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ABSTRAK 

  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji respon pasar saham Syariah di Indonesia atas kejutan harga 

minyak kelapa sawit (CPO) dunia berdasarkan sumber kejutan permintaan dan penawarannya pada 

periode 2007:1-2016:12 dengan menggunakan model Vector Error Correction Model (VECM).  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan respon dari pasar saham syariah 

di Indonesia dari sumber kejutan yang berbeda. Perubahan harga CPO yang berasal dari kejutan 

total harga CPO dunia direspon positif dan signifikan oleh JII. Efek yang diciptakan oleh kejutan 

permintaan lebih besar dari pada yang diciptakan oleh sumber kejutan lainnya, akan tetapi respon 

ini tidak signifikan terhadap pasar saham syariah, sedangkan perubahan harga CPO yang didorong 

oleh kejutan penawaran direspon negatif signifikan oleh JII. Perubahan harga CPO memiliki 

kontribusi terhadap pergerakan Jakarta Islamic Index (JII) baik dari sumber kejutan permintaan, 

kejutan penawaran maupun pada saat sumber kejutan tidak diperhitungkan. Perubahan harga CPO 

memiliki kontribusi paling besar terhadap pergerakan JII pada saat terjadi kejutan penawaran, 

sedangkan pada saat terjadi kejutan permintaan harga CPO menunjukkan kontribusi yang lebih 

kecil. 

 

Kata Kunci: Harga CPO, Kejutan Permintaan, Kejutan Penawaran, Saham Syariah, VECM 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to examine Shariah stock market response in Indonesia on 

the shock of world crude palm oil price based on shock source of demand and supply at 

period 2007: 1-2016: 12 using Vector Error Correction Model (VECM) model. The 

results of this study indicate that there are differences in response from the shariah stock 

market in Indonesia from different sources of shock. World CPO prices changes on stock 

price from total shocks responded positively and significantly by JII. The effects created 

by demand shocks are bigger than other sources of shock, but these responses are 

insignificant to the shariah stock market, while CPO price changes fueled by supply 

shocks are responded negatively by JII. World CPO prices changes have contributed to 

the movement of the Jakarta Islamic Index (JII) either from sources of demand shocks, 

shock supply or when shock sources are ignored. World CPO prices changes have the 

biggest contribution to the JII movement in the supply shock, while in the demand shock 

shows a smaller contribution. 

 

Keywords: CPO Price, Demand Shock, Supply Shock, Shariah Stock Market, VECM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan salah satu instrumen investasi penting dalam 

perekonomian dunia, karena pasar modal berperan sebagai penunjang 

perekonomian negara dalam banyak sektor.  

Pasar modal Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Pasar Modal 

(UUPM) No 8 tahun 1995. Pasar modal menurut  undang-undang Pasar Modal 

(UUPM) No. 8 tahun 1995 merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan 

Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan 

dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan Efek tersebut. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para 

investor dengan perusahaan ataupun intitusi pemerintah melalui perdagangan 

instrument keuangan jangka panjang. UUPM tersebut tidak membedakan antara 

pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah. Oleh karena itu, pasar 

modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara 

keseluruhan.  

Industri dan perusahaan memanfaatkan pasar modal sebagai media untuk 

menyerap investasi dan memperkuat struktur modal. Dapat dikatakan pasar modal 

telah menjadi financial nerve-center (saraf financial dunia, red) dunia ekonomi 

modern. Perekonomian modern tidak mungkin berdiri tegak tanpa pasar modal 

yang terorganisir dengan baik. Terlebih lagi globalisasi membawa dana (uang) 
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menjadi tanpa identitas dan bebas keluar masuk tanpa batas sesuai dengan tingkat 

keuntungan dan jaminan risiko yang ditawarkan.  

Pasar modal syariah dalam konteks global, equity fund dan indeks saham 

secara luas yang mengikuti ketentuan syariah lebih dulu diluncurkan di Amerika. 

Equity fund pertama adalah The Amana Fund yang diluncurkan pada bulan Juni 

1986 oleh The North American Islamic Trust (Al-Arif, 2015). Pada bulan Februari 

1999 Dow Jones & Company meluncurkan Dow Jones Islamic Market Index 

(DJIMI), yang kemudian diikuti dengan kemunculan Kuala Lumpur Shariah 

Index (KLSI) oleh Bursa Malaysia pada April 1999 dan FTSE Global Islamic 

Index Series oleh Kelompok Financial Times Stock Exchange (FTSE) pada 

Oktober 1999 (Iqbal & Mirakhor, 2015). Pasar modal syariah di Indonesia 

meskipun secara resmi baru diluncurkan pada tahun 2003, instrumen pasar modal 

syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai dengan 

peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment 

Management. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT. 

Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII)  

pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin 

menanamkan dananya secara syariah (Soemitra, 2009).  

Pasar modal syariah telah berkembang di berbagai negara, baik di negara yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam seperti negara di kawasan Timur Tengah, 

Indonesia, Malaysia, maupun negara yang mayoritas penduduknya non muslim 

seperti Inggris dan Jerman. Perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan 
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perkembangan berbagai produk keuangan syariah seperti sukuk, saham syariah, 

dan reksa dana syariah.  

Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan 

pasar modal konvensional, perbedaan antara pasar modal konvensional dengan 

pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, 

sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham 

konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-

prinsip dasar syariah.  

Sebagaimana pasar saham konvensional, sebagai salah satu bagian dari 

instrumen perekonomian dunia, pasar saham syariah juga terdampak berbagai 

krisis yang melanda perekonomian dunia. Perkembangan saham syariah di 

berbagai negara dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Grafik 1.1 Perkembangan Indeks Saham Syariah 2000-2016 

Sumber: Wall Street Journal, data diolah kembali 

 

Grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa indeks pasar saham syariah di 

Indonesia yang diwakili oleh Jakarta Islamic Index (JII), Malaysia dengan Dow 
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Jones Islamic Market Index Malaysia (DJIMY) dan Jepang melalui Dow Jones 

Islamic Market Index Japan (DJIJP) berfluktuasi positif pada periode Januari 

2007 sampai dengan Januari 2008 dan memiliki pola yang hampir serupa pada 

pergerakannya. Namun krisis keuangan global akibat subprime mortgage yang 

terjadi di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2008 telah mendorong 

jatuhnya hampir seluruh pasar saham di dunia, tidak terkecuali pasar saham 

syariah. Imbas dari krisis keuangan global yang terjadi ini, pada tiga bulan 

terakhir tahun 2008 indeks masing-masing saham syariah tersebut terus 

mengalami penurunan hingga berada pada titik terendah. Pasca terjadinya krisis, 

harga saham syariah mulai kembali meningkat pada tahun 2009, namun sedikit 

tersendat dengan adanya shock baru yang disebabkan oleh krisis yang terjadi di 

Yunani yang dimulai pada tahun 2010 (Ikrima & Muharam, 2015).  

Dampak krisis keuangan telah berimbas ke sektor riil. Sejalan dengan 

kelesuan di sektor riil, perkembangan harga komoditas dunia seperti harga minyak 

dunia, CPO, karet, dan berbagai komoditas unggulan lainnya juga mengalami 

penurunan secara signifikan. Di tengah kejatuhan harga berbagai komoditas dunia, 

terbatasnya akses pembiayaan pelaku bisnis semakin meningkatkan ketidakpastian 

prospek sektor keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini memicu 

kejatuhan harga saham yang lebih dalam di bursa saham seluruh dunia (Outlook 

Ekonomi Indonesia, 2009). 

Dalam pasar modal dan pasar uang dikenal konsep pasar efisien, dimana harga 

efek berubah dengan cepat sebagai reaksi atas informasi baru sehingga harga efek 

yang terbentuk di pasar telah mencerminkan seluruh informasi tentang efek 
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tersebut atau “stock prices reflect all available information”. Hal ini mungkin 

terjadi karena sebagai salah satu instrumen perekonomian, pasar modal syariah 

tidak terlepas dari pengaruh yang berkembang di lingkungannya, baik yang terjadi 

di lingkungan ekonomi mikro yaitu peristiwa atau keadaan para emiten, seperti 

laporan kinerja, pembagian deviden, perubahan strategi atau perubahan strategis 

dalam rapat umum pemegang saham, akan menjadi informasi yang menarik bagi 

para investor di pasar modal. Selain lingkungan ekonomi mikro, perubahan 

lingkungan yang dimotori oleh kebijakan-kebijakan makro, kebijakan moneter, 

kebijakan fiskal maupun regulasi pemerintah dalam sektor riil dan keuangan, akan 

pula mempengaruhi gejolak di pasar modal. 

Kinerja pasar modal dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja 

ekonomi secara keseluruhan dan mencerminkan apa yang akan terjadi dalam 

perekonomian secara makro. Untuk mengamati perubahan harga di pasar saham 

syariah, berbagai penelitian terdahulu menambahkan variabel makroekonomi 

yang memungkinkan untuk menunjukkan hubungan langsung dan tidak langsung 

terhadap pasar saham. Sebab dalam mengambil keputusan investasi investor  perlu  

memperhatikan masing-masing indikator makroekonomi yang dapat memicu  

terjadinya  perubahan aktivitas di pasar komoditas, pasar uang dan pasar modal. 

Secara intuitif, sebagian besar  saham  atau  portofolio  saham  bergerak  searah  

dengan  pergerakan indeks. Maka dari itu, perlu untuk diketahui faktor-faktor apa 

saja yang dapat mempengaruhi indeks harga saham dan  seberapa  besar  pengaruh  

faktor-faktor tersebut (Frensidy, 2008). 
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Faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan harga saham cukup beragam. 

Tangjitprom (2012) mengklasifikasikan faktor-faktor makroekonomi yang 

memengaruhi harga saham ke dalam 4 kelompok, yaitu kondisi pertumbuhan 

ekonomi secara umum, suku bunga dan kebijakan moneter, tingkat harga-harga 

yang meliputi Indeks Harga Konsumen untuk mengukur tingkat harga secara 

umum dan laju inflasi atau harga kunci aset seperti harga minyak dunia, dan yang 

terakhir kegiatan internasional seperti nilai tukar, investasi asing langsung, serta 

kondisi pasar keuangan secara global. 

Selain faktor makroekonomi, Sadorsky (1999) dan Hamilton (1983) 

menunjukkan bahwa harga komoditas, terutama harga energi, memiliki dampak 

signifikan pada ekonomi suatu negara. Serangkaian guncangan harga komoditas 

akan berdampak pada sektor industri, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan 

keuangan pasar modal. Minyak Kelapa Sawit (CPO) adalah salah satu komoditas 

dunia yang sangat penting. Fluktuasi harga CPO mendapat sorotan karena 

merupakan salah satu minyak nabati yang paling banyak  dikonsumsi  dan 

diproduksi di dunia. Konsumsi CPO dunia mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun, selama tahun 2013-2014 konsumsi CPO mencapai 57,485 ribu metrik ton 

(MT) menjadi 60,543 ribu metrik ton (MT) pada tahun 2016-2017 (FAS Statistics, 

Agustus 2017). Peningkatan kontribusi ini mengindikasikan meningkatnya peran 

penting industri minyak kelapa sawit dalam ekonomi dunia, sehingga menjadi isu 

penting bagi masyarakat, pemerintah dan para pelaku usaha. 

