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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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. Tembaga 

telah banyak digunakan pada berbagai bidang, antara lain : Bidang arsitektur, otomotif, 

elektrikal, plumbing pada bangunan, pipa bahan bakar, industri elektronik, kelautan, 

produk mesin, dan telekomunikasi(Copper.org).  Berdasarkan data tahun 2019, 

penggunaan tembaga di negara Amerika Serikat untuk konstruksi bangunan sebesar 43%, 

listrik dan elektronik sebesar 20%, peralatan transportasi sebesar 20%, product consumer 

sebesar 10% dan permesinan sebesar 7%(Geology.com). Selain bidang-bidang diatas, 

tembaga pada dasarnya telah digunakan pada bidang pertanian sejak jaman dulu untuk 

mengendalikan penyakit bakteri pada tanaman (Martins et al. 2020)  

Harga tembaga dipasar internasional pada dasarnya  bergerak fluktuatif mengikuti 

hukum supply dan demand. Harga komoditas dipengaruhi oleh permintaan akibat aktifitas 

perekonomian secara global(Chiaie et al. 2017) .Faktor yang menentukan harga komoditas 

tembaga adalah demand dari negara-negara berkembang seperti negara china dan india 

akibat urbanisasi(Banzon 2015). Menurut peneletian(Stuermer 2018), adanya guncangan 

pada demand  akan mempengaruhi guncangan harga komoditas pada tingkat supply. 

Dari data Tradingview.com, pergerakan harga tembaga sebelum tahun 2004 relatif 

stabil dan cenderung bergerak sideways. Sejak awal tahun 2004 sampai dengan tahun 2019, 

pergerakan harga tembaga cenderung volatile karena range pergerakan harga tembaga 

antara low dan high periode  bulanannya yang tinggi serta trend  yang terbentuk berubah-

ubah dalam kurun waktu tersebut. Harga tembaga yang cenderung volatile akan 

berpengaruh terhadap harga penjualan rata-rata tembaga di pasar internasional. 

 

 
Sumber : www.Tradingview.com 

Gambar 1.1  Chart Harga Tembaga Periode Bulanan Dari Tahun 1997 s.d 2019 

PT. Freeport Indonesia (PTFI) adalah salah satu tambang terbesar didunia yang 

memproduksi konsentrat tembaga selain konsentrat emas dan perak. Penjualan tembaga 

oleh PTFI dilakukan dengan sistem future contract & swap serta forward contract 
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(Freeport McMoran 2020) . Oleh karena itu, diperlukan penelitian agar dapat 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penggerak utama harga tembaga di 

pasar internasional sehingga kedepannya dapat diramalkan harga tembaga di pasar 

internasional. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hubungan kausalitas antara harga tembaga dengan variabel lain yang 

diamati? 

2. Variabel apa saja yang memberikan pengaruh impuls respons perubahan harga 

tembaga yang paling besar dalam jangka pendek maupun panjang?  

3. Variabel apa saja yang memberikan varian dekomposisi perubahan harga tembaga 

yang paling besar dalam jangka pendek maupun jangka panjang? 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisa faktor –faktor yang 

mempengaruhi volatilitas harga tembaga di pasar internasional, sedangkan secara 

khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui  hubungan antara harga tembaga dengan variabel lain yang  diamati. 

2. Mengidentifikasi  variabel yang memberikan pengaruh impuls respon perubahan 

harga tembaga yang paling besar dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Mengidentifikasi variabel  yang memberikan varian dekomposisi perubahan harga 

tembaga yang paling besar dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil yang diharapkan dari analisa penelitian ini adalah : 

1. Dapat digunakan oleh PTFI untuk mengindentifikasi faktor-faktor yang apa saja 

yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perubahan harga tembaga  dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang sehingga dapat diketahui harga tembaga 

pada masa yang akan datang. 

