
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Energi sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia dan memainkan peran 

sentral dalam ekonomi global. Sumber energi yang paling umum digunakan 

adalah sumber energi yang berasal dari fosil seperti batubara, minyak bumi, dan 

gas alam. Selama lebih dari 100 tahun energi fosil menjadi sumber energi utama 

pendorong ekonomi dan industri Dunia. Negara-negara yang memiliki cadangan 

sumber energi fosil telah mengeksplorasi, mengeksploitasi dan kemudian 

menjualnya untuk membiayai pembangunan negara. Bahkan beberapa negara 

menjadi kaya dan bisa mensejahterakan rakyatnya karena memiliki cadangan 

minyak bumi yang berlimpah seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, Rusia, Kanada 

dan lain sebagainya, sehingga kekuatan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi 

oleh seberapa besar cadangan dan produksi minyak. Di samping energi fosil, ada 

beberapa sumber energi yang digunakan oleh manusia di antaranya energi nuklir, 

energi air, energi matahari, dan energi angin.  

Pemanasan global (global warming) saat ini sedang terjadi. Suhu planet 

bumi meningkat dari tahun ke tahun. Menurut para pakar lingkungan, karbon 

dioksida (CO2) adalah penyebabnya yang memerangkap panas di dalam atmosfer 

bumi yang mendorong kenaikan suhu planet bumi, yang selama ini kita kenal 

dengan efek rumah kaca. Karbon dioksida ini dihasilkan dari proses pembakaran 

bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batubara, gas alam, dan minyak 

ditambah dengan berkurangnya hutan akibat deforestasi, terutama di daerah 

tropis. Selama lebih dari satu abad manusia telah memanfaatkan bahan bakar fosil 

ini untuk dikonversi menjadi energi yang sangat diperlukan bagi kehidupan 

manusia.  

Pemanasan global dan polusi udara yang dihasilkannya telah memberi 

dampak negatif yang signifikan dan mahal terhadap kesehatan dan kelangsungan 

hidup manusia, mempercepat kenaikan permukaan air laut, merusak iklim dan 

siklus musiman, kebakaran hutan semakin sering terjadi, dan bencana gelombang 

panas yang belakangan sering terjadi di beberapa negara. Gambar 1 menunjukkan 

berapa GtC (gigatonnes of carbon) per tahun emisi karbon dioksida (CO2) yang 

dihasilkan oleh masing-masing jenis bahan bakar dan berapa persentasenya 

terhadap total emisi dunia. 

Dunia pada abad ke-21 ini menghadapi tantangan besar untuk mengelola 

transformasi ekonomi dari yang didominasi oleh energi karbon intensif (carbon 

intensive energy) menjadi ekonomi yang didominasi oleh energi bersih dan 

terbarukan (clean and renewable energy). Realita perubahan iklim global yaitu 

terjadinya pemanasan global yang disebabkan oleh kenaikan tingkat emisi karbon 

CO2 di atmosfer membuat beberapa negara di Dunia secara dramatis memotong 

jumlah konsumsi bahan bakar fosilnya. 
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Sumber: Global Carbon Project 

Gambar 1 Energi penyumbang emisi Dunia 

 

Transformasi ekonomi ini akan melibatkan sejumlah besar masyarakat 

Dunia dengan banyak aktifitas dan memicu terjadinya dua hal yang saling 

berkaitan yaitu secara dramatis meningkatkan efisiensi energi (khususnya energi 

fosil) dan secara dramatis menurunkan biaya penyediaan energi dari sumber 

terbarukan seperti energi matahari, angin dan biomassa.Sebagian besar sumber 

energi tersebut di atas digunakan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik 

yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Menurut World Nuclear Association 

(2012) di dalam website-nya, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2, pada 

tahun 2012 produksi listrik di Dunia mencapai 22.752 terrawatt-hour (Twh) yang 

dihasilkan dari berbagai jenis sumber energi yaitu batubara, gas, air (hydro), 

nuklir, cahaya matahari dan angin, dan lain sebagainya.  

