 5057 146485 Rp856.763 

16 Juni 2021 239368 7913 211294 Rp851.447 

 

Lampiran 3 Hasil Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kasus aktif 15 -,213 4,953 ,65963 1,278977 

Meninggal 15 -,239 3,824 ,47951 ,983847 

Sembuh 15 -,237 16,790 1,69320 4,271088 

Harga Emas 15 779075 914084 845179,86 39018,412 

Valid N (listwise) 15     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Volatilitas_Harga_S

aham 

375 -.808 3.493 .05637 .312451 

Valid N (listwise) 375     
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Lampiran 4 Hasil Analisis SEM PLS 

Outer Loading 

  
Harga_
Emas 

Kasus_
Covid 

Kematian_
Covid 

Kesembuhan
_Covid 

Vol_Harga_
Saham 

Covid_Case   1,000       

Covid_Mati     1,000     

Covid_Sembuh       1,000   

Emas 1,000         

Volatilitas_Harg
a_Saham 

        1,000 

 

Contruct Validity dan Reliability 

  
Cronbach's 
Alpha 

rho
_A 

Composite 
Reliability 

Average Variance 
Extracted (AVE) 

Harga_Emas 1,000 
1,00

0 
1,000 1,000 

Kasus_Covid 1,000 
1,00

0 
1,000 1,000 

Kematian_Co
vid 

1,000 
1,00

0 
1,000 1,000 

Kesembuhan_
Covid 

1,000 
1,00

0 
1,000 1,000 

Vol_Harga_Sa
ham 

1,000 
1,00

0 
1,000 1,000 

 

Cross Loading 

  
Harga_
Emas 

Kasus_
Covid 

Kematian_
Covid 

Kesembuhan
_Covid 

Vol_Harga_
Saham 

Covid_Case 0,281 1,000 0,956 0,896 0,078 

Covid_Mati 0,368 0,956 1,000 0,938 0,104 

Covid_Sembuh 0,381 0,896 0,938 1,000 0,098 

Emas 1,000 0,281 0,368 0,381 -0,030 

Volatilitas_Harg
a_Saham 

-0,030 0,078 0,104 0,098 1,000 

 

Rsquare 

  R Square R Square Adjusted 

Harga_Emas 0,204 0,198 

Vol_Harga_Saham 0,025 0,015 
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Mean, STDEV, T-Values, P-Values 

     
      

  
Original 
Sample 
(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

Harga_Emas -> Vol_Harga_Saham -0,108 -0,115 0,047 2,321 0,021 

Kasus_Covid -> Harga_Emas -0,820 -0,831 0,081 10,092 0,000 

Kasus_Covid -> Vol_Harga_Saham -0,337 -0,318 0,131 2,569 0,011 

Kematian_Covid -> Harga_Emas 0,875 0,879 0,156 5,598 0,000 

Kematian_Covid -> Vol_Harga_Saham 0,428 0,408 0,165 2,587 0,010 

Kesembuhan_Covid -> Harga_Emas 0,297 0,301 0,102 2,895 0,004 

Kesembuhan_Covid -> Vol_Harga_Saham 0,040 0,038 0,084 0,472 0,637 

 

Mean, STDEV, T-Values, P 

Values 
      
      

  

Origina
l 
Sampl
e (O) 

Sampl
e 
Mean 
(M) 

Standar
d 
Deviatio
n 
(STDEV
) 

T 
Statistics 
(|O/STDE
V|) 

P 
Value
s 

Kasus_Covid -> Harga_Emas -
> Vol_Harga_Saham 

0,089 0,096 0,042 2,136 0,033 

Kesembuhan_Covid -> 
Harga_Emas -> 
Vol_Harga_Saham 

-0,032 -0,034 0,018 1,739 0,083 

Kematian_Covid -> 
Harga_Emas -> 
Vol_Harga_Saham 

-0,095 -0,102 0,048 1,973 0,049 

 

Lampiran 5 Gap Research 

Penelitan Terdahulu 

Covid-19 Harga Emas Covid-19 

Terhadap Volatilitas Harga 

Saham 

Terhadap Harga 

Emas 

Albulescu (2020) +   

Bahrini dan Filfilan 

(2020) 
-   

Baek et al. (2020) -   

Ibrahim et al. (2020) +   

Hong et al. (2021) +   

Yousef dan Shehadeh 

(2020) 
 + + 
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Penelitan Terdahulu 

Covid-19 Harga Emas Covid-19 

Terhadap Volatilitas Harga 

Saham 

Terhadap Harga 

Emas 

Bhuya dan Dash 

(2018) 
 +  

Ali et al. (2020)  ns  

Arfoui & Rejeb 

(2017) 
 +  

Nugroho dan 

Robiyanto (2021) 
 -  

Anggraeni et al. 

(2020) 
  + 

Ozturk dan Cavdar 

(2020) 
  + 
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