2. Dapat memproyeksikan cash flow PTFI di masa yang akan datang akibat adanya 

perubahan harga tembaga. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berdasarkan informasi harga tembaga, Industrial Producer Index (IPI), 

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

Exchange (NYSE), harga minyak dan harga emas diambil dari bulan Januari 2005 

sampai dengan Desember 2019. 

 

  



 

3 

 

 

 

II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Permintaan dan Penawaran (Supply & Demand Theory) 

Menurut Gaspersz (2011) , permintaan (demand) dalam ekonomi manajerial 

didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen 

selama periode waktu tertentu berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. 

Permintaan suatu barang atau jasa (Qdx) pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain: 

- Harga dari barang atau jasa itu (the price of good X = Px) 

- Pendapatan konsumen (the consumer’s income = I) 

- Harga dari barang-barang atau jasa yang berkaitan (the price of related goods 

or services = Pr) 

- Ekspektasi konsumen akan harga barang atau jasa, tingkat pendapatan, dan 

ketersediaan dari barang atau jasa itu di masa mendatang (consumer 

expectations with respect to future price levels (Pe), income levels (Ie), and 

product availability (PAe). 

- Selera konsumen (the taste of consumers = T), T diukur dalam indeks skala 

ordinal 1 - 5, atau 1 - 10, (skala ordinal antara sangat tidak suka sampai 

dengan sangat suka) 

- Banyaknya konsumen potensial (the number of potential consumers = N) 

- Pengeluaran iklan (advertising expenditure = A) 

- Atribut atau features dari produk itu (features or atributes of the product = 

F) 

- Faktor-faktor spesifik lain yang berkaitan dengan permintaan terhadap 

produk X (other demand-related factors specific to product X = O) 

Gaspersz (2011), juga menyatakan bahwa penawaran (supply) dalam ekonomi 

manajerial didefinisikan sebagai kuantitas produk (barang dan/atau jasa) yang ditawarkan 

untuk dijual di pasar, yang secara umum sangat tergantung pada sejumlah besar variabel. 

Para ahli ekonomi merumuskan bahwa terdapat beberapa variabel penting yang 

mempengaruhi penawaran suatu produk (QSx), antara lain: 

- Harga dari produk X yang ditawarkan (Px) 

- Harga dari input yang digunakan untuk memproduksi produk X (Pi) 

- Harga dari produk lain (bukan X) yang berkaitan dalam produksi (Pr) 

- Tingkat teknologi yang tersedia (T) 

- Ekspektasi produsen berkaitan dengan harga produk X yang ditawarkan itu 

di masa mendatang (Pe) 

- Banyaknya perusahaan yang memproduksi produk sejenis yang ditawarkan 

itu (Nf) 

- Faktor-faktor spesifik lain yang berkaitan dengan penawaran terhadap produk 

X , misalnya kondisi perekonomian negara, fasilitas dari pemerintah, keadaan 

politik, dll (O) 

Penawaran dan permintaan dalam ilmu ekonomi adalah hubungan antara jumlah 

komoditas yang ingin dijual produsen pada berbagai harga dan jumlah komoditas yang 

ingin dibeli konsumen dan ini adalah model utama penentuan harga yang digunakan dalam 

teori ekonomi(Britannica 2019). 

Permintaan dan penawaran barang atau jasa pada umumnya terjadi di pasar, yang 

mana pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi 
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sehingga dengan adanya interaksi tersebut maka akan terbentuk harga. Menurut Murphy 

(1999) , harga  suatu barang atau jasa akan naik apabila jumlah permintaan dari barang 

atau jasa tersebut lebih besar daripada penawaran (demand  supply), sedangkan apabila 

jumlah penawaran lebih besar daripada permintaan maka harga akan turun (demand  

supply). Pada permintaan dan penawaran barang atau jasa terdapat kondisi equilibrium, 

pada kondisi tersebut permintaan dan penawaran memiliki harga yang sama (demand = 

supply) atau sering disebut dengan sideways. 

