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Pergerakan harga timah sebelum tahun 1985 dipengaruhi oleh lembaga ITC 

(International Tin Council) yang merupakan lembaga antar pemerintah yang 

mengatur timah dunia (Hilman 2010). Pembentukan lembaga ini dimulai pada 

tahun 1927 sebelum akhirnya mengalami keruntuhan ITA (International Tin 

Agreement) yang disebabkan penyelundupan dan kelebihan pasok dari negara-

negara non-ITA (Hilman 2010). Perkembangan harga timah sejak tahun 1960 

hingga 2014 terlihat dalam Gambar 1. Pada gambar tersebut terlihat bahwa 

pergerakan harga timah fluktuatif terutama setelah runtuhnya ITC.  

 

 
Sumber: World Bank (2014), Hilman (2010), KepMen 1999 

Gambar 1 Pergerakan harga timah sejak tahun 1960-2014 

 

Pergerakan harga timah setelah runtuhnya ITC pada tahun 1985 lebih 

fluktuatif dibandingkan dengan sebelum berakhirnya ITC. Kajian Hegerty (2016) 

menyatakan makroekonomi Indonesia dipengaruhi dari volatilitas harga minyak 

dan timah. Volatilitas harga timah tersebut memengaruhi (spillover) nilai tukar, 

suku bunga, dan inflasi pada negara berkembang Indonesia (Hegerty 2016). 

Volatilitas yang tinggi tersebut diduga dipengaruhi produksi komoditas timah dari 

Indonesia yang diketahui sebagai eksportir terbesar di dunia. Dugaan tersebut 

sejalan dengan Kajian Vivian dan Wohar (2012) yang menyatakan faktor pasokan 

atau permintaan merupakan faktor penting yang menyebabkan volatilitas harga 

komoditas tertentu. Kajian spesifik mengenai volatilitas harga komoditas logam 

mulia telah dilakukan oleh Batten, Ciner dan Lucey (2010). Batten et al. (2010) 

berfokus pada faktor siklus bisnis, lingkungan moneter dan pasar finansial. Hasil 

kajian Chen (2010) menyatakan diperkirakan rata-rata 34% volatilitas harga 
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komoditas dipengaruhi faktor makroekonomi global pada periode 1972-2007. 

Kajian spesifik volatilitas harga komoditas timah belum dilakukan oleh peneliti 

terdahulu.   

Kajian harga komoditas timah pernah dilakukan beberapa peneliti 

sebelumnya seperti Chen dan Stocker (1997) mengenai pengujian Prebisch-Singer 

Hypothesis (PSH), McMillan dan Speight (2001) mengenai volatilitas harga dengan 

analisis komponen, Panas (2001) mengenai long memory dan model harga chaotic, 

Cashin et al. (2002) mengenai fluktuasi harga yang naik (booms)-turun (slumps), 

Chasin dan McDermot (2002) perilaku harga secara long-run, Tcha dan Takshina 

(2002) mengenai konsumsi dan harga, Roberts (2009) mengenai durasi dan 

karakteristik siklus harga, Lescaroux (2009) mengenai co-movement harga, Chen 

(2010) mengenai return dan volatilitas harga, Ghoshray (2011) mengenai tren 

harga, Cuddington dan Zellou (2013) mengenai super cycles harga, Byrne, Fazio, 

dan Fiess (2013) mengenai co-movement dan determinan harga, Gleich, Achzet, 

Mayer, Rathgeber (2013) mengenai determinan faktor harga, Geman dan Smith 

(2013) mengenai teori storage (penyimpanan) terhadap harga, dan Fennandez 

(2014) mengenai hubungan index dengan harga. Kajian-kajian tersebut 

menggunakan runut waktu (time series) dengan periode ketika ITC masih 

mengendalikan harga timah dunia. Selain itu kajian tersebut membahas semua 

komoditas secara umum sedangkan pasar komoditas memiliki karakteristik yang 

unik serta tidak ada penjelasan yang cukup untuk semua komoditas (Dunsby, 

Eckstein, Gaspar, dan Mulholland 2008; Fabozzi, Fuss, dan Kaiser 2008; 

Stephenson 2010).  