Berdasarkan data FAO selama  tahun  2010-2014  Indonesia  berada  di  posisi 

pertama  sebagai  negara  penghasil  CPO  terbesar  di  dunia  dengan  rata-rata 
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kontribusi  produksi  sebesar  48,44%  dari  total  produksi  CPO  dunia,  

sedangkan Malaysia berada di peringkat kedua dengan kontribusi mencapai  

35,60%.  Dengan  demikian  secara  kumulatif  84,04%  produksi  CPO  dunia  

berasal  dari kedua  negara  tersebut.  Negara-negara  produsen  CPO  terbesar  

lainnya  adalah Thailand  dengan  kontribusi  sebesar  3,29%  terhadap  total  

produksi  CPO  dunia, diikuti oleh Nigeria (1,81%), Kolombia (1,78%), dan 

Papua Nugini (1%) (Pusdatin Kementan, 2016).  Hal ini menunjukan bahwa 

Indonesia dan Malaysia memiliki kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan 

minyak kelapa sawit dunia.  

 
Gambar 1.1 Beberapa Negara dengan Produksi Kelapa Sawit Terbesar Dunia,  

rata-rata tahun 2010-2014 

Sumber: Pusdatin (2016) 

 

Industri minyak kelapa sawit di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung 

meningkat. Pertumbuhan ini tampak dalam jumlah produksi dan ekspor dari 

Indonesia dan juga pertumbuhan luas area perkebunan sawit. Dalam jangka 

panjang, permintaan global akan minyak sawit menunjukkan kecenderungan 

meningkat sejalan dengan jumlah populasi dunia yang bertumbuh dan karenanya 
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meningkatkan konsumsi produk-produk dengan bahan baku minyak sawit seperti 

produk makanan dan kosmetik. Selain itu, biaya produksi minyak sawit mentah 

(CPO) di Indonesia adalah yang paling murah di dunia, tingkat produktivitas yang 

lebih tinggi dibandingkan produk minyak nabati dan pemerintah di berbagai 

negara sedang mendukung pemakaian biofuel, sementara penggunaan bensin 

diperkirakan akan berkurang (Pusdatin, 2016). 

Di Indonesia kelapa sawit adalah salah satu komoditas utama ekspor dan 

penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah batu bara. Kontribusi Kelapa 

Sawit terhadap kinerja ekspor Indonesia lebih besar dari Minyak, Gas dan 

Tembakau. Pada tahun 2014, Minyak Kelapa Sawit berkontribusi sebesar US$ 

17,5 miliar atau sekitar 10% dari total ekspor. Sementara itu perkembangan 

produktivitas kelapa sawit di Indonesia selama tahun 1995-2016 menunjukkan 

pola yang berfluktuasi. Selama periode tersebut rata-rata pertumbuhan 

produktivitas kelapa sawit Indonesia mengalami sedikit peningkatan sebesar 

0,64% per tahun, dimana penurunan produktivitas umumnya terjadi pada saat 

krisis moneter hingga masa pemulihan krisis. Produktivitas tertinggi dicapai pada 

tahun 2016 sebesar 3,82 ton/ha dan terendah tahun 2004 sebesar 2,83 ton/ha 

(Pusdatin, 2016). Produksi Crude Palm oil (CPO) pada tahun 2016 mengalami 

penurunan 3% dibandingkan dengan produksi tahun 2015, yaitu produksi pada 

tahun 2016 hanya mampu mencapai 31,5 juta ton dan Palm Kernel Oil (PKO) 

sebesar 3 juta ton sehingga total keseluruhan produksi minyak kelapa sawit 

Indonesia adalah 34,5 juta ton sedangkan total keseluruhan produksi pada tahun 

2015 mencapai 35,5 juta ton yang terdiri dari CPO 33,5 juta ton dan PKO 3 juta 
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ton. Minyak Kelapa Sawit juga merupakan komoditas yang paling banyak 

diekspor Indonesia ke berbagai negara sepanjang tahun 2016 (GAPKI, 2016). 

Sama seperti Indonesia, komoditas minyak Kelapa Sawit juga memiliki 

peranan penting bagi perekonomian Malaysia. Hal ini dapat dilihat bahwa 

komoditas Kelapa Sawit termasuk dalam kategori Top 10 Major Export Product 

Malaysia. Industri Minyak Kelapa Sawit adalah salah satu sub-sektor utama 

industri perkebunan di Malaysia. Pada tahun 1995 produksi minyak sawit hanya 

7,22 juta ton naik menjadi 10.8 juta ton pada tahun 2000 dan naik menjadi 14,96 

juta ton tahun 2005 dan naik lagi menjadi 17,73 juta ton pada tahun 2008, keadaan 

ini menjadikan Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia 

saat ini.  

Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, harga CPO global sangat 

berfluktuatif dan cenderung menurun dari bulan ke bulan. Rata-rata harga 

domestik CPO selama periode tersebut mengalami penurunan yaitu dari USD 

1.281,-/mt pada Januari 2011 menjadi USD 782,75-/mt pada Bulan Desember 

2016. Perkembangan harga komoditas Minyak Kelapa Sawit dunia selengkapnya 

disajikan pada grafik 1.2. 
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Grafik 1.2 Perkembangan Harga Komoditas CPO Dunia  

Sumber: World Bank, data diolah kembali 

 

Gejolak harga CPO yang terjadi akan menimbulkan kekhawatiran di berbagai 

negara konsumen di seluruh dunia. Kenaikan harga CPO akan menjadikan turut 

naiknya harga barang-barang yang menggunakannya sebagai bahan baku seperti 

minyak goreng, margarin, sabun, kosmetika, industri farmasi maupun bahan bakar 

(biodiesel). Fluktuasi dari harga komoditas CPO ini akan memicu kenaikan harga 

komoditas lain dan menimbulkan tekanan inflasi.  

Harga CPO dunia yang pada tahun 2008 melonjak naik lebih tinggi dibanding 

tahun-tahun sebelumnya telah memberikan andil yang cukup besar atas 

meningkatnya harga saham syariah di Indonesia, Malaysia dan Jepang, sebelum 

pada akhirnya menurun tajam terdampak krisis subprime mortage yang terjadi di 

US. Lonjakan harga CPO ini diindikasi karena adanya peningkatan permintaan 

dunia dan permintaan pelaku pasar di lantai bursa. Peningkatan permintaan yang 

tidak sebanding dengan produksi dan penawaran CPO di pasar internasional 

mengakibatkan naiknya harga CPO dunia. Pergerakan harga CPO yang tidak 

stabil di pasar dunia akan mempengaruhi indeks harga saham di berbagai sektor. 
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Sebab perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan komoditas mempunyai 

nilai kapitalisasi pasar yang cukup besar pada indeks harga saham. Perubahan 

harga tersebut juga akan mempengaruhi harga saham perusahaan dan keputusan 

pelaku bisnis minyak kelapa sawit  yang pada akhirnya kan memengaruhi indeks 

harga saham. Perbandingan pola harga saham syariah dan harga CPO dunia 

ditunjukkan pada grafik 1.3 sebagai berikut. 

 
Grafik 1.3 Perbandingan Harga Saham Syariah dan Harga CPO  

Sumber: Wall Street Journal, data diolah kembali 

 

Grafik 1.3 menunjukkan pergerakan harga CPO yang diikuti oleh pergerakan 

indeks saham syariah di Indonesia, Malaysia dan Jepang. Dari pergerakan harga 

CPO yang apabila dibandingkan dengan pergerakan indeks saham syariah tampak 

bahwa harga komoditas tersebut memiliki arah pola pergerakan yang hampir 

serupa. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara harga komoditas dan 

pergerakan indeks saham syariah, terutama komoditas pada sektor perkebunan.  
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Hubungan tersebut dapat bersifat positif dan dapat juga berifat negatif. Harga 

CPO yang tinggi akan menguntungkan negara-negara penghasil CPO, tetapi 

merugikan bagi negara pemakai sebab akan membuat harga-harga komoditas lain 

yang menggunakan bahan baku CPO melambung. Akan tetapi, hal sebaliknya 

terjadi di bursa saham. Pada saat harga CPO dunia mengalami kenaikan maka 

banyak investor yang akan meresponnya dengan menanamkan saham pada sektor 

perkebunan. Pada saat harga CPO mengalami penurunan investor justru akan 

meresponnya dengan menjual sahamnya dan mengalihkannya ke sektor lain yang 

lebih stabil sehingga akan menekan kinerja saham sektor komoditas perkebunan 

dan industri barang konsumsi. Keputusan investor tersebut selanjutnya akan 

mempengaruhi cukup dalam pergerakan harga saham di pasar saham.  

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh harga komoditas dan 

makroekonomi pada pasar saham telah dilakukan oleh  Dhaoui dan Saidi (2015), 

Gyasi (2016), Malini dan Jais (2014), Johnnywinata, et. all (2015), Antonio, et. 

all (2013), Noordin, et.al (2014), Kang (2015), Tangjitporm (2012), Majid, et. al 

(2009) dan Kilian dan Park (2009) yang menjelaskan faktor-faktor yang 

memengaruhi pasar saham baik faktor domestik maupun internasional.   

Beberapa penelitian tersebut menggunakan data-data variabel dan periode 

yang berbeda sehingga memberikan hasil yang berbeda-beda juga, selain itu 

penelitian-penelitian tersebut belum banyak yang menggunakan harga Crude 

Palm Oil (CPO) sebagai variabel, sebagian besar menggunakan harga emas dunia 

dan harga minyak dunia. Adapun penelitian yang menggunakan produksi 

komoditas untuk mengetahui sumber kejutan yang terjadi baik dari sisi 
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permintaan dan sisi penawaran terbatas pada objek harga minyak mentah saja, 

namun dalam hasil penelitian sebelumnya belum menjelaskan apakah terdapat 

perbedaan atau persamaan respon yang terjadi dari sumber kejutan harga yang 

berbeda. Selain itu pada penelitian sebelumnya juga tidak membahas mengenai 

bagaimana pengaruh kebijakan moneter dalam kondisi sumber kejutan yang 

berbeda. Oleh karena itu, merupakan hal yang menarik untuk meneliti seberapa 

besar pengaruh dari perubahan harga komoditas terhadap indeks harga saham dan 

sumber dari kejutan perubahan harga CPO.   

Dalam konteks penelitian ini peneliti memberikan batasan kepada variabel-

variabel yang akan digunakan yaitu harga minyak kelapa sawit dunia (CPO), 

variabel makroekonomi Indonesia yaitu Indeks Produksi Industri (IPI), Nilai tukar 

terhadap Dolar Amerika, Suku Bunga, Indeks Dow Jones Islamic Malaysia 

(DJIMY) dan Indeks Dow Jones Islamic Japan (DJIJP) sebagai variabel 

independen utama, indeks harga saham syariah yang akan digunakan sebagai 

variabel dependen adalah Jakarta Islamic Index (JII). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mencoba untuk 

melihat bagaimana pengaruh faktor makroekonomi dan harga komoditas dunia 

terhadap pergerakan indeks harga saham syariah di Indonesia. Selain itu penelitian 

ini juga akan menganalisis pengaruh kejutan (shock) harga CPO dari sisi 

permintaan dan sisi penawaran yang terjadi terhadap harga saham syariah tersebut 

dengan menggunakan harga dan faktor produksi komoditas minyak kelapa sawit 

(CPO) dunia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa hal yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Bagaimana pengaruh kondisi makroekonomi terhadap Jakarta Islamic Index 

(JII)? 