 

 
Sumber : International Energy Agency (IEA) 

Gambar 2 Sumber energi untuk tenaga listrik di Dunia 
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Menurut US Energy Information Administration (2017) penggunaan listrik 

di Amerika Serikat pada tahun 2016 lebih dari 13 kali lebih besar daripada 

penggunaan listrik pada tahun 1950. Pada 2016, penjualan eceran listrik sekitar 

3,71 triliun kWh atau 96% dari total konsumsi listrik. Penggunaan langsung listrik 

sekitar 0,14 triliun kWh atau 4% dari total konsumsi listrik. Saham dari total 

penjualan eceran A.S. untuk sektor konsumsi pada tahun 2016 adalah perumahan 

38%, komersial 37%, industri 25% dan transportasi 0,2% (kebanyakan oleh 

sistem angkutan umum. Hampir 50% dari pemakaian listrik untuk rumah, bisnis 

dan industri berasal dari pembangkit listrik dengan pembakaran batu bara. Gas 

alam merupakan sumber energi fosil yang jauh lebih bersih dibandingkan dengan 

batubara dan minyak bumi, memasok sekitar 20% listrik nasional. Batubara, 

bahan bakar fosil yang kotor dan kaya karbon bertanggung jawab untuk 40% dari 

total emisi CO2 AS. Sumber energi terbarukan, seperti tenaga air, angin dan 

tenaga surya, yang memiliki jejak karbon kecil, hanya menyumbang 9,4% dari 

pasokan listrik nasional.  

Menurut International Energy Agency (IEA) (2016) dalam World Energy 

Outlook 2015 tanda-tanda perubahan energi global semakin terlihat sejak 2014 

hingga 2015. Harga minyak dan bahan bakar fosil lainnya turun tajam di banyak 

bagian dunia akibat supply lebih tinggi daripada demand. Penurunan tajam harga 

minyak dan batubara pada tahun 2008 dan 2009 lebih disebabkan karena 

terjadinya krisis ekonomi dan keuangan global. Beberapa negara termasuk India 

dan Indonesia mengambil keuntungan dari penurunan harga minyak untuk 

bergerak maju dengan mengurangi bahkan menghilangkan subsidi bahan bakar 

fosil. Gambar 3 menunjukkan fluktuasi harga minyak mentah (crude oil) dan 

batubara (coal) selama 10 tahun terakhir menurut Indexmundi (2016). 

   

 
Sumber: www.indexmundi.com 

Gambar 3 Fluktuasi harga minyak dan batubara Dunia 2006 – 2015 

Renewable Energy Policy Network for 21st Century (REN21) adalah 

jaringan kebijakan energi terbarukan global yang menghubungkan berbagai 

pelaku utama. Tujuan REN21 adalah untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan, 

pengembangan kebijakan dan aksi bersama menuju transisi global yang cepat 

untuk energi terbarukan. Menurut REN21 (2016) dalam Renewables 2014 Global 

Status Report, setidaknya 30 negara di seluruh dunia telah memiliki energi 

terbarukan dan menyumbang lebih dari 20 persen dari pasokan energi. Pasar 

energi terbarukan nasional diproyeksikan akan terus tumbuh kuat dalam dekade 

mendatang. Beberapa tempat dan setidaknya dua negara, Islandia dan Norwegia 

http://www.indexmundi.com/
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sudah menghasilkan semua listrik menggunakan energi terbarukan dan banyak 

negara lain telah menetapkan tujuan untuk mencapai energi terbarukan 100% di 

masa depan. Misalnya, pemerintah Denmark memutuskan untuk beralih secara 

total pasokan energi (listrik, mobilitas dan pemanasan/pendinginan) ke energi 

terbarukan 100% pada tahun 2050. 

British Petroleum (BP) (2016) secara rutin setiap tahun mengeluarkan data 

dan laporan mengenai energi yang di antaranya adalah jumlah konsumsi energi 

dunia sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini. Penggolongan energi 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu energi fosil (fossil energy) yang terdiri dari 

minyak bumi (oil), batubara (coal), dan gas alam (natural gas). Kelompok kedua 

adalah energi bersih dan terbarukan (clean and renewable energy) yang terdiri 

dari nuklir (nuclear), air (hydro) dan energi terbarukan lainnya.  