Cuddington dan Zellou (2013) juga mencoba mengembangkan model pasar 

komoditas mineral untuk menjelaskan fluktuatif harga yang terjadi. Salah satu 

faktor penentunya fluktuatif harga adalah masalah permintaan. Faktor penentu 

terjadi permintaan adalah harga bijih mineral, pendapatan per kapita, intensitas 

penggunaan yang bervariasi dengan tingkat perkembangan ekonomi, dan penduduk 

(Cuddington, Zellou 2013). Harga juga dipengaruhi oleh hedgers, pedagang dan 

regulator pasar (Otto 2011), kosentrasi geopolitik, cadangan sumber daya mineral, 

politik, tren permintaan, persaingan perusahan, subtitusi, hubungan ekonomi, 

kompetisi teknologi, biaya produksi, biaya penambangan, pengaruh harga saham 

dan sebagainya (Gleich et al. 2013). Kajian Gleich et al. (2013) telah memberikan 

prespektif empiris terbentuknya harga berdasarkan kelangkaan ekonomi dari 

mineral dan logam. 

Berbagai kajian terdahulu berupaya mencari faktor yang memengaruhi harga 

komoditas dengan mengamati ciri utama dari evolusi harga komoditas dengan 

perilaku siklus (cycle). Menurut Cashin dan McDermott (2002) pergerakan siklus 

hargakomoditasdengan volatilitas tinggi yang menyebabkan berbagai fluktuasi 

dalam pendapatan dari komoditi ekspor terutama bagi negara-negara berkembang 

yang bergantung pada ekspor komoditas. Penelitian berbeda dari Dellatte dan 

Lopez (2013) menyimpulkan komoditas memiliki ketergantungan dengan pasar 

saham dan komoditas dalam bentuk time-varying, simetris dan adanya co-

movement antara industrial logam dan pasar saham. Penelitian terdahulu juga 

menguji kinerja harga komoditi dari data historis serta harga yang memengaruhi 

komoditas (Bowman, Husain 2004). Kajian Tcha dan Takshina (2002) 

menganalisis kekacauan konsumsi logam terutama pola konsumsi tujuh utama 
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logam (baja, aluminium, tembaga, timah, nikel, timahdan seng) yang telah 

melanggar hukum permintaan di akhir abad ke-20. 

Berbagai pendekatan dan model yang digunakan untuk menjelaskan perilaku 

komoditas dari peneliti terdahulu. Salah satu pendekatan digunakan competitive 

storage theory berkaitan dengan bahwa harga komoditas harus mengikuti proses 

nonlinier (Ahti 2009), pendekatan Augmented Vector Autoregression (VAR), 

pengaruh tingkat bunga riil dan ketidakpastianyang berdampak pada co-movement 

harga komoditas (Byrne et al. 2013) ,pendekatan Principal Component Analysis 

(PCA) dengan Prebisch-Singer Hypothesis serta perkembangan harga rill dari 

komoditas utama (Chen, Stocker 1997), Pendekatan long memory dan analisis 

chaos untuk menilai perilaku harga logam (Panas 2001), pendekatan model 

wavelet-ARIMA yang memiliki potensi akurasi dalam memprediksi harga logam 

yang dipilih (Kriechbanumer, Angus, Parson dan Casado 2014), menggunakan 

model contigent-claim untuk mengidentifikasi secara teoritis determinan utama dari 

komoditas beta pada perusahaan (Hong, Sarkar 2008), serta model dinamis korelasi 

bersyarat metodologi GARCH pada komoditas (Creti, Joets dan Mignon 2013). 

Berbagai kajian perilaku harga komoditas yang dibentuk oleh penelitian 

terdahulu belum spesifik per komoditas tertentu terutama timah. Selain itu kajian 

terdahulu terkait perilaku harga lebih menfokuskan pada sisi permintaan (demand-

drivenframework) sedangkan pada sisi penawaran (supply-driven framework) 

sedikit sekali kajian tersebut. Peneliti terdahulu menyatakan harga komoditas dan 

pola konsumsi telah tidak sesuai dengan hukum permintaan (Borenstzein, Reihard 

1994; Tcha, Takashina 2002; Sohn 2006) serta sesuai dengan rantai nilai pasok 

global (Gereffi 2001). Permasalahan lainnya pertimahan di Indonesia cukup 

kompleks terutama dengan banyaknya penambangan ilegal (Erman 2013; Irawan 

2014), penyelundupan pasir timah (Erman 2007) sehingga menyebabkan kelebihan 

pasokan (oversupply) dengan demikian harga timah befluktuatif dan regulasi yang 

berubah-ubah juga memengaruhi harga timah dunia (Irawan 2014). 