2. Apakah pengaruh perubahan harga komoditas CPO dunia yang berasal dari 

sisi permintaan (demand shocks) berbeda dengan pengaruh perubahan harga 

komoditas CPO dunia yang berasal dari sisi penawaran (supply shocks) 

terhadap Jakarta Islamic Index (JII)? Jika berbeda, bagaimana perbedaan 

tersebut?  

3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kebijakan moneter terhadap variabel 

makroekonomi antara jika perubahan harga CPO berasal dari demand shocks 

dengan jika perubahan harga CPO berasal dari supply shocks? 

4. Bagaimana kontribusi dari perubahan harga komoditas CPO dunia terhadap 

pergerakan Jakarta Islamic Index (JII)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh kondisi makroekonomi terhadap Jakarta Islamic Index 

(JII) 

2. Menganalisis respon dari Jakarta Islamic Index (JII) akibat kejutan (shock) 

permintaan dan kejutan penawaran yang terjadi pada tingkat harga komoditas 

CPO dunia. 
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3. Menganalisis pengaruh kebijakan moneter terhadap variabel makroekonomi 

jika kejutan harga CPO berasal dari sumber yang berbeda, yaitu dari sisi 

permintaan dan penawaran 

4. Menganalisis besarnya kontribusi variabel tingkat harga komoditas CPO dunia 

terhadap pergerakan Jakarta Islamic Index (JII). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan  tujuan  penelitian  di  atas,  maka  diharapkan  dengan  adanya 

penelitian  ini  akan  bermanfaat  bagi  berbagai  pihak  yang  berkepentingan 

terhadap hasil penelitian ini antara lain :  

1. Bagi  Peneliti 

Bagi peneliti dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  dapat memperdalam  

dan  memperluas  wawasan  mengenai  seberapa  besar perubahan harga 

komoditas dapat mempengaruhi indeks harga saham.  

2. Bagi Praktisi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan menjadi 

bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di 

pasar saham seperti misalnya dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pergerakan harga saham khususnya di Indonesia dan Malaysia, 

diharapkan hal tersebut mampu membantu investor untuk mendapatkan return 

atau hasil yang sesuai dengan keinginan investor tersebut dari berinvestasi dipasar 

saham. 
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3. Bagi Akademisi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan  sebagai  bahan perbandingan  

terhadap  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  sejenis. Perbedaan  ruang,  

metode  dan waktu penelitian yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan 

sebagai pembelajaran. Memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan serta 

dapat dijadikan refrensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti terkait 

dengan topik penelitian ini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pembahasan hasil penelitian dalam tesis ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori – teori yang berhubungan dengan peneltian dan hasil – 

hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti – peneliti terdahulu yang 

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian ini untuk mengembangkan 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari desain penelitian, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, populasi dan sampel, sumber dan metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 
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BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai analisis data, temuan empiris yang diperoleh dalam 

penelitian, serta hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V: KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran bagi 

investor khususnya investor yang ingin berinvestasi pada pasar saham (stock 

market).
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Investasi dalam Islam 

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu investment. 

Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Investasi 

merupakan proses mengelola suatu aset yang dapat memberikan suatu hasil 

investasi di kemudian hari. Menurut Husnan (1998), investasi secara sederhana 

dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih 

dari satu aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh 

penghasilan dan atau peningkatan nilai investasi.  

Berdasarkan bentuknya, kegiatan investasi bisa dibagi menjadi investasi riil 

dan investasi finansial. Invetasi riil adalah kegiatan investasi yang  dilakukan 

dengan menanam modal dan terjun langsung di sektor riil, misalkan dengan 

membangun pabrik, membuka usaha waralaba (franchise), dan sebagainya. 

Sedangkan investasi financial adalah investasi yang dilakukan dengan tidak 

langsung, yaitu dengan membeli intrumen keuangan atau surat berharga seperti 

saham, obligasi, reksadana dan sebagainya (Iman, 2008) 

Islam mempunyai pandangan berbeda mengenai investasi, khususnya dalam 

memanfaatkan kelebihan kekayaan. Investasi dalam Islam tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan semata, namun juga merupakan kegiatan yang 

bernuansa spiritual dan dilakukan dengan norma-norma syariah dan juga 

merupakan hakikat dari sebuah ilmu yang bersifat amaliyah.. Investasi merupakan 

kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan 



19 

 

 
 

berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan 

manfaat bagi orang lain.  

Dalam konteks investasi di pasar modal syariah, seorang investor muslim 

harus berbekal dan mematuhi pada norma dan etika investasi yang sesuai dengan 

prinsip syariah atau dengan kata lain tidak melanggar apa yang telah digariskan 

oleh Allah SWT. Hal tersebut dimaksudkan agar investasi yang dilakukan di pasar 

modal syariah mendapatkan manfaat dan keberkahan. Investasi dalam persepektif 

Islam hanya dapat dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan syariah Islam 

dan tidak mengandung riba. Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek 

yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak 

bertentang dengan syariah Islam. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan 

syariah Islam adalah usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau 

perdagangan yang dilarang; perdagangan makanan dan minuman yang tergolong 

haram; dan usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta menyediakan barang 

ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat. 

2.2 Pasar Modal Syariah 

Pasar modal secara umum merupakan tempat bertemunya para penjual dan 

pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual 

dalam pasar modal adalah perusahan yang membutuhkan modal (emiten) sehingga 

mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Adapun pembeli 

(investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut 

pertimbangan mereka dinilai menguntungkan. 
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Omar, Abduh, & Sukmana (2013) berpendapat, “The capital market is 

extremely important because it raises the funds needed by the deficit spending 

units to carry out their spending and investment plans. It facilitates the transfer of 

funds from economic agents in financial surplus units to those requiring funds 

through selling-buying activities of securities, such as shares and bonds. The 

deficit spending units will issue securities and sell them to the surplus spending 

units.” 

Pasar modal Secara faktual, pasar modal pada dasarnya menjalankan dua 

fungsi secara simultan. Pertama, fungsi ekonomi dengan mempertemukan dua 

pihak, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan 

dana. Kedua, fungsi keuangan, yaitu memberikan kesempatan untuk memeroleh 

imbalan bagi pemilik dana melalui investasi (Al-Arif, 2015). 

Pasar modal menurut  undang-undang Pasar Modal (UUPM) No. 8 tahun 

1995 merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan 

perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek tersebut. 

Sedangkan pasar modal syariah menurut Sholihin (2010), merupakan kegiatan 

yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan 

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip-

prinsip syariah itu sendiri adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam 

yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI. 
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Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme 

kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan 

mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang 

akad, pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-

prinsip syariah (Soemitra, 2009). 

Sebagaimana pasar modal konvensional yang berperan penting dalam sistem 

keuangan konvensional, pasar modal syariah merupakan salah satu implementasi 

konkret dari sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah 

bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. 

Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan 

pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar 

Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal 

syariah adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Prinsip-prinsip Syariah dalam Pasar Modal Syariah 

Penyebab Haramnya 

Transaksi 
Implikasi di Pasar Modal 

Li Zātihi 
 

Efek yang diperjualbelikan harus merupakan 

representasi dari barang dan jasa yang halal 

Li 

Ghairihi 

(karena 

selain 

dzatnya) 

Tadlis 
1. Keterbukaan atau transparasi informasi  

2. Larangan terhadap informasi yang menyesatkan 

Taqrῑr 

Larangan terhadap transaksi yang mengandung 

ketidakjelasan obyek transaksi, baik dari sisi 

pembeli maupun sisi penjual 

Ribā Faḍal 
Larangan atas pertukaran efek sejenis dengan nilai 

nominal yang berbeda 

Ribā Nasi'ah 
Larangan atas perdagangan efek fiscal income 

yang bukan merupakan representasi ain 

Ribā Jahiliyah 
Larangan atas short selling yang merupakan bunga 

atas pinjaman 

Bai' Najsy 

Larangan melakukan rekayasa permintaan untuk 

mendapatkan keuntungan di atas laba normal 

dengan cara menciptakan false demand 

Ikhtikar 

Larangan melakukan rekayasa penawaran untuk 

mendapatkan keuntungan di atas laba normal 

dengan cara mengurangi supply agar harga jual 

naik 

Tidak ada 

akad 

Rukun dan 

syarat 

Larangan atas semua investasi yang tidak 

dilakukan secara spot 

Ta'alluq 
Transaksi yang settlementnya dikaitkan dengan 

transaksi lainnya (menjual saham dengan syarat) 

2 in 1 

Dua transaksi dalam satu akad dengan syarat:  

1. Obyek sama  

2. Pelaku sama  

3. Periode sama 

Sumber: (Sudarsono, 2003) 

Dengan hadirnya pasar modal syariah, maka para pemodal telah disediakan 

instrumen-instrumen yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan 

prinsip syariah. Intrumen-intrumen yang termasuk dalam pasar modal syariah 

menurut Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal 

mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak 

Invetasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga 
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lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian istrumen keuangan 

syariah bertambah dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 65/MUI/III/2008 tentang Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 

66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah pada tanggal 6 Maret 2008. 

2.3 Saham Syariah 

Saham syariah adalah efek atau surat berharga yang memiliki konsep 

penyertaan modal kepada perusahaan dengan hak bagi hasil usaha yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut Soemitra (2009), saham syariah 

merupakan saham yang diterbitkan oleh emiten yang mana kegiatan bisnis & tata 

cara pengelolaan bisnisnya tidak melanggar atau sejalan dengan prinsip-prinsip 

syariah. 

Indeks harga saham menggambarkan suatu informasi historis mengenai 

pergerakan saham, sampai pada tanggal tertentu. Biasanya pergerakan harga 

saham tersebut disajikan setiap hari, berdasarkan harga penutupan di bursa pada 

hari tersebut dan disajikan untuk periode tertentu. Dalam hal ini indeks harga 

saham mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukuran kinerja suatu 

bursa efek. Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk 

menentukan apakah mereka akan menjual, menahan atau membeli suatu atau 

beberapa saham (Sunariyah, 2006). Hal ini disebabkan harga-harga saham 

bergerak dalam hitungan detik dan menit, sehingga nilai indeks di suatu bursa 

dapat mengalami kenaikan atau penurunan dalam hitungan waktu yang cepat pula. 

Indeks harga saham merupakan suatu indikator yang menunjukan pergerakan 

saham. Indeks berfungsi sebagai trend pasar, artinya pergerakan indeks 
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menggambarkan kondisi pasar pada suatu waktu, apakah pasar sedang aktif atau 

lesu.  