 

Tabel 1  Konsumsi energi fosil dan energi bersih terbarukan Dunia tahun 2005 – 

2015 (dalam Million Tonnes Oil Equivalent = Mtoe) 

Tahun 
Energi Fosil Energi Bersih dan Terbarukan 

Minyak Batubara Gas Nuklir Air Lainnya  

2005 3.933,91 3.130,62 2.504,50 626,44 661,41 83,15 

2006 3.977,17 3.292,19 2.579,37 635,01 690,19 93,90 

2007 4.032,28 3.476,00 2.679,76 621,75 699,71 107,83 

2008 4.018,11 3.523,86 2.753,73 619,80 741,40 123,93 

2009 3.948,65 3.473,58 2.680,23 613,90 737,89 144,24 

2010 4.079,87 3.634,33 2.886,72 626,26 784,25 169,93 

2011 4.121,55 3.800,04 2.929,29 600,39 795,53 203,62 

2012 4.168,58 3.814,36 3.005,84 559,29 835,58 238,45 

2013 4.209,94 3.890,71 3.062,50 564,04 864,82 281,13 

2014 4.251,59 3.911,18 3.081,46 575,47 884,29 316,60 

2015 4.331,34 3.839,85 3.135,21 583,14 892,94 364,86 

 

45.073,00 39.786,72 31.298,61 6.625,48 8.588,00 2.127,64 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah konsumsi energi dunia sejak 

2005 s.d. 2015 semakin meningkat dan masih didominasi oleh energi fosil sebesar 

116.158,33 Mtoe atau 86% dari total konsumsi energi Dunia. Penyumbang 

konsumsi energi fosil terbesar ditempati oleh minyak bumi diikuti oleh batubara 

dan gas. Sedangkan jumlah konsumsi energi bersih dan terbarukan selama 11 

tahun hanya sebesar 17.341,12 Mtoe atau 14% dari total konsumsi energi Dunia 

dengan penyumbang terbesar adalah Hydro diikuti oleh nuklir dan energi bersih 

dan terbarukan lainnya. Gambar 4 menunjukkan grafik jumlah konsumsi energi 

Dunia berdasarkan data dalam tabel 1 tersebut di atas dimana oil, coal dan gas 

masih mendominasi konsumsi energi Dunia. 
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Gambar 4 Konsumsi Energi Dunia 2005 - 2015 

Beberapa organisasi/institusi dunia telah dibentuk untuk mengakomodir 

pola perubahan penggunaan energi dunia. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang 

Perubahan Iklim (United Nation Framework Convention on Climate Change, 

UNFCCC) yang memiliki 197 negara anggota. Konvensi ini dibentuk pada saat 

KTT Bumi di Rio de Janeiro tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 dan diberlakukan 

tanggal 21 Maret 1994. Tujuan utama dari kedua perjanjian adalah untuk 

menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi pada tingkat yang 

akan mencegah campur tangan manusia yang membahayakan sistem iklim bumi. 

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 yang dilaksanakan di Kyoto pada 

bulan Desember 1997 dan telah diratifikasi oleh 192 dari para anggota UNFCCC. 

Anggota konvensi ini bertemu setiap tahun sejak 1995 dalam Konferensi 

Penandatangan untuk menilai kemajuan terkait perubahan iklim. COP yang 

pernah dilaksanakan sejak pertama kali hingga saat ini dapat dilihat pada Tabel 2 

di bawah ini.  