Pada penelitian ini spesifik pada komoditas timah. Penelitian faktor-faktor 

yang mempengaruhi harga komoditas timah berfokus pada negara Indonesia, 

Malaysia dan China. Pemilihan ketiga negara tersebut berdasarkan Tabel 1 terlihat 

bahwa kontribusi produksi timah dunia dipengaruhi oleh negara China, Indonesia 

dan Malaysia. Diketahui bahwa negara China merupakan produsen timah terbesar 

dunia dan eksportir terbesar timah dunia adalah Indonesia. Data tersebut 

menggambarkan pentingnya mengetahui determinan harga timah dunia yang 

dipengaruhi oleh karakteristik ketiga negara tersebut yang merupakan pemasok 

timah dunia. Ketiga negara tersebut diduga memengaruhi pergerakan harga timah 

dari sisi pasokan (supply driven-framework).  

 

Tabel 1 Produksi timah negara China, Indonesia dan Malaysia (ton) 

Tahun 1980 1990 2000 2010 2015 

China 14600 42000 99400 115000 178000 

Indonesia 32529 30200 51629 43258 70000 

Malaysia 61404 28468 6307 2668 28000 

Dunia 247264 221651 278000 255000 363600 
Sumber diolah: USGS (2015) 
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Selain itu, ada beberapa lingkungan internasional yang memengaruhi harga 

timah dunia diantaranya konflik politik dan sosial di negara penghasil timah, 

stabilitas produksi timah dunia, perkembangan manufaktur dunia terutama negara 

China, pertumbuhan ekonomi dunia, ditemukan cadangan baru timah dunia yang 

memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung (Irawan 2014). 

Borenstzein dan Reihart (1994) menyatakan bahwa harga komoditas dari kerangka 

permintaan (demand-driven framework) secara sistematik terlalu tinggi prediksinya 

(overpredict) mengenai harga komoditas. Sejalan dengan Gereffi (2001) 

menyatakan faktor pemasok (producer-driven) penting dalam rantai nilai global 

sumber daya alam (mineral, minyak dan pertanian). Harga timah yang tidak 

mengikuti hukum permintaan tersebut berpengaruh terhadap industri dan ekonomi 

daerah sehingga perilaku harga komoditas di bursa London Metal Exchange (LME) 

tidak menentu. Perkembangan harga timah dunia yang fluktuatif tersebut juga akan 

memengaruhi perusahaan timah. 

Perusahaan timah di Indonesia juga mengalami kendala dengan seringnya 

terjadi perubahan regulasi pertambangan. Alur perubahan regulasi pertambangan 

timah di Indonesia terlihat dalam Tabel 2. Perubahan regulasi yang cukup mendasar 

memengaruhi produksi timah adalah SK Menperindag Nomor. 

146/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999 bahwa timah dikategorikan sebagai 

barang bebas. Ketentuan timah menjadi barang bebas menjadikan komoditas timah 

tidak dapat dimonopoli oleh PT Timah Tbk. Ketentuan tersebut menyebabkan 

tumbuhnya perusahaan-perusahaan timah di Bangka Belitung (Irawan 2014). Hal 

tersebut berdampak pada eksploitasi berlebihan terhadap komoditas timah serta 

memengaruhi pasokan timah dunia (Irawan 2014). Kebijakan yang cukup 

berpengaruh lainnya adalah Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 78/M-

DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Ekspor sehingga diduga memengaruhi harga 

timah. Ketentuan ekspor timah ini selama tahun 2012 hingga 2015 mengalami tiga 

kali perubahan yang berbeda. Ketentuan ekspor timah melalui bursa INATIN 

(Indonesia Tin Exchange) merupakan salah satu upaya pemerintah dan produsen 

timah agar dapat mengendalikan harga komoditas pada harga yang wajar bagi 

pemangku kepentingan (stakeholder) terlihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Fluktuasi harga sebelum dan setelah bursa INATIN 

 

Pada Gambar tersebut terlihat perubahan fluktuasi harga komoditas timah 

dunia sebelum terbentuk INATIN dan setelah terbentuk INATIN. Sebelum 
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terbentuk INATIN fluktuasi harga komoditas timah pada kisaran 20%, kemudian 

setelah terbentuk INATIN fklutuasi harga yang terbentuk di kisaran 12%. Gambar 

2 tersebut mengindikasikan adanya pengaruh dari terbentuknya bursa. 

