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Protokol Kyoto merupakan pertemuan antar negara di tingkat dunia untuk 

membahas isu global mengenai perubahan iklim bumi yang disebabkan oleh 

meningkatnya kadar emisi gas rumah kaca. Protokol Kyoto yang diprakarsai oleh 

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

merupakan Conference of Parties (COP) ke-3 dari serangkaian COP hingga yang 

terakhir dilakukan adalah COP ke 21 di Paris pada tahun 2015. Protokol Kyoto 

disepakati pada tanggal 11 Desember 1997 di kota Kyoto, Jepang. Hasil 

konferensi kemudian disebut sebagai Protokol Kyoto, yang selanjutnya mengikat 

secara hukum bagi negara peserta untuk mengurangi emisi karbon dioksida, 

metana, nitrogen oksida, sulfur hexaflourida, senyawa hidro fluoro (HFC), dan 

perfluorokarbon (PFC). Hasil kesepakatan tersebut adalah negara maju dan negara 

berkembang bersedia untuk bekerja sama mengurangi emisi gas rumah kaca. 

Protokol Kyoto mulai berlaku pada tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2012. 

Perpanjangan Protokol Kyoto selama delapan tahun mulai tahun 2013 sampai 

2020  merupakan keputusan yang tercantum dalam Doha Amendment sebagai 

hasil Konferensi Perubahan Iklim ke-18 di Doha, Qatar pada 2012. 

Indeks harga saham dan return saham menunjukkan seberapa menariknya 

suatu bursa saham baik gabungan maupun sektoral bagi investor. Belum pernah 

ada penelitian sebelumnya mengenai indeks harga saham maupun return saham 

energi bersih dan terbarukan baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, 

penelitian ini menjadi yang pertama khususnya di Indonesia. Indeks harga saham 

energi bersih dan terbarukan belum ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga 

indeks yang digunakan adalah indeks harga saham energi bersih dan terbarukan 

yang ada di bursa saham Amerika Serikat.  

Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana tren penggunaan atau konsumsi 

energi bersih dan terbarukan dibandingkan dengan energi fosil di tingkat dunia 

sesudah Protokol Kyoto, menganalisis korelasi konsumsi energi bersih dan 

terbarukan dengan konsumsi energi fosil dan PDB per kapita, menganalisis 

dinamika indeks harga saham energi bersih dan terbarukan dibandingkan dengan 

indeks harga saham energi fosil serta korelasi variabel makroekonomi terhadap 

kedua indeks tersebut serta yang terakhir menganalisis pengaruh krisis ekonomi 

dan keuangan global serta Conference of Parties (COP) terhadap return saham 

sektor energi bersih dan terbarukan dunia. Penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif, analisis korelasi, uji beda dan event study. Indeks harga saham yang 

diteliti adalah dua indeks harga saham energi bersih dan terbarukan yang 

diterbitkan di bursa saham Amerika Serikat yaitu S&P Global Clean Energy Index 

dan NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index. Sedangkan indeks harga 

saham energi fosil sebagai perbandingan di dalam penelitian ini adalah S&P 

Global Oil Index dan NYSE ARCA Oil & Gas Index. Indeks harga saham 

gabungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nasdaq Composite Index 

(NCI). Di samping itu telah dipilih lima emiten energi bersih dan terbarukan 

berdasarkan kapitalisasi pasar terbesar yang merupakan komponen dari 
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NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index yaitu Cree, Inc. (CREE), First 

Solar, Inc. (FSLR), Hexcel Corporation (HXL1), Linear Technology (LLTC) dan 

ON Semiconductor (ONNN) untuk digunakan dalam event study analysis. 

Adapaun variabel makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tingkat pengangguran, gross domestic product (GDP) percapita, harga minyak 

dunia dan inflasi yang diukur dari consumer price index. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak Protokol Kyoto diberlakukan, 

porsi konsumsi energi fosil Dunia mengalami penurunan dan digantikan dengan 

meningkatnya porsi energi bersih dan terbarukan meskipun masih relatif kecil 

yaitu 1,47%. Krisis ekonomi dan keuangan global pada tahun 2009 telah 

menyebabkan penurunan pertumbuhan konsumsi seluruh jenis energi kecuali 

energi bersih dan terbarukan lainnya seperti energi angin, energi matahari, energi 

panas bumi dan biomass. Amerika Serikat dan Eropa telah mengurangi jumlah 

konsumsi energi fosil dimana rata-rata tingkat pertumbuhannya negatif, 

sedangkan China adalah negara dengan tingkat pertumbuhan konsumsi energi 

bersih dan terbarukan tertinggi di Dunia. Terdapat hubungan positif (searah) yang 

kuat dan nyata antara S&P Global Clean Energy Index dengan S&P Global Oil 

Index. Sedangkan antara S&P Global Clean Energy Index dengan S&P 500 

terdapat hubungan negatif (berlawanan arah) yang nyata. Antara S&P Global Oil 

Index dengan S&P 500 terdapat hubungan yang kurang kuat atau hampir tidak ada 

hubungan diantara keduanya. Terdapat hubungan negatif (berlawanan arah) yang 

tidak signifikan antara S&P Global Clean Energy Index dengan PDB per kapita 

AS.  

Di samping itu, setelah Protokol Kyoto indeks harga saham energi bersih 

dan terbarukan lebih tinggi daripada indeks harga saham energi fosil hingga 

terjadinya krisis ekonomi dan keuangan global pada tahun 2009. Setelah itu 

indeks harga saham energi bersih dan terbarukan selalu lebih rendah daripada 

indeks harga saham energi fosil hingga sekarang. Dilihat dari sisi return, sejak 

Protokol Kyoto indeks harga saham energi bersih dan terbarukan terlihat lebih 

berfluktuasi dibandingkan dengan indeks harga saham energi fosil hingga tahun 

2014 ketika harga komoditas minyak dan batubara mengalami penurunan yang 

sangat tajam. Sejak saat itu return indeks harga saham energi fosil, menjadi lebih 

berfluktuasi. Terdapat perbedaan rata-rata indeks harga saham energi bersih dan 

terbarukan sebelum dan sesudah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan global 

yaitu rata-rata indeks sebelum terjadinya krisis lebih besar cukup signifikan 

dibandingkan dengan setelah krisis. Terdapat perbedaan return saham maupun 

abnormal return saham energi bersih dan terbarukan sebelum dan sesudah 

terjadinya krisis ekonomi dan keuangan global. Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan average abnormal return sebelum dan sesudah dilaksanakannya COP ke 

21 dan ke-19. 
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