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Tembaga adalah salah satu komoditas logam yang diperdagangkan di pasaran 

dunia  karena memiliki peranan penting bagi kehidupan umat manusia. Tembaga 

memiliki sifat yang sangat baik menghantarkan listrik dan panas serta tahan 

terhadap korosi.  Harga tembaga di pasar internasional dipengaruhi oleh supply dan 

demand. PT. Freeport Indonesia (PTFI) adalah salahsatu tambang tembaga terbesar 

didunia yang memproduksi tembaga, oleh karena diperlukan penelitian tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga tembaga, seperti :  hubungan 

kausalitas antara harga tembaga terhadap variabel yang diamati, impuls respons 

serta varian dekomposisi  akibat shock  disebabkan oleh variabel  yang diamati 

terhadap harga tembaga. 

Penelitian ini menggunakan data bulanan yang dimulai dari bulan Januari 2005 

sampai dengan bulan Desember 2019. Variabel-variabel yang digunakan adalah 

data sekunder seperti :  Copper price, Industrial Producer Index (IPI), Producer 

Price Index (PPI), Fed Rate, Consumer Price Index (CPI), New York Stock 

Exchange (NYSE), Oil Price dan Gold Price. Data penelitian diolah dengan 

menggunakan metode VECM dengan bantuan software Eviews 10. 

Dari pengolahan data, diperoleh hasil sebagai berikut : terdapat hubungan 

kausalitas dua arah antara CPI dan harga tembaga, harga emas dan IPI memiliki 

hubungan kausalitas searah terhadap harga tembaga, harga tembaga memiliki 

hubungan satu arah terhadap PPI. Shock yang terjadi pada variabel  IPI memberikan  

impuls respons yang terbesar pada jangka pendek maupun jangka terhadap harga 

tembaga  selain shock yang terjadi pada harga tembaga itu sendiri. Pada jangka 

pendek, varian dekomposisi yang terbesar disumbangkan oleh IPI dan harga 

tembaga itu sendiri, sedangkan pada jangka panjang  varian dekomposisi tersbesar 

disumbangkan oleh IPI, fed rate, harga emas, CPI, dan juga harga tembaga itu 

sendiri.  

Dari hasil penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa variabel yang 

mempengaruhi perubahan harga tembaga adalah IPI,  fed rate, gold  price dan CPI. 

Bagi analis perusahaan sebaiknya memperhatikan perubahan IPI, fed rate, gold 

price dan CPI dalam menentukan kontrak harga jual tembaga sesuai dengan durasi 

kontrak penjualan tembaga yang akan dilakukan sehingga dapat diramalkan harga 

jual yang menguntungkan perusahaan.  
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