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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 
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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.    



55 

 

 

 

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 



57 

 

 

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, 



58 

 

 

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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