Menurut Alwi (2003), perubahan harga saham dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang berasal dari faktor internal (lingkungan mikro) dan eksternal 

(lingkungan makro) sebagai berikut: 

1) Faktor Internal (lingkungan   mikro) 

Faktor lingkungan mikro yang mempengaruhi harga saham antara lain: 

a. Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan sepert pengiklan, 

rincian kontrak, produk baru, perubahan harga, penarikan produk baru, 

laporan produksi, laporan keamanan produk dan laporan penjualan. 

b. Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman 

yang berhubungan dengan ekuitas dan hutang, sekuritas yang hybrid, 

leasing, kesepakatan kredit, peecahan saham, penggabungan saham, 

pembelian saham, joint venture dan lainnya.  

c. Pengumuman badan direksi manajemen (manajemen board of director 

announcements), seperti  perubahan  dan  penggantian  direksi, manajemen 

dan struktur organisasi. 

d. Pengumuman penggabungan pengambilan diversivikasi, seperti laporan 

marger, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisi dan 

diakuisisi laporan divestasi dan lainnya.  

e. Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan pengembngan, penutupan usaha 

dan lainnya.  
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f. Pengumuman   ketenagakerjaan   (labour   announcements),   negoisasi 

baru, kontak baru, pemogokan dan lainnya.  

g. Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba 

sebelum akhir tahun dan setelah akhir tahun fiskal, earning pershere, price 

earning ratio, net profit margin, return on asset, return on equity, dan 

lain-lain. 

2) Faktor Eksternal (lingkungan makro) 

Sedangkan   lingkungan makro yang mempengaruhi harga saham antara lain: 

1. Pengumuman dari   pemerintah,   seperti   perubahan   suku   bunga 

tabungan  dan  deposito, kurs  vauta  asing,  inflasi,  serta  berbagai 

regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. 

2. Pengumuman    hukum    (legal    announcements),    seperti    tututan 

karyawan   terhadap   perusahaan   atau   terhadap   manajernya   dan 

tuntunan perusahaan terhadap manajernya.  

3. Pengumuman industri sekuritas (securities  announcements), seperti 

laporan pertemuan tahunan, insider trading, volume/harga saham 

perdangan, pembatasan/penundaan trading.  

4. Gejolak  sosial  politik  dalam  negeri  dan  fluktuasi  nilai  tukar  juga 

merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya volatilitas 

harga saham di bursa efek suatu Negara.  

5. Berbagai  issue,  baik  dari  dalam  dan  luar  negeri,  seperti  issue 

lingkungan hidup, hak asasi manusia, kerusuhan misal, yang berpengaruh 

terhadap perilaku investor. 
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2.3.1 Jakarta Islamic Index (JII) 

Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu indeks saham yang ada di 

Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham untuk jenis saham-

saham yang memenuhi kriteria syariah, yang terdiri dari 30 saham yang dipilih 

dari jenis saham-saham yang berdasarkan kriteria syariah. Perusahaan-perusahaan 

(emiten) yang kegiatan utamanya tidak sesuai dengan syariah maka akan 

dikeluarkan dari kelompok JII.  

Pada awal peluncurannya, pemilihan saham yang masuk dalam kriteria 

syariah melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT. Danareksa Investment 

Management. Akan tetapi seiring perkembangan pasar, tugas pemilihan saham-

saham tersebut dilakukan oleh Bapepam – LK, bekerja sama dengan Dewan 

Syariah Nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bapepam – LK Nomor II.K.1 

tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. 

Berdasarkan arahan Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bapepam – LK 

Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah, jenis kegiatan utama suatu 

badan usaha yang dinilai tidak memenuhi syariah Islam adalah: 

1) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang 

dilarang. 

2) Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli 

resiko yang mengandung gharar dan maysir. 

3) Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan: 

a. Barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (haram li-dzatihi) 
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b. Barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (haram li-ghairihi) 

yang ditetapkan oleh DSN-MUI, dan atau 

c. Barang dan atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 

4) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat 

(nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan 

dari modalnya, kecuali investasi tersebut dinyatakan kesyariahannya oleh 

DSN-MUI. 

Sedangkan kriteria saham yang masuk dalam kategori syariah adalah: 

1) Tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang diuraikan di atas. 

2) Tidak melakukan perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang / 

jasa dan perdagangan dengan penawaran dan permintaan palsu 

3) Tidak melebihi rasio keuangan sebagai berikut: 

a. Total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak 

lebih dari 82% (hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total 

ekuitas tidak lebih dari 45% : 55%) 

b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan 

dengan total pendapatan (revenue) tidak lebih dari 10% 

Berdasarkan arahan Dewan Pengawas Syariah, ada 4 syarat yang harus 

dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk ke JII, yaitu:  

1) Emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi 

atau perdagangan yang dilarang. 

2) Bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, 

termasuk perbankan dan asuransi konvensional. 
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3) Usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan 

memperdagangkan makanan/minuman yang haram. 

4) Tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan 

barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat 

Selain filter syariah, saham yang masuk ke dalam JII harus melalui beberapa 

proses penyaringan (filter) terhadap saham yang listing, yaitu:  

1) Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk 

dalam 10 kapitalisasi besar.  

2) Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun 

berakhir yang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 

90%.  

3) Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata 

kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama 1 (satu) tahun 

terakhir.  

4) Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai 

perdagangan reguler selama 1 (satu) tahun terakhir. Pengkajian ulang akan 

dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan penentuan komponen indeks pada 

awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. 

2.3.2 Dow Jones Islamic Market Index 

Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI) adalah indeks pertama yang 

dibuat bagi investor yang mencari investasi sesuai dengan hukum Syariah Islam, 

yang merupakan bagian dari kelompok indeks-indeks global Dow Jones (Dow 
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Jones Global Index atau DJGI) group. DJIMI mendaftar sekitar 1400 saham 

syariah dalam memenuhi hak kekayaan index global nya lebih dari 5200 

bursa/saham meliputi saham syariah di seluruh dunia, menyediakan Investor Islam 

dengan perangkat menyeluruh berdasar pada suatu perspektif investasi global. 

DJIMI berisi 636 bursa/stock, dengan 234 di dalam Dow Jones Islam Market US 

Index, yang meliputi dari 34 negara dan 10 sektor ekonomi, 18 sektor pasar, 51 

grup industri dan 89 sub-sub kelompok yang digambarkan oleh Dow Jones Global 

Classification Standard. Beberapa negara yang termasuk dalam Dow Jones 

Islamic Market Index (DJIMI) diantaranya adalah Dow Jones Islamic Market 

Index Europe (DJIEU), Dow Jones Islamic Market Index Malaysia (DJIMY), 

Dow Jones Islamic Market Index US (IMUS), Dow Jones Islamic Market Index 

Japan (DJIJP). Saham-saham syariah tersebut merupakan salah satu saham 

dengan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan saham syariah di negara 

lainnya. 

Dow Jones Islamic Market Indices (DJIMI) dikenalkan pertama kali pada 

tahun 1999 dan menjadi benchmark pertama yang mewakili indeks-indeks Islami 

lainnya. Penyaringan di DJIMI mengadopsi kriteria yang dibentuk oleh AAOIFI 

(Auditing and Accounting Organization of Islamic Financial Institutions). Dengan 

demikian, indeks DJIMI telah memenuhi standar penyaringan Islam (islamic 

screening). Dow Jones World Index disaring berdasarkan kriteria kuantitatif yang 

dibuat oleh Dow Jones Index untuk memperkirakan pembatasan yang biasanya 

digunakan oleh shariah-compliant dan relevan terhadap indeks tertentu.  
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Proses pemindaian yang digunakan untuk menyusun Dow Jones Islamic 

Market Index adalah sebagai berikut (Iqbal & Mirakhor, 2015). 

1) Pemindaian Bisnis yang Sesuai Syariah 

Berdasarkan alokasi penerimaan, jika perusahaan memiliki aktivitas bisnis 

dalam industry yang tak sesuai dengan syariah, maka ia dikeluarkan dari 

indeks Islam. DJIMI Shariah Supervisory Board menyatakan bahwa kategori-

kategori industri berikut ini tidak sesuai dengan prinsip syariah: alkohol, 

produk yang mengandung unsur babi, layanan finansial konvensional 

(perbankan, asuransi, dan sebagainya), hiburan (hotel, kasino, perjudian, 

sinema, pornografi, music dan sebagainya), tembakau dan industri 

persenjataan. 

2) Filter Rasio Finansial 

Saham perusahaan yang lulus dari penyaringan rasio finansial di bawah ini 

akan dimasukkan sebagai komponen dari Dow Jones Islamic Market Index. 

a) Rasio Utang dan Aset: 

Perusahaan tak dimasukkan jika total utang dibagi dengan kapitalisasi 

pasar rata-rata 12 bulan lebih besar atau sama dengan 33%. (Catatan: Total 

Utang = Utang Jangka Pendek + Porsi Utang Jangka Panjang Berjalan + 

Utang Jangka Panjang) 

b) Rasio Likuid dan Total Aset 

Perusahaan tak dimasukkan jika jumlah kas dan Sekuritas berbunga dibagi 

dengan Kapitalisasi Pasar Rata-rata 12 bulan lebih besar atau sama dengan 

33%. 
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c) Rasio Penerimaan dan Aset 

Perusahaan tak dimasukkan jika Akun Penerimaan dibagi dengan Total 

Aset lebih besar atau sama dengan 33% (Catatan: Accounts Receivables = 

Penerimaan Sekarang + Penerimaan Jangka Panjang). 

Komposisi DJIMI dievaluasi setiap tiga bulan (secara kuartal) dengan 

perubahan-perubahan yang diimplementasikan pada Jumat ketiga bulan Maret, 

Juni, September, dan Desember. Data pasar pada akhir Januari, April, Juli dan 

Oktober digunakan sebagai dasar untuk proses revisi. Proses evaluasi 

dilaksanakan dengan mengulang kriteria dan komponen umum proses seleksi, 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai tambahan dari evaluasi 

berdasarkan proses berjalan. Suatu perubahan pada indeks diperlukan jika terjadi 

kejadian luar biasa seperti kebangkrutan, merger, dan pengambilalihan yang 

mempengaruhi komponen indeks.  

2.4 Teori Permintaan dan Penawaran 

Pasar dalam ilmu ekonomi adalah besarnya permintaan dan penawaran pada 

suatu jenis barang atau jasa tertentu. Mekanisme pasar adalah kecenderungan 

dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi 

seimbang (jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta). Namun, 

mekanisme pasar bisa disebut juga sebagai proses penentuan tingkat harga 

berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Mekanisme pasar terbagi 

menjadi dua yaitu permintaan dan penawaran. 

Permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan dari hubungan antara 

harga dan jumlah permintaan. Karena permintaan merupakan keinginan dan 
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kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga 

selama periode waktu tertentu.  

Hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, 

maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta atau dijual dan sebaliknya 

semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah yang diminta 

atau dijual.  

Kurva permintaan didefinisikan sebagai suatu kurva yang ditunjukkan oleh 

hubungan erat antara jumlah barang atau komoditas yang diminta dengan harga. 