 

Tabel 2 Perkembangan regulasi dan perizinan pertambangan timah di Indonesia 
Tahun Keterangan 

1976 Undang-Undang Pertambangan Nomor 11 Tahun 1976 

1999 
SK Menperindag Nomor. 146/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999 

bahwa Timah dikategorikan sebagai barang bebas 

2001 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Pertambangan Umum; Keputusan Bupati Bangka Nomor 

294/MPP/Kep/10/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan 

untuk pengolahan dan penjualan dan Keputusan Bupati Bangka Nomor 

540.K/271/Tamben/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan 

untuk Pengolahan dan Penjualan 

2004 
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun  

2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum 

2009 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan dan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaran Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara 

2010 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah 

Pertambangan; Peraturan Pemerintah Nomor 2e Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan; Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pengolalaan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara; serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 

Reklamasi dan Pascatambang 

2012 

Peraturan Menterian Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/12/2012 

tentang Ketentuan Ekspor; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Tetang Peningkatan Nilai Tambah 

Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian serta Perubahan atas 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Penyelenggaran Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan 

Batubara   

2013 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013 

Perubahan atas Peraturan Menterian Perdagangan Nomor 78/M-

DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Ekspor 

2014 
Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia / Permendag No.44/M-

DAG/PER/7/2014 tentang ketentuan ekspor timah  

2015 

Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia / Permendag No.33/M-

DAG/PER/5/2015 atas perubahan Permendag No. 44/M-

DAG/PER/7/2014 tentang ketentuan ekspor  
Sumber: Diolah dari berbagai sumber  

 

Saat ini pergerakan harga komoditas timah dapat diamati pada pasar London 

Metal Exchange (LME), pasar fisik Kuala Lumpur Tin Market (KLTM) dan pasar 

fisik Indonesia Tin Exchange (INATIN). Perbandingan ketiga bursa timah terlihat 

dalam Tabel 3. Pada tabel tersebut bursa LME telah berdiri jauh sebelum berdirinya 

KLTM maupun INATIN. LME juga diketahui merupakan pasar komoditas yang 

banyak memperjual-belikan timah dari Indonesia dan dunia. Pasokan timah dunia 

diperkirakan 80% dipasok dari Indonesia (ITRI 2013, Irawan 2014). Saat ini harga 
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komoditas timah di Indonesia diduga masih mengacu pasar komoditas timah LME 

yang telah diperdagangkan sejak Juni 1986 di London. Kajian spesifik pengaruh 

harga ketiga pasar tersebut sebagai market driven belum dilakukan peneliti 

terdahulu. 

 

Tabel 3 Perbandingan bursa LME, KLTM dan INATIN 
Informasi LME KLTM INATIN 

Tahun berdiri 1886 1984 2013 

Lokasi London Kuala Lumpur Jakarta 

Jenis kontrak 

type 

Fisik (spot), 

Futures, Opsi 

Fisik  Fisik 

Bentuk Bar Bar Bar 

1 Lot 5 ton 1 ton 5 ton 

Harga  USD/ton USD/ton USD/ton 

Standar BS EN 610:1996 ASTM B 

339.93 

BS EN 610:1996; 

Permendag 

33/2015 

Gudang  650 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 

Keanggotaan 98 anggota dengan 

5 jenis  

11 anggota 

dengan 2 jenis 

41 anggota 

 

Selain itu, harga harga komoditas juga berpengaruh terhadap saham. Aboura 

dan Chevallier (2014) mengkaji volatilitas komoditas yang memengaruhi pasar 

finansial (saham, obligasi dan mata uang). Sejalan dengan Creti et al. (2013) 

menyatakan ada hubungannya pasar saham dengan volatilitas komoditas. Kajian 

lebih spesifik menyatakan ada hubungan perilaku volatilitas minyak dan logam 

industri (tembaga, emas dan perak) terhadap saham (Choi, Hammoudeh 2010). 

Sadorsky (2014) lebih spesifik pasar pasar saham negara berkembang yang 

dipengaruhi volatilitas harga tembaga, minyak dan gandum. Ntantamis dan Zhou 

(2015) menyatakan adanya hubungan antara harga komoditas dan harga saham 

komoditas. Berbagai peneliti terdahulu belum ada kajian pengaruh volatilitas harga 

komoditas timah terhadap harga saham perusahan.   

