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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 
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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 



15 

 

 

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. 
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 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).  
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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 
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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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