 

Tabel 2  Conference of parties (COP) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang 

Perubahan Iklim (UNFCCC) 

COP  Tanggal Pelaksanaan Tempat Pelaksanaan 

COP ke-1  28 Maret – 7 April 1995 Berlin 

COP ke-2  8 – 19 Juli 1996 Geneva 

COP ke-3  1 – 11 Desember 1997 Kyoto 

COP ke-4  2 – 14 November 1998 Buenos Aires 

COP ke-5  25 Oktober – 5 November 1999 Bonn 

COP ke-6  16 – 27 Juli 2001 Bonn 

COP ke-7  29 Oktober – 10 November 2001 Marrakesh 

COP ke-8  23 Oktober – 1 November 2002 New Delhi 

COP ke-9  1 – 12 Desember 2003 Milan 

COP ke-10  6 – 18 Desember 2004 Buenos Aires 

COP ke-11  28 November – 10 Desember 2005 Montreal 

COP ke-12  6 – 17 November 2006 Nairobi 

COP ke-13  3 – 15 Desember 2007 Bali 

COP ke-14  1 – 12 Desember 2008 Poznan 

COP ke-15  7 – 19 Desember 2009 Copenhagen 

COP ke-16  29 November – 10 Desember 2010 Cancun 
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http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600000318
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600000188
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600000465
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600000738
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600001360
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600001410
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600001727
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600002436
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600003151
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600003419
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600003819
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600004188
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600004671
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600005179
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600005735
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600006174
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COP ke-17  28 November – 11 Desember 2011 Durban 

COP ke-18  26 November – 8 Desember 2012 Doha 

COP ke-19  11 – 23 November 2013 Warsaw 

COP ke-20  1 – 14 Desember 2014 Lima 

COP ke-21  30 November – 13 Desember 2015 Paris 

 

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. 

Ada tiga mekanisme yang diatur di Protokol Kyoto ini yaitu berupa joint 

implementation; Clean Development Mechanism (CDM); dan Emission Trading. 

Joint Implementation (implementasi bersama) adalah kerja sama antar negara 

maju untuk mengurangi emisi GRK mereka. Clean Development Mechanisme 

(mekanisme pembangunan bersih) adalah win-win solution antara negara maju 

dan negara berkembang, di mana negara maju berinvestasi di negara berkembang 

dalam proyek yang dapat megurangi emisi GRK dengan imbalan sertifikat 

pengurangan emisi (CER) bagi negara maju tersebut. Emission Trading 

(perdagangan emisi) adalah perdagangan emisi antar negara maju. 

Indonesia pada akhirnya meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU no 17 

tahun 2004 (Presiden Republik Indonesia, 2004). Mengingat pentingnya hal ini, 

Presiden Republik Indonesia (2011) kembali mengeluarkan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan 

Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Indonesia akan menerima banyak 

keuntungan dari Protokol Kyoto. Melalui dana yang disalurkan Indonesia akan 

bisa meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim ini. 

Lewat CDM, Indonesia memiliki potensi pengurangan emisi sampai sebesar 300 

juta ton dan diperkirakan bernilai US$ 1,26 miliar. Kegiatan CDM lainnya yang 

tengah dipersiapkan di Indonesia adalah mengganti pembangkit listrik batubara 

dengan geoterma, dan efisiensi energi untuk produksi pabrik Indocement. 

Tahun 2001, Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bush memutuskan 

untuk menarik dukungannya terhadap Protokol Kyoto dengan alasan pengurangan 

emisi akan mengguncang perekonomian mereka. Keputusan ini dikecam oleh 

rakyat Amerika sendiri dan juga oleh pemimpin negara lain di dunia seperti 

mantan Presiden Jimmy Carter, Michael Gorbachev, bahkan oleh ilmuwan 

Stephen Hawking dan aktor Harrison Ford yang membuat surat terbuka di 

majalah Time edisi April 2001.  

Rusia juga sempat menarik dukungan mereka terhadap Protokol Kyoto. Hal 

ini sempat membuat dunia khawatir Protokol Kyoto tidak akan berkekuatan 

hukum secara internasional karena tidak memenuhi persyaratannya. Persyaratan 

Protokol Kyoto yang harus dipenuhi adalah keharusan bahwa Protokol itu 

diratifikasi oleh minimal 55 negara dan total emisi negara maju yang meratifikasi 

http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600006773
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600007318
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600008086
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600008360
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600008867
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minimal 55% total emisi negara tersebut di tahun 1990. Tapi akhirnya pada 

November 2004 Rusia meratifikasi Protokol Kyoto. 