Pada Gambar 3 terlihat perbandingan saham produsen timah dunia yaitu PT 

Timah Tbk (kode: TINS.JK) di Indonesia, Malaysia Smelting Corporation Berhad 

(kode: 5916.KL) di Malaysia dan Yunan Tin Company Limited (kode: 000960.SZ) 

di China. Pada gambar tersebut terlihat pola grafik yang cukup fluktuatif sejak 

tahun 2005 hingga tahun 2015 sejalan dengan fluktuasi harga komoditas timah 

dunia pada Gambar 1. Pada gambar tersebut terlihat pergerakan harga saham 

perusahaan timah mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan harga timah 

dunia. Diduga adanya hubungan antara harga komoditas timah dengan saham 

produsen timah dunia.     

Hubungan intermaket antara pasar komoditas dan pasar saham dapat terjadi 

karena adanya financialization of commodity market (Zaremba 2015). Hubungan 

antara saham dan volatilitas komoditas memiliki hubungan kunci berupa 

financialization of commodity market (Creti et al. 2013). Kajian Aboura dan 

Chevallier (2014) juga menyatakan adanya hubungan berkaitan antara pasar saham 

dengan komoditas. Penelitian terdahulu Creti et al. (2013) menjelaskan juga ada 

hubungan yang idiosyncratic antara saham dan volatilitas komoditas pada 

komoditas minyak, kopi, kako dan emas. Pada kajian ini berfokus spesifik pada 



 

7 

timah yang menunjukkan pola yang kuat adanya hubungan volatilitas harga 

komoditas timah pada Gambar 1 dengan saham perusahaan timah pada Gambar 3 

yang menunjukkan pola yang searah. 

Permasalahan utama dari harga komoditas adalah perilaku harga yang 

fluktuatif dan ketergantungan ekspor komoditi unggulan bagi negara berkembang 

(Athi 2009). Memahami perilaku komoditas sangat penting untuk negara 

berkembang dan negara maju. Kajian ini berupaya memberikan kontribusi bukti 

empiris pada volatilitas harga komoditas timah dunia, faktor-faktor penentu harga 

komoditas timah dunia dengan pengaruh spesifik negara (Indonesia, Malaysia dan 

China), pengaruh hubungan pasar komoditas timah di dunia (LME, KLTM dan 

INATIN), pengaruh volatilitas harga komoditas timah terhadap saham perusahaan 

timah (PT Timah Tbk/TINS, Malaysia Smelting Coporation Berhad/MSC, Yunan 

Tin Company Limited/YTCL) pada rentang tahun 1990 hingga 2015 sesuai dengan 

ketersedian data. 

 

 
Sumber: Yahoo Finance diakses 18 Oktober 2016 

Gambar 3 Perbandingan saham TINS.JK, 5916.KL dan 000960.SZ. 

 

 

Perumusan Masalah 

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi komoditas timah. Permasalahan 

yang dihadapi harga timah diantaranya ketergantungan komoditas timah sebagai 

kontributor provinsi Bangka Belitung mencapai sekitar 60-80% secara nasional 

(Erman 2007; Hasan 2009; Megawandi 2013; Irawan 2014), masalah 

ketergantungan ekspor komoditas tertentu bagi negara berkembang dan perilaku 

harga komoditas yang fluktuatif (Athi 2009), pergerakan harga siklus komoditas 

yang fluktuatif (Cashin et al. 2002), konsumsilogam timah yang tidak mengikuti 

permintaan dan penawaran (Tcha, Takshina 2002), serta lingkungan internasional 

yang memengaruhi harga timah dunia diantaranya konflik politik dan sosial di 

negara penghasil timah, stabilitas produksi timah dunia, perkembangan manufaktur 

dunia terutama negara China, pertumbuhan ekonomi dunia, dan ditemukan 

cadangan baru timah dunia yang memengaruhi baik secara langsung maupun tidak 

langsung (Irawan 2014). Volatilitas harga timah tersebut memengaruhi (spillover) 
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nilai tukar, suku bunga, dan inflasi pada negara berkembang Indonesia (Hergety 

2016). 