Hukum permintaan berlaku dengan asumsi Ceteris Paribus, yang artinya adalah 

faktor lain yang dianggap tetap atau tidak berubah. Kurva permintaan cenderung 

condong atau miring ke kanan artinya suatu pernyataan yang mengatakan ada 

hubungan timbal balik atau berlawanan antara jumlah dan harga yang diminta. 

Perubahan permintaan terjadi karena dua sebab utama, yaitu perubahan 

harga dan perubahan faktor ceteris paribus, misalnya pendapatan, selera, dan 

sebagainya (faktor non-harga). Ahli ekonomi menggeneralisasi ada lima faktor 

utama yang mengubah jumlah permintaan atau konsumsi masyrakat yang disebut 

demand determinant yaitu harga komoditi itu sendiri, harga barang lain, jumlah 

penduduk, pendapatan konsumen, jumlah keluarga dan distribusi umur keluarga 

(Anindita, 2008). 

Perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta, 

tetapi perubahan itu hanya terjadi dalam satu kurva yang sama. Ini yang disebut 

pergerakan permintaan sepanjang kurva permintaan (movement along demand 

curve).Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa semakin tinggi harga 
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suatu barang makin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh 

para penjual, sebaliknya makin rendah harga suatu barang makin sedikit jumlah 

suatu barang tersebut ditawarkan oleh para penjual. 

Kurva penawaran dapat didefinisikan sebagai kurva tempat kedudukan yang 

menejelaskan hubungan antara jumlah barang atau komoditas yang ditawarkan di 

pasar pada berbagai tingkat harga, dengan asumsi faktor-faktor lain pada kondisi 

tetap (cateris paribus). Arah garis kurva penawaran adalah positif, yang 

mengandung arti jika harga naik maka jumlah barang atau komoditas yang 

ditawarkan di pasar meningkat. Begitu sebaliknya bila harga turun, maka jumlah 

barang atau komoditas yang ditawarkan di pasar meningkat (Anindita, 2008). 

Terdapat beberapa faktor yang dapat menggeser penawaran, yaitu harga barang itu 

sendiri, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi, tujuan 

perusahaan, kebijakan pemerintah dan jumlah pedagang atau penjual. 

Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga ekuilibrium adalah 

harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva 

penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan 

hasil kesepakatan antara pembeli (konsumen) dan penjual (produsen) di mana 

kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan 

ini telah tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi 

patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. 

Dengan kata lain harga keseimbangan adalah harga dimana baik konsumen 

maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah 

yang dikonsumsi atau dijual. Permintaan sama dengan penawaran. Jika harga 
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dibawah harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan. Perubahan 

keseimbangan pasar terjadi bila ada perubahaan di sisi permintaan dan atau 

penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan adalah harga, keseimbangan 

akan kembali ke titik awal. Tetapi jika yang berubah adalah faktor-faktor ceteris 

paribus seperti teknologi untuk sisi penawaran, atau pendapatan untuk sisi 

permintaan, keseimbangan tidak kembali ke titik awal. 

2.5 Teori Kejutan (Shock) 

Dalam konteks pasar ekonomi, apapun yang tidak dapat diprediksi 

mempengaruhi pasar secara besar-besaran dianggap sebagai kejutan (shock). 

Shock tersebut dapat berupa shock permintaan dan shock penawaran. 

Kejutan penawaran adalah kejadian tak terduga yang mengubah pasokan 

(penawaran) produk atau komoditas, yang mengakibatkan perubahan harga secara 

tiba-tiba. Shock penawaran bisa negatif (penurunan penawaran) atau positif 

(kenaikan penawaran). Namun, mereka hampir selalu negatif dan jarang positif. 

Dengan asumsi permintaan agregat tidak berubah, guncangan penawaran negatif 

pada produk atau komoditas menyebabkan harga melonjak ke atas, sementara 

guncangan penawaran positif menekan tekanan pada harga. 
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Gambar 2.1 Kenaikan dan penurunan harga CPO dari kejutan penawaran 

 

Gambar 2.1 menunjukkan ketika output berkurang dari Q0 menjadi Q1 maka 

harga barang meningkat dari P0 menjadi P1 karena terjadi pergeseran kurva 

penawaran ke kiri dari S0 menjadi S1. Kejutan penawaran yang negatif disebabkan 

oleh kuantitas yang ditawarkan berkurang dengan cepat, dan harga akan 

meningkat dengan cepat sampai tercapai ekuilibrium baru. Kejutan penawaran 

dapat diciptakan oleh kejadian tak terduga yang menghambat output atau 

mengganggu rantai penawaran, termasuk bencana alam dan perkembangan 

geopolitik seperti perang atau terorisme. Selain itu, hal tersebut juga dapat terjadi 

jika input sumber daya utama dari proses produksi perusahaan ditemukan 

memiliki aplikasi yang jauh lebih berharga dalam penggunaan lain, maka jumlah 

input yang dipasok akan turun dan biaya input akan meningkat. Komoditas yang 

secara luas dianggap paling rentan terhadap guncangan pasokan negatif adalah 

minyak mentah, karena sebagian besar pasokan dunia berasal dari kawasan Timur 

Tengah yang bergejolak. 
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Dalam konteks komoditas minyak kelapa sawit, shock penawaran dapat 

disebabkan oleh perubahan iklim global. El Nino dan La Nina merupakan gejala 

yang menunjukkan perubahan iklim global. El Nino adalah peristiwa memanasnya 

suhu air permukaan laut, yang menyebabkan terjadinya musim kemarau panjang. 

La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. La Nina adalah kondisi cuaca yang 

normal kembali setelah terjadinya gejala El Nino. La Nina berisiko memicu iklim 

kering di sebagian Amerika dan hujan di wilayah Australia. Adapun di negara 

seperti Indonesia yang merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit 

terbesar selain Malaysia, di sebagian wilayah La Nina berpotensi mengakibatkan 

angin membawa banyak uap air, sehingga sering terjadi hujan lebat dan 

kemungkinan terjadinya banjir sangat besar dan berpotensi menyebabkan gagal 

panen dan memengaruhi produksi pertanian. 

Meskipun sering dianggap hanya sebagai masalah di sisi penawaran, shock 

juga dapat mempengaruhi permintaan. Kejutan permintaan juga umumnya 

dirasakan terjadi karena perubahan preferensi konsumen, namun juga dapat 

dikaitkan dengan perubahan pada faktor permintaan lainnya seperti harga 

komplementer dan substitusi. 

Kejutan permintaan adalah kejadian mengejutkan mendadak yang sementara 

meningkatkan atau menurunkan permintaan barang atau jasa. Sebuah guncangan 

permintaan positif meningkatkan permintaan, sementara guncangan permintaan 

negatif menurunkan permintaan. Guncangan permintaan merupakan gangguan 

harga pasar sementara akibat peristiwa yang tidak terduga yang mengubah 

persepsi permintaan terkait barang tertentu atau kelompok barang. Bila 
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permintaan akan kenaikan barang atau jasa (penurunan) harga barang atau jasa 

tersebut biasanya meningkat (menurun) karena adanya pergeseran kurva 

permintaan ke kanan (kiri). Jenis kejutan ini bisa berasal dari pemotongan pajak 

atau kenaikan, pelonggaran atau pengetatan jumlah uang beredar, dan kenaikan 

atau penurunan pengeluaran pemerintah. Misalnya, pemotongan pajak 

mengurangi jumlah uang yang harus dibayar oleh pembayar pajak kepada 

pemerintah dan membebaskan uang untuk pengeluaran pribadi. Uang ini 

kemudian digunakan oleh wajib pajak untuk mengkonsumsi produk dan layanan 

tertentu, yang bisa menyebabkan harga naik. 

 
 

Gambar 2.2 Kenaikan dan penurunan harga CPO dari kejutan permintaan 

Kedua guncangan permintaan positif dan guncangan permintaan negatif 

berpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Kejutan permintaan negatif 

menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang harus dikonsumsi, dan 

konsumen yang masih di pasar membayar harga yang lebih rendah untuk barang.  

Sebaliknya, shock permintaan positif bisa terjadi bila sebuah peristiwa 
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menyebabkan lebih banyak barang dikonsumsi dengan harga lebih tinggi 

(econport.org). 

Dalam konteks komoditas minyak kelapa sawit, shock permintaan dapat 

disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan 

minyak kedelai karena perubahan iklim global yang menyebabkan penurunan 

pasokan minyak kedelai akibat kekeringan yang terjadi di Brazil dan Argentina 

yang merupakan supplier terbesar minyak kedelai dunia. Pasokan yang semakin 

menurun sedangkan permintaan terhadap minyak kedelai tetap tinggi, dinilai 

memiliki harga yang cukup terjangkau dibandingkan komoditas substitusi lainnya, 

maka permintaan dunia beralih ke Crude Palm Oil (CPO) sebagai subtitusi 

minyak kedelai. 

Meningkatnya permintaan dunia terhadap CPO menyebabkan perkembangan 

harga CPO sepanjang tahun 2002-2007 cenderung mengalami kenaikan rata-rata 

5% pertahun (Depperin 2009). Kenaikan ini sehubungan dengan penggunaan CPO 

sebagai biofuel karena naiknya harga minyak bumi. Adanya pembatasan produksi 

minyak bumi oleh negara-negara produsen menyebabkan pasokan di pasar dunia 

menurun. Pada saat yang sama permintaan terhadap minyak bumi meningkat 

karena negara-negara dibelahan bumi utara sedang mengalami musim dingin. 

Konsekuensinya, negara-negara konsumen minyak bumi mencari bahan bakar 

alternatif pengganti minyak bumi. 

Menurut GAPKI dalam Refleksi Industri Kelapa Sawit (2016), pada tahun 

2016, hampir semua negara tujuan ekspor minyak kelapa sawit mengalami 

penurunan permintaan seperti India, Tiongkok dan Pakistan kecuali Amerika 
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Serikat dan negara-negara Eropa. Penurunan permintaan dari negeri Tiongkok 

disebabkan oleh adanya program penggalakkan peternakan sehingga Tiongkok 

lebih banyak mengimpor kedelai sebagai pakan ternak dan mendapatkan supply 

minyak dari proses crushing kedelai.  

Peningkatan permintaan minyak kelapa sawit di negara Amerika Serikat 

terjadi karena adanya perubahan pola penggunaan minyak nabati sejak 

diterapkannya larangan penggunaan trans fat (lemak trans) dalam produk 

makanan oleh Badan Administrasi Obat dan makanan AS (FDA) sejak Juni 2015. 

Minyak kelapa sawit menjadi pilihan sebagai minyak pengganti karena tidak 

mengandung lemak trans. Sedangkan negara-negara Eropa terus 

mengkampanyekan minyak kelapa sawit tidak sehat, akan tetapi ironisnya 

permintaan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan kebutuhan 

akan minyak kelapa sawit tidak terelakkan. 