Pada 16 Februari 2005 lalu, setelah melewati perjalanan yang cukup 

panjang Protokol Kyoto berkekuatan hukum secara internasional – dan mesti 

dicatat tanpa diratifikasi Amerika Serikat yang notabene merupakan kontributor 

emisi terbesar dunia. Masyarakat seluruh dunia menyambut gembira namun perlu 

diingat bahwa Protokol Kyoto baru dapat dipraktekkan di tahun-tahun mendatang 

sedangkan kerusakan yang terjadi telah dilakukan dalam kurun waktu yang cukup 

lama. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan suhu bumi seperti 

sedia kala. Meskipun begitu Protokol Kyoto telah menjadi semacam pengingat 

bagi seluruh umat manusia untuk tidak bertindak sebodoh sebelumnya untuk 

makin merusakkan bumi. 

Fluktuasi harga saham menunjukkan adanya hukum penawaran dan 

permintaan di pasar modal. Harga saham yang semakin tinggi menunjukkan 

bahwa saham perusahaan tersebut diminati oleh para investor. Semakin tinggi 

return yang dihasilkan dari suatu saham maka harga saham tersebut akan semakin 

tinggi karena banyak investor yang ingin menginvestasikan dananya dengan 

membeli saham tersebut. Keputusan finansial umumnya berbasis pada tradeoff 

antara risiko dan return (Engle 2001). Seiring dengan perubahan pola ekonomi 

dan konsumsi energi dunia maka perusahaan yang bergerak dalam bidang energi 

bersih dan terbarukan semakin banyak didirikan untuk memenuhi permintaan 

dunia akan energi bersih dan terbarukan. Setidaknya saat ini ada 94 perusahaan 

energi bersih dan terbarukan yang tercatat di bursa saham di berbagai Negara. 

Beberapa indeks harga saham sub sektor energi bersih dan terbarukan juga telah 

diluncurkan di bursa saham utama di Amerika Serikat. 

Banyak faktor yang mempengaruhi fluktusi dan volatilitas harga saham 

suatu perusahaan yang sudah go public yaitu faktor internal berupa kinerja 

keuangan perusahaan dan faktor eksternal berupa kondisi makroekonomi. 

Globalisasi yang terjadi saat ini memungkinkan kejadian penting yang terjadi di 

suatu negara atau regional akan mempengaruhi negara atau wilayah regional lain. 

Menurut Arrahma (2013) integrasi dan saling ketergantungan dalam pasar 

keuangan memungkinkan adanya mekanisme transmisi informasi yang apabila 

terjadi perubahan pada satu pasar akan berdampak pada pasar lainnya. Banyak 

penelitian telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari variabel-variabel 

makroekonomi terhadap indeks harga saham gabungan maupun sektoral. Indeks 

harga saham menunjukkan seberapa menariknya suatu bursa saham baik 

gabungan maupun sektoral bagi investor. Variabel makroekonomi telah banyak 

digunakan dalam penelitian antara lain inflasi, nilai tukar mata uang, produk 

domestik bruto (PDB), harga minyak mentah Dunia, suku bunga, dan tingkat 

pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua nilai tukar memiliki 

volatilitas asimetris negatif (Adri 2015). 

Permintaan atau konsumsi energi dunia sangat dipengaruhi oleh gross 

domestic product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB) dunia. Semakin tinggi 

PDB berarti konsumsi energi menjadi semakin besar dan akibatnya emisi karbon 

juga meningkat. Gambar 5 menunjukkan hubungan yang erat antara PDB dunia, 

konsumsi minyak dunia dan konsumsi energi dunia dimana ketiganya memiliki 

pola grafik yang hampir sama. 
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Sumber: US Department of Agriculture (USDA), Angus Maddison, and BP 

Gambar 5 Grafik pertumbuhan PDB, konsumsi minyak dan konsumsi energi 

Dunia 

Hubungan konsumsi energi bersih dan terbarukan dengan PDB di tingkat 

dunia menjadi menarik untuk diteliti karena belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Bagi investor, tingginya permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan menunjukkan prospek yang baik bagi pertumbuhan perusahaan itu di 

masa yang akan datang sehingga berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

itu. 