Pergerakan harga tembaga umumnya bergantung terhadap  supply-demand di pasar 

global.  Kejadian gempa di Chili pada hari sabtu, Sabtu, 27 Pebruari 2010 menyebabkan 

kenaikan harga tembaga di China pada hari Senin, 01 Maret 2010 hal ini dikarenakan 

kekhawatiran kekurangan pasokan tembaga dari Chili (Interfax Anonymous 2010). 

Semakin banyak permintaan tembaga serta ketersediaan komoditas tersebut yang 

terbatas dipasar secara langsung akan menaikan harga tembaga.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber : www.britannica.com 

Gambar 2.1  Pergerseran Kurva Demand, Supply dan Equilibrium 

2.2 Harga Tembaga Pasar Internasional 

Harga tembaga yang diperdagangkan pada pasar internasional memiliki harga 

yang sama, hal ini ditunjukan dengan penelitian sebagai berikut : 

1. Harga tembaga yang diperdagangkan pada Shanghai Future Exchange (SHFE) 

dengan London Metals Exchange (LME) memiliki hubungan yang kuat  serta 

memiliki hubungan jangka panjang(Li dan Zhang 2008).  

 
Sumber :  www.lme.com 

Gambar 2.2  Grafik Pergerakan Harga Tembaga Antara LME & SHFE 
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2. Penelitian Rutledge et al. (2013) , hasil penelitian menunjukan bahwa Shanghai 

Future Exchange (SHFE), London Metals Exchange (LME) dan New York 

Mercantile Exchange’s Commodity Exchange division (COMEX) adalah tiga pasar 

utama tembaga dunia yang dapat dianggap sebagai satu pasar perdagangan 

berkelanjutan dengan tingkat efisiensi pasar yang sama karena memiliki korelasi 

yang kuat serta terdapat hubungan ekuilibrium jangka panjang dengan sedikit 

peluang arbitrase. 

 

2.3 Uji Kausalitas, Impuls Respons dan Varian Dekomposisi 

Menurut Firdaus (2011) : 

Uji kausalitas  adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk melihat hubungan sebab 

akibat antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah  suatu variabel independent meningkatkan kinerja forecasting dari variabel 

dependent  

Impuls Respons adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh 

gonjangan (shock) suatu variabel   dalam suatu waktu tertentu terhadap variabel itu sendiri 

atau variabel lain yang digunakan dalam penelitian  pada waktu yang akan datang. 

Varian Dekomposisi adalah perubahan suatu variabel yang ditunjukan oleh 

perubahan error variance yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Perubahan ini 

biasanya diukur dalam bentuk persentase dalam beberapa kurun waktu. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Dampak China terhadap pasar komoditas dunia (minyak, alumunium, tembaga, 

timah, nikel, dan seng)  meningkat tetapi yang mengejutkan tetap lebih kecil daripada 

Amerika Serikat. Hal ini terutama disebabkan oleh dinamika guncangan pertumbuhan 

aktivitas nyata di AS, yang cenderung lebih persisten (stabil/tahan banting) dan memiliki 

efek yang lebih besar di seluruh dunia (Roache 2012). Berdasarkan sumber dari www. 

Statista.com pada tahun 2019,komposisi  negara-negara yang mengkonsumsi tembaga 

terdiri atas : china (51%), kawasan asia lainya (19%), kawasan eropa (17%), kawasan 

amerika (12%) serta kawasan afrika/oceania (1%). 