Pada negara Timur Tengah salah satu faktor yang memengaruhi penurunan 

permintaan minyak kelapa sawit adalah karena jatuhnya harga minyak dunia yang 

mengganggu finansial negara-negara penghasil minyak sehingga daya beli ikut 

melemah (GAPKI, 2015). Meskipun ekonomi negara-negara importir utama 

minyak kelapa sawit mengalami perlambatan akan tetapi permintaan akan minyak 

kelapa sawit terus eningkat seiring dengan peningkatan populasi dan semakin 

tingginya kesadaran dunia untuk menggunakan energi hijau dengan menggunakan 

bahan bakar nabati. 

Krisis finansial global tahun 2008 yang melanda dunia menyebabkan 

pertumbuhan output dan permintaan output mengalami penurunan. Dampak krisis 
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tersebut pada gilirannya menyebabkan penurunan permintaan Crude Palm Oil 

(CPO) sebagai komoditas perkebunan. Seiring dengan menurunnya daya beli 

masyarakat di negara-negara yang terkena imbas krisis finansial, volume impor 

CPO dari negara-negara tersebut juga mengalami penurunan. Disisi lain, 

Indonesia sebagai produsen utama CPO sedang giat melakukan ekspansi untuk 

menaikkan produksi tandan buah segar kelapa sawit (TBS) karena tingginya 

insentif ekspor CPO. Akibat turunnya permintaan dan meningkatnya produksi, 

maka stok CPO melimpah sehingga harga CPO dunia merosot pada akhir tahun 

2008. 

Di era perdagangan dunia yang makin terbuka, fluktuasi harga CPO di pasar 

dunia dapat mempengaruhi harga domestik. Demikian pula sebaliknya, Indonesia 

dan Malaysia sebagai produsen utama CPO, dapat mempengaruhi perubahan stok 

CPO di pasar dunia. Pada tahun 1998, ketika Indonesia dan Malaysia lebih 

mengutamakan mengalokasikan CPO untuk kebutuhan domestik maka volume 

CPO yang diperdagangkan di pasar dunia berkurang, sedangkan permintaan 

terhadap CPO tetap tinggi akibatnya harga CPO  melambung.  

2.6 Variabel Makroekonomi dan Harga Komoditas yang Memengaruhi 

Pasar Saham Syariah  

2.6.1 Pengaruh Indeks Produksi Industri Terhadap Pasar Saham Syariah 

Indeks Produksi Industri merupakan salah satu indikator yang digunakan 

untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi riil yang terjadi dalam perekonomian. 

Indeks Produksi Industri digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi riil. 

Aktivitas ekonomi riil biasanya diukur dengan menggunakan nilai Produk 
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Domestik Bruto (PDB), namun data PDB hanya terdapat triwulanan dan tahunan. 

Indeks Produksi Industri merupakan ukuran output dari industri-industri sedang 

dan besar secara bulanan, dan dinyatakan dengan indeks. Indeks ini mengukur 

nilai output produksi riil dengan tahun dasar tertentu, dengan tidak mengikut 

sertakan harga sehingga tidak terdapat efek distorsi dari inflasi.  

Peningkatan  indeks  produksi  industri ini  juga  menggambarkan  terjadinya 

peningkatan produktivitas perusahaan. Produktivitas perusahaan yang tinggi ini 

juga dapat disimpulkan bahwa perusahan akan memiliki profitabilitas yang tinggi. 

Apabila profitabilitas perusahaan tinggi, maka akan menyebabkan terjadinya 

peningkatan kinerja saham di pasar modal. Hal tersebut akan memicu terjadinya 

peningkatan permintaan saham dan akhirnya akan terjadi peningkatan indeks 

harga saham di suatu pasar saham. 

Penelitian Majid & Yusof (2009)tentang hubungan jangka panjang antara 

variabel makroekonomi terhadap pasar saham syariah menunjukkan bawah Indeks 

Produksi Industri tidak signifikan terhadap Kuala Lumpur Stock Index (KLSI). 

2.6.2 Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Pasar Saham Syariah 

Nilai  tukar  adalah  nilai mata uang suatu negara diukur dari nilai satu unit 

mata uang terhadap mata uang negara  lainnya. Nilai  tukar merupakan  harga  

yang  harus  dibayar  oleh  mata  uang  suatu negara  untuk memperoleh mata 

uang negara lainnya (Sukirno, 2011). Nilai tukar mata uang disebut juga sebagai 

nilai kurs, nilai kurs merupakan harga satu satuan mata uang asing dalam satuan 

uang dalam negeri.  
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Nilai tukar terbagi atas nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar 

nominal (nominal exchange rate) adalah nilai yang digunakan seseorang saat 

menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain, sedangkan nilai 

tukar riil (real exchange rate) adalah nilai yang digunakan seseorang saat 

menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari negara 

lain (Mankiw, 2006). 

Nilai tukar yang  lazim  disebut kurs,  mempunyai  peran  penting  dalam  

rangka  stabilitas moneter  dan  dalam  mendukung  kegiatan  ekonomi. Nilai  

tukar  yang  stabil diperlukan untuk tercapainya iklim usaha  yang kondusif bagi 

peningkatan dunia usaha. Kurs inilah sebagai salah satu indikator yang 

mempengaruhi aktivitas di pasar saham  maupun  pasar  uang  karena  investor  

cenderung  akan  berhati-hati  untuk melakukan  investasi.   

Menurunnya  kurs  rupiah  terhadap  mata  uang  asing khususnya dolar AS 

memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi di pasar modal (Sitinjak & 

Kurniasari, 2003). Mata uang dolar sebagai mata uang dunia mempunyai tingkat 

kestabilan yang sangat peka terhadap perekonomian dunia yang sekaligus dapat 

menimbulkan fluktuasi pada nilai tukarnya. Dengan tidak adanya kestabilan kurs 

mata uang rupiah terhadap dolar akan menimbulkan dampak kinerja perdagangan 

saham di pasar modal khususnya sektor keuangan yang cenderung turun.  

Bagi  investor  sendiri,  depresiasi  mata uang suatu negara  terhadap  dollar  

menandakan  bahwa prospek  perekonomian  negara tersebut  suram. Investor  

tentunya  akan  menghindari  resiko, sehingga investor  akan  cenderung  
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melakukan  aksi  jual  dan  menunggu  hingga  situasi perekonomian  dirasakan  

membaik.  

Perusahaan sektor keuangan selalu menyesuaikan kurs dolar sesuai dengan 

mekanisme pasar uang. Kurs yang terus berfluktuasi dengan begitu lebar 

menyebabkan para investor lebih tertarik untuk bermain di pasar mata uang 

daripada di pasar modal, karena tingkat keuntungan yang diperoleh relatif lebih 

tinggi dibandingkan dengan yang didapat di pasar modal. Rendahnya nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing terutama US $ menyebabkan harga saham 

menjadi murah bagi investor asing. Bagi mereka ini merupakan saat yang tepat 

untuk melakukan investasi melalui pembelian saham. 

Nordin, Nordin, & Ismail (2014)meneliti pengaruh tingkat suku bunga, nilai 

tukar dan harga komoditas terhadap pasar saham syariah menyatakan bahwa suku 

bunga dan nilai tukar mempengaruhi secara negatif signifikan baik jangka panjang 

maupun jangka pendek.  

2.6.3 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Pasar Saham Syariah 

Pada prinsipnya, tingkat suku bunga adalah harga atas penggunaan uang 

yang biasanya dinyatakan dalam persen (%) untuk jangka waktu tertentu. 

Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada perubahan 

jumlah investasi di suatu negara, baik yang berasal dari investor domestik maupun 

dari investor asing. 

Investasi merupakan fungsi tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat 

bunga, semakin kecil keinginan masyarakat untuk mengadakan investasi. Karena 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/investasi-pengertian-dasar-jenis-dan.html
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keuntungan yang diharapkan dari investasi tersebut akan lebih dari tingkat bunga 

(biaya penggunaan pinjaman tersebut).  

Artinya apabila tingkat suku bunga naik, pada tingkat bunga yang lebih 

tinggi, masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi 

pengeluaran untuk berkonsumsi guna menambah tabungan. Demikian juga dengan 

investor, mereka akan menjual seluruh atau sebagian sahamnya untuk dialihkan ke 

dalam investasi lainnya yang relatif lebih menguntungkan dan bebas resiko, 

sehingga nilai saham akan turun. 

Sebaliknya, Makin rendah tingkat bunga maka akan mendorong para 

investor untuk berinvestasi karena biaya yang ditanggung semakin kecil dengan 

harapan profit yang maksimum. Tingkat bunga yang rendah akan memberikan 

alternatif bagi investor untuk menanamkan modalnya melalui saham yang relatif 

lebih menguntungkan sehingga perusahaan-perusahaan akan lebih mudah 

melakukan investasi, sehingga akibatnya nilai saham akan naik. Penurunan  

tingkat  suku  bunga  akan mengurangi  tingkat  keuntungan  yang  akan diperoleh  

investor  dari  deposito  yang disimpan  di  bank-bank  komersial.  Hal  ini akan  

mendorong  investor  untuk mengalihkan  investasinya  dalam  bentuk lain  untuk  

mendapat  tingkat  keuntungan yang  maksimal  salah  satunya  adalah investasi  

di  pasar  modal. 

Antonio (2014)  melakukan penelitian studi banding Malaysia dan Indonesia 

tentang Volatilitas Pasar Modal Syariah dan Indikator Makro Ekonomi  yang 

menunjukkan bahwa kejutan variabel suku bunga dan harga minyak dunia 
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direspon negatif oleh FHSI, demikian juga dengn kejutan variabel suku bunga, 

nilai tukar Indonesia dan harga minyak dunia direspon negatif oleh JII. 

2.6.4 Pengaruh Harga Komoditas Crude Palm Oil (CPO) Dunia terhadap 

Pasar Saham Syariah 

Komoditas  adalah  barang dagangan atau bahan yang memiliki nilai 

ekonomis yang ditawarkan atau  disediakan  oleh  produsen  untuk  memenuhi  

permintaan konsumen (Pakasi, 2008). Komoditas global yang diperdagangkan 

seperti minyak bumi dan minyak kelapa sawit merupakan komoditas yang paling 

berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara baik negara penghasil maupun 

pengkonsumsi.  

Menurut Chintia (2013), harga yang terbentuk untuk suatu komoditas 

merupakan hasil interaksi antara penjual dan pembeli. Harga yang terjadi sangat 

dipengaruhi oleh kuantitas barang yang ditransaksikan. Dari sisi pembeli semakin 

besar keinginan untuk membeli suatu barang maka akan meningkatkan harga. 

Dari sisi penjual semakin banyak barang yang akan dijual akan menurunkan 

harga. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku permintaan maupun 

penawaran dalam interaksi pembentukan harga. Namun untuk komoditas pangan 

atau pertanian, pembentukan harga disinyalir lebih dipengaruhi oleh sisi 

penawaran (supply shock) dibandingkan sisi permintaan (demand shock). Sisi 

penawaran lebih berpengaruh karena sisi permintaan cenderung lebih stabil 

dibanding sisi penawaran yaitu mengikuti perkembangan trennya.  