Berbagai kajian perilaku harga komoditas yang dibentuk oleh penelitian 

terdahulu belum spesifik ke per komoditas tertentu terutama timah. Data World 

Bank (2014) menunjukkan fluktuasi harga timah sejak runtuhnya ITC cukup tinggi 

sehingga perlu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan volatilitas, kajian 

terdahulu terkait perilaku harga lebih menfokuskan pada sisi permintaan (demand-

driven framework) sedangkan pada sisi penawaran (supply-driven framework) 

sedikit sekali kajian tersebut. Data USGS (2015) menunjukkan kontribusi pasokan 

timah dunia dipengaruhi oleh negara China, Indonesia dan Malaysia sehingga 

diduga determinan harga timah dunia dipengaruhi negara tersebut. Kajian 

penelitian terdahulu juga menyatakan harga komoditas dan pola konsumsi telah 

tidak sesuai dengan hukum permintaan (Borenstzein, Reihard 1994; Tcha, 

Takashina 2002) dan sesuai dengan rantai nilai pasok global (Gereffi 2001). 

Kemudian pembentukan INATIN pada tahun 2012 juga diduga memengaruhi 

hubungan harga di bursa timah dunia sehingga perlu mengkaji hubungan harga 

timah di bursa tersebut. Selain itu Chevallier (2014) menyatakan ada hubungan 

antara pasar saham dan komoditas sehingga diduga hubungan volatiltas harga timah 

dengan saham perusahaan timah.   

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka perlunya menganalisis 

volatilitas harga komoditas timah dunia, determinan harga komoditas timah dunia 

dengan pengaruh negara tertentu (Indonesia, Malaysia dan China), hubungan harga 

di pasar komoditas timah dunia (bursa INATIN, KLTM dan LME) dan pengaruh 

volatilitas harga timah terhadap saham perusahaan (TINS, MSC dan YTCL).  

Pertanyaan penelitian dalam kajian ini adalah Bagaimana perilaku harga 

komoditas timah? Pertanyaan penelitian yang lebih mendetail sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku volatilitas harga komoditas timah? 

2. Apa determinan harga komoditas timah dunia dengan pengaruh faktor 

negara (country specific) Indonesia, Malaysia dan China? 

3. Bagaimana hubungan harga di pasar komoditas timah dunia antara INATIN, 

KLTM dan LME?  

4. Bagaimana pengaruh volatilitas harga komoditas timah dengan saham 

perusahaan timah (PT. Timah Tbk/TINS, Malaysia Smelting Corporation 

Berhad/MSC dan Yunan Tin Company Limited/YTCL)? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi volatilitas harga komoditas 

timah 

2. Menganalisis determinan harga komoditas timah dunia dengan pengaruh 

faktor negara (country specific) Indonesia, Malaysia dan China 

3. Menganalisis hubungan pasar komoditas timah INATIN, KLTM dan LME    

4. Menganalisis pengaruh volatilitas harga timah terhadap saham perusahaan 

timah (TINS, MSC, YTCL) 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki kebermanfaatan mengetahui volatilitas harga timah 

dunia. Pengetahuaan mengenai volatilitas harga komoditas timah memberikan 

informasi bagi perusahaan untuk mempersiapkan pengelolaan persediaan logam 

timah dan lindung nilai (hedging) untuk mengurangi risiko bagi perusahaan timah. 

Volatilitas harga juga memberikan informasi bagi perusahaan dalam pengelolaan 

biaya untuk pembelian bahan baku, bahan penunjang maupun rencana penambang 

timah sehingga pada tingkat yang tetap memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

Penelitian berikutnya mengenai determinan komoditas harga timah dunia sehingga 

dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi perilaku harga timah. Manfaat dari 

penelitian tersebut digunakan menduga perilaku harga komoditas timah sehingga 

investor, trader, pengguna maupun produsen dapat mengantisipasi. Kajian 

selanjutnya pengaruh antar pasar komoditas timah. Manfaat dari pengaruh antar 

pasar komoditas untuk mengetahui market driven sehingga menjadi acuan referensi 

harga bagi investor, trader, pengguna maupun produsen. Penelitian ini juga melihat 

pengaruh volatilitas harga komoditas timah terhadap saham perusahaan. Manfaat 

penelitian pengaruh harga komoditas timah terhadap saham perusahaan 

memberikan informasi yang berharga baik emiten, investor, maupun trader dalam 

melakukan perencanaan usaha maupun transaksi di bursa saham.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruangan lingkup penelitian dibatasi pada harga timah dunia standar (tin ingot 

Pb 300) kualitas Sn 99.85% pasar fisik (spot) yang diperdagangkan di LME, KLTM 

dan INATIN. Periode waktu yang digunakan tahun 1990 hingga 2015 sesuai 

dengan ketersedian datanya. Fokus penelitian ini pada perilaku harga komoditas 

timah. 