Membaiknya perekonomian suatu negara berpengaruh terhadap meningkatnya 

konsumsi didalam negara tersebut. Tembaga, alumunium dan timbal  memiliki hubungan 

paling kuat dengan GDP USA dan China sedangkan timah memiliki hubungan yang lemah 

dengan GDP USA dan China (Arbogast et al. 2017).Berdasarkan penelitian Foresti(2007), 

dinyatakan bahwa stock market price (harga pasar saham) dapat digunakan dalam 

memperidiksi pertumbuhan ekonomi tetapi tidak demikian dengan sebaliknya. Pergerakan 

indeks saham Dow Jones dan S&P500 yang ada di bursa amerika pada umumnya memiliki 

arah pergerakan (trend) yang sama, selain itu pergerakan harga indeks saham amerika 

berkorelasi positif terhadap faktor makroekonomi seperti : Gross Domestic Product (GDP), 

Industrial Price Index (IPI) dan Consumer Price Index (CPI) (Jareño dan Negrut. 2016).  

Berdasarkan penelitian Topuz et al.(2018), terdapat hubungan timbal balik antara Producer 

Price Index (PPI) dan Consumer Price Index (CPI)  hal ini sama dengan penelitian Li et 

al. (2019). Penelitian Stuermer (2013), peningkatan ataupun penurunan output manufaktur 

di china memiliki efek yang kuat terhadap harga tembaga. Harga tembaga memiliki 

hubungan dengan produksi industri global dan harga alumunium (de Salles et al. 2019) 

Harga tembaga di pasaran global pada saat ini menggunakan mata uang US Dollar. 

Perubahan nilai tukar pada mata uang US Dollar tentu akan mempengaruhi harga jual 

dari tembaga. Menguat atau melemahnya mata uang US Dollar dipengaruhi oleh berita 
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yang dikeluarkan Federal Open Market Committee (FOMC) tentang kebijakan moneter. 

FOMC merupakan  dewan rapat kebijakan di Bank Sentral Amerika Serikat yang 

anggotanya terdiri dari pejabat tinggi bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve). 

Berdasarkan penelitian Rosa.(2011), keputusan kebijakan moneter dan pemberitaan dari 

FOMC memiliki pengaruh ekonomi    yang besar dan sangat signifikan terhadap  nilai 

tukar (kurs) serta  akan menimbulkan  dampak  goncangan terhadap kurs mata uang 30 

– 40 menit setelah berita dari FOMC dirilis. 

Negara - negara dikawasan Asia secara signifikan mempengaruhi perubahan 

harga tembaga dikarenakan penguatan mata uang di Asia dan  dapat meningkatkan 

harga tembaga (demand meningkat). Sebaliknya dengan menguatnya nilai mata uang 

dollar amerika serikat (USD) berdampak pada penurunan permintaan  komoditas 

tembaga serta demikian pula sebaliknya, hal ini disebabkan karena harga spot tembaga 

diperdagangkan menggunakan mata uang dollar amerika serikat (Cerda 2007). Menurut  

Le Roux dan Els (2013) dengan penelitian menggunakan data bulanan dari bulan juni 

2006 sampai dengan agustus 2011 kurs lima mata uang dari negara Australia, Kanada, 

Chili, China, dan Afrika Selatan dengan Dollar amerika serikat terhadap harga spot 

tembaga ditemukan bahwa terdapat hubungan pergerakan yang kuat antara harga 

tembaga terhadap pergerakan kurs mata uang AUS/USD (Australia), CAD/USD 

(Kanada), CLP/USD (Chili) dan ZAR/USD (afrika selatan) sedangkan pada mata uang 

china (CNY/USD) tidak memilik hubungan pergerakan yang sama dengan harga spot 

tembaga.  

Penelitian Seng Ling dan Kueh (2020), terdapat hubungan jangka panjang antara 

harga emas, harga minyak mentah, tingkat inflasi, suku bunga riil dan harga saham. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan harga minyak mentah 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap harga emas, sedangkan harga saham dan 

tingkat bunga riil berpengaruh negatif terhadap harga emas. Ada tiga kausalitas Granger 

searah dan satu kausalitas dua arah dalam jangka pendek. Hanya Granger tingkat inflasi 

yang menyebabkan harga emas, yang artinya tingkat inflasi secara langsung 

mempengaruhi harga emas. 

  