Permintaan selalu berhubungan dengan pembeli, sedangkan penawaran 

berhubungan dengan penjual. Untuk mencapai kesepakatan harga, antara penjual 
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dan pembeli saling berinteraksi, antara penjual dan pembeli akan melakukan 

tawar-menawar hingga mencapai kesepakatan maka terjadilah kegiatan jual beli. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini pengaruh harga komoditas CPO terhadap 

pasar saham syariah akan ditinjau dari sisi penawaran (supply shock) dan sisi 

permintaan (demand shock). 

Apabila  harga  CPO dunia meningkat,  maka  tingkat  investor  terhadap 

saham perkebunan akan  meningkat. Hal tersebut  akan  mendorong  keputusan 

investor  untuk  membeli  saham  sektor perkebunan  dan  akan  meningkatkan 

kinerja  saham  sektor  perkebunan sehingga indeks  harga  saham  akan  

mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila harga CPO dunia menurun maka 

investor akan beralih menginvestasikan dananya ke sektor lain yang lebih stabil. 

Menurut Malini & Jais (2014) hubungan antara Crude Palm Oil dan harga 

saham syariah ini terkait dengan pola konsumsi CPO dan produksi di satu negara. 

Pola produksi tergantung pada berapa banyak perusahaan yang termasuk dalam 

pasar saham syariah yang menggunakan CPO sebagai bahan utama produksi 

mereka. Di Indonesia sebagian besar perusahaan yang termasuk dalam kategori 

syariah berasal dari industri makanan dan minuman yang menggunakan CPO 

sebagai bahan dasarnya, sehingga membuat peningkatan dan penurunan harga 

CPO membawa banyak pengaruh ke pergerakan harga saham syariah saham. 

Menurut penelitian yang mereka lakukan, setiap guncangan kejutan kenaikan 

harga CPO akan berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham syariah di 

Indonesia baik sebelum atau sesudah periode krisis. Hal ini berbeda dengan hasil 

yang ditemukan oleh Nordin, Nordin & Ismail (2014), hasil penelitiannya 
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menunjukkan bahwa harga CPO memiliki pengaruh positif, dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek. 

2.7 Kajian Pustaka 

Untuk mendukung penelitian ini, maka dilakukan kajian terhadap beberapa 

penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terkait pengaruh harga komoditas 

dan makroekonomi terhadap pasar saham syariah sebagai berikut:  

Penelitian yang dilakukan Dhaoui dan Saidi (2015) menggunakan variabel 

indeks produksi industri, suku bunga jangka pendek, harga minyak dunia dan 

produksi minyak dunia untuk mengidentifikasi pengaruh kejutan (shock) 

permintaaan dan penawaran minyak dunia terhadap pasar saham di negera-negara 

OECD. Dalam Penelitian tersebut ditemukan bahwa kejutan permintaan minyak 

dunia memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap pasar saham di negara-

negara pengimpor minyak dan memiliki pengaruh yang positif signifikan di 

negara-negara pengekspor minyak. Sedangkan kejutan penawaran minyak dunia  

memiliki pengaruh yang negatif signifikan lebih banyak di negara-negara 

pengimpor dari pada di negara-negara pengekspor dan memiliki pengaruh yang 

positif signifikan lebih banyak di negara pengimpor daripada negara pengekspor. 

Cunado dan Perez de Gracia (2014) mengusulkan spesifikasi kejutan harga 

minyak alternatif yang memperhitungkan produksi minyak dunia dan harga 

minyak dunia untuk menguraikan guncangan pasokan minyak dan guncangan 

permintaan minyak untuk memeriksa dampak guncangan harga minyak terhadap 

return saham di 12 negara pengimpor minyak Eropa yang menggunakan Vector 

Autoregressive (VAR) dan Vector Error Correction Models (VECM) untuk 
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periode Februari 1973 - Desember 2011. Dari hasil pengujian ditemukan bahwa 

respon saham riil Eropa terhadap guncangan harga minyak mungkin sangat 

berbeda tergantung pada penyebab perubahan harga minyak. Hasilnya 

menunjukkan adanya dampak negatif dan signifikan dari perubahan harga minyak 

pada sebagian besar return saham pasar Eropa dan tingkat pengembalian pasar 

saham sebagian besar didorong oleh guncangan pasokan minyak. 

Gyasi (2016) melakukan penelitian menggunakan VAR-GARCH-BEKK 

untuk menguji kemungkinan pengaruh harga komoditas Minyak, Emas dan Kakao 

terhadap Ghana Stock Exchange menggunakan data harian periode 24 Februari 

2011-24 Februari 2016. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pasar 

saham Ghana sangat terkointegrasi dengan harga minyak dan Kakao. Fluktuasi 

harga minyak dan Kakao berdampak signifikan pada kinerja pasar saham Ghana. 

Pasar saham Ghana hanya menerima guncangan dan gejolak dari perubahan harga 

emas, perubahan signifikan dalam harga emas akan secara besar-besaran 

mempengaruhi kinerja pasar saham Ghana. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Malini & Jais (2014) yang meneliti 

pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga, Harga CPO, tingkat FED dan 

Dow Jones Indeks terhadap Jakarta Islamic Index pada periode Januari 2000 

sampai dengan Desember 2010. Hasil estimasi model VECM menunjukkan 

bahwa Harga CPO dan inflasi adalah variabel ekonomi makro domestik yang 

berpengaruh paling signifikan dibandingkan dengan variabel ekonomi makro 

internasional yaitu tingkat FED atau Dow Jones Indeks. Setiap guncangan kejutan 

kenaikan harga CPO akan berpengaruh negatif signifikan terhadap harga saham 
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syariah di Indonesia baik sebelum atau sesudah periode krisis. Variabel 

makroekonomi domestik mempengaruhi secara signifikan untuk jangka panjang, 

sedangkan variabel makroekonomi Internasional tidak mempengaruhi baik dalam 

jangka pendek dan jangka panjang. 

Majid & Yusof (2009), Kilian & Park (2009), Tangjitprom (2012), Antonio, 

(2014), Nordin, Nordin, & Ismail (2014), Malini & Jais (2014), Johnnywinata 

(2015), Kang (2015), Razak & Masih (2017), Adebiyi M. A., Adenuga, A.O., 

Abeng, M.O. & Omanukwue (2010), Park & Ratti (2008), Berk & Aydogan 

(2015), Degiannakis, Filis, & Kizys (2014) dan Gyasi (2016) menggunakan 

faktor-faktor yang memengaruhi pasar saham baik faktor domestik maupun 

internasional. Adapun variabel-variabel makroekonomi dan harga komoditas yang 

digunakan adalah Indeks Produksi Industri, Tingkat Suku Bunga, produksi 

Minyak, Inflasi, Nilai Tukar, tingkat FED, Jumlah Uang Beredar, Treasury Bill 

Rate, Federal Fund Rate, harga Emas Dunia, harga Minyak Dunia, harga Crude 

Palm Oil dan harga Kakao. 

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda 

berkaitan dengan pengaruh setiap variabel terhadap pasar saham baik yang syariah 

atau konvensional. Secara  lebih  jelas  penelitian-penelitian  yang  disebutkan  

diatas  dapat  dilihat pada tabel penelitian dibawah ini. 
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Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti, 

Tahun 
Judul Periode 

Variabel Penelitian, 

Metode 
Hasil 

1. Abderrazak 

Dhaoui dan 

Youssef Saidi 

(2015) 

Oil Supply and Demand 

Shock and Stock Price: 

Empirical Evidence for 

some OECD Countries 

(VECM) 

Data Bulanan 

periode Januari 

1990-Desember 

2013 

- Dependen:  

Real Stock Price 

- Independen:  

Real IPI, Short-term 

Interest Rate, Real 

Oil Price (World or 

National), Real oil 

Production (World 

or National) 

 

- Kejutan permintaan minyak dunia 

memiliki pengaruh yang negatif 

signifikan terhadap pasar saham di 

negara-negara pengimpor (Inggris, 

Amerika Serikat, Republik Ceko, 

Korea, Polandia dan Swedia), 

kecuali Hungaria. 

- Kejutan permintaan minyak dunia 

memiliki pengaruh yang positif 

signifikan di negara-negara 

pengekspor (Denmark dan 

Norwegia), kecuali Kanada dan 

Meksiko (tidak berpengaruh). 

- Kejutan penawaran minyak dunia 

memiliki pengaruh yang negatif 

signifikan di dua negara 

pengekspor (Denmark dan 

Meksiko) dan negara-negara 

pengimpor (Inggris, Amerika 

Serikat, Kanada dan Republik 

Ceko). 

- Kejutan penawaran minyak dunia 

memiliki pengaruh yang positif 

signifikan di negara pengimpor 
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yaitu Hungaria, Korea dan 

Polandia, dan di negara 

pengekspor yaitu Norwegia.  

2. J. Cunado dan 

F.Perez de 

Gracia (2014) 

Oil price shocks and 

stock market returns: 

Evidence for some 

European countries  

(VAR/VECM) 

Data Bulanan 

Periode 

Februari 1973 - 

Desember 2011 

- Dependen:  

Stock Return 

- Independen: 

Indeks Produksi 

Industri, Suku 

Bunga, Harga 

Minyak Dunia 

- Respon saham riil Eropa terhadap 

guncangan harga minyak 

tergantung pada penyebab 

perubahan harga minyak.  

- Dampak negatif dan signifikan dari 

perubahan harga minyak pada 

sebagian besar return saham pasar 

Eropa  

- Tingkat pengembalian pasar saham 

sebagian besar didorong oleh 

guncangan pasokan minyak. 

3. Antwi Kofi 

Gyasi (2016) 

Commodity Price 

Shocks and African 

Stock Markets:  

Evidence from Ghana 

(VAR-GARCH-BEKK) 

Data Harian 

periode 24 

Februari 2011-

24 Februari 

2016 

- Dependen:  

Ghana Stock 

Exchange 

- Independen: 

Harga minyak, 

Emas dan Kakao 

- Pasar saham Ghana sangat 

terkointegrasi dengan harga 

minyak dan Kakao. Fluktuasi 

harga minyak dan Kakao 

berdampak signifikan pada kinerja 

pasar saham Ghana. 

- Pasar saham Ghana hanya 

menerima guncangan dan gejolak 

dari perubahan harga emas, 

perubahan signifikan dalam harga 

emas akan secara besar-besaran 

mempengaruhi kinerja pasar 

saham Ghana. 
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4. Helma Malini 

dan 

Mohammad 

Jais (2014) 

The Volatility 

Indonesian Shariah’s 

Capital Market Stock 

Price Toward Macro 

Economics Variable 

(VECM) 

Data Tahunan 

periode Januari 

2000- 

Desember 2010  

- Dependen:  

Jakarta Islamic 

Index 

- Independen:  

Inflasi, Nilai Tukar, 

Tingkat Suku 

Bunga, Harga CPO, 

tingkat FED dan 

Dow Jones Indeks 

- Harga CPO dan Inflasi adalah 

variabel makroekonomi domestik 

yang berpengaruh paling 

signifikan dibandingkan dengan 

variabel ekonomi makro 

internasional yaitu tingkat FED 

atau Dow Jones Indeks 

- Setiap guncangan kejutan 

kenaikan harga CPO akan 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap harga saham syariah di 

Indonesia baik sebelum atau 

sesudah periode krisis. 