Perumusan Masalah 

Masyarakat dunia yang sudah mulai sadar akan kelestarian lingkungan 

untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia mulai beralih dari penggunaan 

sumber energi fosil ke sumber energi bersih dan terbarukan. Sehingga, semakin 

banyak perusahaan energi bersih dan terbarukan yang didirikan di berbagai 

negara. Perubahan pola konsumsi dan pemanfaatan energi dunia juga bisa dilihat 

dari pergerakan harga komoditas sumber energi itu sendiri, energy mix, dan dari 

indeks harga saham energi baik energi bersih dan terbarukan maupun energi fosil.  

Indeks harga saham sub sektor energi bersih dan terbarukan saat ini belum 

ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan belum pernah ada penelitian yang 

dilakukan terhadap indeks harga saham energi bersih dan terbarukan. Di samping 

itu juga perlu diteliti lebih lanjut benarkah pola konsumsi energi Dunia telah 

berubah khususnya setelah disepakati dan diberlakukannyanya Protokol Kyoto 

pada tahun 2005 dan jenis energi apakah yang mengalami peningkatan lebih besar 

dibandingkan jenis energi yang lain.  

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tren penggunaan energi bersih dan terbarukan dibandingkan 

dengan energi fosil di tingkat dunia sesudah Protokol Kyoto? 

2. Bagaimanakah korelasi konsumsi energi bersih terbarukan dengan konsumsi 

energi fosil dan PDB per kapita Dunia? 

3. Bagaimanakah dinamika indeks harga saham energi bersih dan terbarukan 

dibandingkan dengan indeks harga saham energi fosil serta bagaimanakah 

korelasi indeks tersebut terhadap variabel makroekonomi? 
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4. Bagaimanakah pengaruh krisis ekonomi dan keuangan global serta 

Conference of Parties terhadap return saham sektor energi bersih dan 

terbarukan dunia? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Meneliti bagaimana tren penggunaan energi bersih dan terbarukan 

dibandingkan dengan energi fosil di tingkat dunia sesudah Protokol Kyoto. 

2. Menganalisis korelasi konsumsi energi bersih terbarukan dengan konsumsi 

energi fosil dan PDB per kapita Dunia. 

3. Menganalisis dinamika indeks harga saham energi bersih dan terbarukan 

dibandingkan dengan indeks harga saham energi fosil serta korelasi variabel 

makroekonomi terhadap indeks tersebut. 

4. Menganalisis pengaruh krisis ekonomi dan keuangan global serta Conference 

of Parties terhadap return saham sektor energi bersih dan terbarukan dunia. 

Manfaat Penelitian 

 

Maksud dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting 

yang berguna bagi investor saham baik institusi maupun perorangan, investor atau 

pemilik perusahaan di bidang energi, pemerintah sebagai pengelola pasar modal 

dan penentu kebijakan, praktisi keuangan, manajemen perusahaan energi, 

akademisi dan peneliti di bidang keuangan dan pasar modal di seluruh dunia 

khususnya mengenai energi bersih dan terbarukan. Penelitian ini juga diharapkan 

bisa bermanfaat bagi praktisi di bidang energi baik pemerintah maupun swasta. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi untuk meneliti perubahan atau 

peralihan pola konsumsi energi dunia dari yang sebelumnya memanfaatkan 

sumber energi fosil ke energi bersih dan terbarukan serta korelasinya dengan -

Dalam kaitannya dengan sektor ekonomi dan keuangan penelitian ini 

menggunakan obyek penelitian indeks harga saham sektor energi bersih dan 

terbarukan serta energi fosil di dunia selama periode 10 tahun yaitu dari tahun 

2006 sampai dengan tahun 2015. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), kedua jenis 

indeks ini belum dibuat sehingga penelitian ini menggunakan indeks yang dibuat 

dan diluncurkan di Amerika Serikat. Ada 2 indeks harga saham energy bersih dan 

terbarukan yaitu S&P Global Clean Energy Index dan NASDAQ® Clean Edge® 

Green Energy Index serta ada 2 indeks harga saham energy fosil yaitu S&P 

Global Oil Index dan NYSE ARCA Oil & Gas Index. 