 

 

Kebaharuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kebaharuan kajian spesifik mendalam perilaku 

komoditas timah. Rentang waktu analisis yang panjang pada kurun waktu 1990 

hingga 2015 setelah runtuhnya ITA (International Tin Agreement) yang belum 

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kebaharuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kajian volatilitas pada timah sejenis yang dilakukan Hergety (2016) pada 

variabel nilai tukar, inflasi, suku bunga dan industrial production. Batten et 

al. (2010) juga meneliti pada logam mulia. Kebaharuan pada volatilitas 

harga komoditas timah yang belum diteliti dengan variabel produksi timah 

di Indonesia, harga komoditas minyak, komoditas logam industri dan index 

S&P 500. Kebaharuan spesifik pada volatilitas harga komoditas timah 

terutama setelah berakhirnya ITC. 

2. Penelitian terdahulu dilakukan pada timah pada variabel PDB, HHI, 

produksi, konsumsi, inflasi dan suku bunga (Gleich et al. 2013). 

Kebaharuan pada determinan harga komoditas timah dunia dengan variabel 

harga komoditas logam industri, makroekonomi negara produsen timah 
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(China, Indonesia dan Malaysia). Kebaharuan spesifik pada determinan 

harga komoditas timah dunia pada supply-driven framework. 

3. Penelitian terdahulu dilakukan pada pasar minyak dan pasar emas (Zhang, 

Wei 2010), pasar harga pertanian (Capelle-Blancard, Coulibaly 2011) dan 

pasar harga listrik (Gissey et al. 2014). Kebaharuan pada penelitian pasar 

harga komoditas timah diantara INATIN, KLTM dan LME yang belum 

diteliti oleh peneliti terdahulu sejak terbentuk bursa timah di Indonesia. 

Kebaharuan spesifik pada hubungan harga komoditas timah pada intra-

market exchange. 

4. Penelitian terdahulu hubungan indeks logam, harga minyak dan harga emas 

terhadap saham perusahaan energi, saham perusahaan emas, perusahaan 

tambang di Kanada (Ntantamis, Zhou 2015) dan harga patokan batubara 

terhadap kinerja harga saham batubara (Sipayung 2012).  Kebaharuan pada 

penelitian pengaruh volatilitas harga timah terhadap saham perusahaan 

timah di Indonesia (PT Timah Tbk), Malaysia (Malaysia Smelting 

Corporation Berhad) dan China (Yunan Tin Company Limited). 

Kebaharuan spesifik pada pengaruh volatilitas harga timah pada inter-

market. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Harga terbentuk ketika kurva permintaan dan penawaran bertemu pada satu 

titik. Harga yang terjadi merupakan titik keseimbangan. Pergeseran kurva 

permintaan atau penawaran secara simultan akan memengaruhi tingkat harga 

keseimbangan (Mankiw 2014). Harga yang terbentuk di pasar fisik dan berjangka 

merupakan perpaduan antara permintaan dan penawaran masing-masing pasar. 

Adapun faktor-faktor yang menentukan jumlah permintaan adalah sebagai berikut 

(Mankiw 2014):  

 Harga. Meningkatkan harga menyebabkan jumlah barang atau jasa yang 
diminta makin menurun, demikian juga sebaliknya bila harga turun maka 

jumlah barang yang diminta meningkat. 

 Pendapatan. Meningkatkan pendapatan akan meningkatkan jumlah barang atau 
jasa yang di minta bila termasuk barang atau jasa normal. Berbeda bila dengan 

barang inferior yang memiliki pengaruh yang berkebalikan. 

 Harga barang atau jasa yang terkait. Harga barang yang terkait tergantung 
jenisnya barang tersebut. Bila barang subtitusi maka kenaikan harga barang 

akan menurunkan jumlah permintaan karena pembeli berpindah ke barang 

subtitusi yang lebih murah. Berbeda dengan barang komplementer yang 

memiliki pengaruh yang linier. 

 Selera. Selera terkait dengan preferensi individu. Hal ini sulit diukur dan 

berbeda-beda setiap individu. 

 Ekpektasi. Ekspektasi berkaitan dengan harapan individu harga barang dan jasa 
di kemudian hari. Bila ada prediksi dikemudian harga akan tinggi maka individu 

akan membeli dalam jumlah besar pada saat ini, demikian juga sebaliknya.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