Penelitian juga dilakukan terhadap kejadian penting yang berkaitan dengan 

energi bersih dan terbarukan adalah krisis ekonomi dan keuangan global tahun 

2007 sampai 2009 dan conference of parties (COP) yang dilaksanakan setiap 

tahun. Ada 5 saham perusahaan energi bersih dan terbarukan telah dipilih untuk 

diteliti bagaimana pengaruhnya atas terjadinya kejadian penting selama kurun 

waktu 2005 sampai 2016. Sampel kelima saham tersebut dipilih berdasarkan 

purpose random sampling yaitu saham-saham perusahaan yang termasuk dalam 
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komponen NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index dan dipilih 5 

perusahaan dari 10 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar dan telah 

terdaftar di bursa sejak tahun 2005. Kelima perusahaan tersebut adalah Cree, Inc. 

(CREE) sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memfokuskan diri pada 

produksi material dan peralatan semikonduktor, First Solar, Inc. (FSLR) yang 

juga spesialis produsen semikonduktor, Hexcel Corporation (HXL1) produsen 

utama carbon fiber dan resin systems, Linear Technology (LLTC) yang 

merancang, memproduksi dan memasarkan rangkaian komprehensif sirkuit 

terpadu berkinerja tinggi dan ON Semiconductor (ONNN) produsen 

semikonduktor. Untuk indeks harga saham gabungan digunakan indeks harga 

saham gabungan Nasdaq Composite Index.  

 

Tabel 3 Komponen NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index 
Nama Perusahaan Kode 

Emiten 

Indeks 

Harga 

Jumlah Saham Kapitalisasi 

Pasar 

On semiconductor ONNN 7,05 501.854.349 3.538.073.160 
Cree, inc. CREE 33,98 102.980.326 3.499.271.477 

Tabel 3 Komponen NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index (lanjutan) 

Nama Perusahaan Kode 

Emiten 

Indeks 

Harga 

Jumlah Saham Kapitalisasi 

Pasar 

Linear technology LLTC 34,3 100.249.905 3.438.571.742 
Tesla motors inc TSLA 33,87 98.382.446 3.332.213.446 
Hexcel cp delaware HXL 26,96 120.887.115 3.259.116.620 
First solar, inc. FSLR 30,88 61.639.391 1.903.424.394 
Microsemi corp MSCC 21,04 86.919.915 1.828.795.012 
Fairchild semi intl FCS 14,4 124.711.182 1.795.841.021 
A v x corp AVX 10,78 163.102.663 1.758.246.707 
Universal display PANL 25,62 68.111.039 1.745.004.819 

 

Sedangkan variabel makroekonomi yang digunakan sebagai studi kasus 

adalah makroekonomi Amerika Serikat yang merupakan salah satu kekuatan 

ekonomi dunia yang bisa mencerminkan kondisi perekonomian dunia meliputi 

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

dunia dan inflasi yang diukur dari consumer price index (CPI). 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

Energi Fosil 

Sumber energi primer berasal dari berbagai bentuk, termasuk energi nuklir, 

energi fosil seperti minyak, batubara dan gas alam serta sumber-sumber energi 

terbarukan seperti angin, surya, panas bumi dan tenaga air. Sumber-sumber 

primer diubah menjadi listrik, sumber energi sekunder, yang mengalir melalui 

saluran listrik dan infrastruktur transmisi lainnya dimanfaatkan oleh manusia 

untuk aktifitas di rumah, industri dan lain sebagainya.  