- Variabel makroekonomi domestik 

mempengaruhi secara signifikan 

untuk jangka panjang, sedangkan 

variabel makroekonomi 

Internasional tidak mempengaruhi 

baik dalam jangka pendek dan 

jangka panjang. 

5. Lutz Kilian 

dan 

Cheolbeom 

Park (2009) 

The Impact Of oil Price 

Shock on the U.S. 

Stock Market 

(VAR) 

Data Bulanan 

Periode Januari 

1973-Desember 

2006 

- Dependen: 

Pasar saham US 

- Independen: 

Produksi minyak 

mentah dunia,  

harga riil minyak 

mentah, indikator 

aktivitas riil global 

- Respon return saham US terhadap 

kejutan harga minyak berbeda 

tergantung penyebab kenaikan 

harga minyak. 

- Kejutan permintaan yang terjadi 

akibat gangguan politik timur 

tengah menyebabkan peningkatan 

tajam permintaan pasokan minyak 
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dan menaikan harga akan 

menyebakan penurunan harga 

saham.  

- Kejutan kenaikan harga minyak 

akibat ekspansi ekonomi global 

akan berpengaruh positif pada 

harga saham  

6. Johnnywinata 

Kewinoto, et. 

al (2015) 

Analisis Pengaruh 

Harga Komoditas 

Minyak kelapa Sawit 

(CPO), Tingkat Inflasi, 

Nilai Tukar Rupiah dan 

Volume Penjualan 

Komoditas (CPO) 

Terhadap Harga Saham 

Pada Perusahaan 

Penghasil kelapa Sawit 

Yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Pada 

Tahun 2008-2012 

(Regresi Linier 

Berganda dan Asumsi 

Klasik) 

Data Kuartalan 

Periode 2008-

2012   

- Dependen:  

Saham 11 

Perusahaan 

Perkebunan dan 

Penghasil Kelapa 

Sawit yang terdaftar 

di BEI 

- Independen: 

Tingkat Inflasi, 

Harga CPO, 

Volume penjualan 

CPO dan Nilai  

Tukar Rupiah 

- Harga CPO dan volume penjualan 

berpengaruh signifikan. 

- Inflasi dan Kurs tidak signifikan. 

 

7. M. Syafii 

Antonio, et. 

Al (2013) 

Volatilitas Pasar Modal 

Syariah dan Indikator 

Makro Ekonomi: Studi 

Banding Malaysia dan 

Indonesia 

Data bulanan 

periode Januari 

2006- 

Desember 2010 

- Dependen:  

Jakarta Islamic 

Index, FTSE Bursa 

Malaysia Hijrah 

Shariah Index 

- Kejutan variabel FED, Indeks 

Down Jones dan CPI Indonesia 

direspon positif oleh JII 

- Kejutan variabel suku bunga, nilai 

tukar Indonesia dan harga minyak 
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(VECM)  

- Independen: 

Harga Minyak 

Dunia, Suku Bunga 

Indonesia, Nilai 

Tukar Indonesia, 

CPI Indonesia, 

Suku Bunga 

Malaysia, Nilai 

Tukar Malaysia, 

CPI Malaysia, FED 

dan Dow Jones 

Index 

 

dunia direspon negatif oleh JII 

- Kejutan variabel FED, Indeks 

Down Jones, CPI Malaysia dan 

Nilai tukar direspon positif oleh 

JII 

- Kejutan variabel suku bunga dan 

harga minyak dunia direspon 

negatif oleh FHSI 

  

8. Nopphon 

Tangjitprom 

(2012) 

Macroeconomic Factors 

of Emerging Stock 

Market: the Evidence 

from Thailand 

(VAR) 

Data Bulanan 

periode Januari 

2001- 

Desember 2010 

- Dependen: 

SET50 Index, MAI 

Index 

- Independen: 

Tingkat 

pengangguran, CPI, 

tingkat suku bunga, 

nilai tukar Bath/US 

$ 

 

 

-  Variabel makroekonomi dapat 

menjelaskan return saham secara 

signifikan secara keseluruhan. 

Namun, tingkat pengangguran dan 

tingkat inflasi tidak signifikan 

untuk menentukan return saham. 

- Beberapa variabel makroekonomi 

dapat memprediksi return saham 

masa depan sedangkan return 

saham dapat memprediksi 

sebagian besar variabel 

makroekonomi masa depan, 

kecuali tingkat pengangguran. 
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9. Norhafiza 

Noordin, et.al 

(2014) 

The Impact of 

Commodity Price, 

Interest Rate and 

Exchange Rate on 

Stock Market 

Performance: An 

Empirical Analysis 

From Malaysia 

(Bound Test) 

Data Bulanan 

periode 

Desember 

1997- 

September 

2012 

- Dependen:  

Kuala Lumpur 

Composite Index 

- Independen:  

Suku Bunga, Nilai 

Tukar, Harga CPO 

Dunia, Harga 

Minyak Dunia, 

Harga Emas Dunia 

- Suku bunga dan nilai tukar 

mempengaruhi secara negatif 

signifikan baik jangka panjang 

maupun jangka pendek 

- Harga CPO ditemukan memiliki 

pengaruh positif signifikan, dalam 

jangka panjang maupun jangka 

pendek. 

10. Wensheng 

Kang (2015) 

The Impact of Oil Price 

Shocks on the U.S. 

Stock Market: A Note 

on the Roles of U.S. 

and Non-U.S. Oil 

Production 

(VAR) 

Data Bulanan 

periode Januari 

1973- 

December 2006 

dan  Januari 

1973- 

December 2014 

- Dependen:  

US Stock Return 

- Independen:  

Harga minyak riil, 

produksi minyak 

US, produksi 

minyak non-US 

- Kejutan penawaran minyak AS 

memiliki dampak positif yang 

signifikan secara statistik terhadap 

pengembalian saham riil di AS. 

- Kejutan terhadap penawaran 

minyak AS menyebabkan dampak 

negatif pada pengembalian 

portofolio sektor otomotif dan ritel 

dan dampak positif yang 

signifikan terhadap pengembalian 

portofolio di sektor logam mulia. 

- Kejutan terhadap penawaran 

minyak AS menyebabkan dampak 

positif signifikan terhadap 

pengembalian portofolio di sektor 

logam mulia. 

11. Razman 

Razak dan 

Mansur Masih 

The Links Between 

Crude Palm Oil, 

Conventional And 

Data Harian 

periode 3 

Januari 2007 - 

- Dependen:  

FTSE Bursa 

Malaysia Emas 

- Baik pasar saham konvensional 

dan syariah sangat berkorelasi satu 

sama lain 
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(2017) Islamic Stock Markets: 

Evidence  

From Malaysia Based 

On Continuous And 

Discrete Wavelet 

Analysis 

15 Mei 2017 Shariah,  FTSE 

Bursa Malaysia 

KLCI (KLCI). 

- Independen: 

Crude Palm Oil 

spot price (CPO) 

 

- Pergerakan bersama dari pasar 

saham terhadap harga CPO serupa 

dengan di Indonesia 

- Meskipun kedua pasar saham 

memiliki pergerakan bersama 

yang sama dengan CPO, untuk 

jangka pendek dan menengah, 

tidak ada pergerakan bersama 

dengan CPO kecuali selama 

- krisis di tahun 2008 (hanya untuk 

jangka menengah) 

- Untuk jangka panjang, ada 

hubungan yang signifikan dan 

sangat kuat antara CPO dan dua 

pasar saham syariah selama krisis 

tahun 2008. 

12. Stavros 

Degiannakis , 

et. all 

(2014) 

The Effects Of Oil 

Price Shocks On Stock 

Market Volatility: 

Evidence From 

European Data 

Data harian 

periode Januari 

1999 - 

Desember 2010 

- Dependen: 

Eurostoxx 50 

- Independen: 

Industrial sectors 

indices, which have 

been constructed by 

Dow Jones: 

Financials, Oil & 

Gas, Retail, 

Consumption 

Goods, Health, 

Industrial, Basic 

- Kejutan permintaan sisi 

penawaran dan permintaan minyak 

tidak mempengaruhi volatilitas, 

- Kejutan permintaan agregat 

mempengaruhi volatilitas pada 

tingkat signifikan. 
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Materials, 

Technology, 

Telecommunication

s and Utilities. 

13 Jungwook 
Park, Ronald A. 
Ratti (2008) 

Oil price shocks and 

stock markets in the 

U.S. and 13European 

Countries 

Data bulanan 

periode Januari 

1986 - 

Desember 2005 

- Dependen: 

Real stock returns 

- Independen: 

Suku bunga jangka 

pendek, CPI, IPI, 

shock harga minyak  

- Guncangan harga minyak 

memiliki dampak signifikan secara 

statistik terhadap return saham riil  

- Norwegia sebagai eksportir 

minyak menunjukkan respon 

positif secara statistik positif 

terhadap return saham riil terhadap 

kenaikan harga minyak. 

- Hasil rata-rata dari analisis 

dekomposisi varians adalah bahwa 

guncangan harga minyak 

menyumbang 6% volatilitas return 

saham riil secara statistik. 

14 Istemi Berk,  

Berna 

Aydogan 

(2012) 

Crude Oil Price Shocks 

And Stock Returns : 

Evidence From Turkish 

Stock Market Under 

Global Liquidity 

Conditions 

Data periode 2 

Januari 1990 -  

1 November 

2011 

- Dependen: 

Indeks ISE-100  

- Independen 

Oil price, GDP, 

nilai tukar, tingkat 

kebijakan moneter 

- Guncangan harga minyak mentah 

masih berdampak pada imbal hasil 

pasar saham, efek ini lebih kecil 

dan kurang signifikan dibanding 

kendala likuiditas. 

- Harga minyak berubah secara 

signifikan dan rasional 

mempengaruhi aktivitas pasar 

saham Turki hanya selama sub-

periode ketiga, yang dimulai 

setelah krisis tahun 2008 
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15 Itotenaan 

Henry Ogiri, 

N. Amadi, 

Moshfique M. 

Uddin dan P. 

Dubon (2013) 

Oil Price Shocks , 

Exchange Rate And 

Stock Market 

Behaviour: Empirical 

Evidence From Nigeria 

Data tahunan 

periode 1980 to 

2009 

- Dependen: 

Stock market 

performance 

- Independen 

Oil price, GDP, 

nilai tukar, tingkat 

kebijakan moneter 

- Terdapat hubungan yang 

signifikan antara shock harga 

minyak dan kinerja pasar saham. 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

Untuk lebih memudahkan, maka proses penelitian dijabarkan dalam 

kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

2.9 Hipotesis 

H1 : Diduga kondisi makroekonomi berpengaruh terhadap Jakarta Islamic Index 

(JII) 

H2 : Diduga terdapat perbedaan respon antara sumber kejutan dari sisi 

permintaan dan penawaran, dan kejutan dari sisi penawaran memiliki 

pengaruh yang lebih besar dari pada sisi penawaran. 

H3 : Diduga terdapat perbedaan respon terhadap kebijakan moneter dari sumber 

kejutan harga CPO yang berbeda. 

H4 : Diduga perubahan harga Minyak Kelapa Sawit (CPO) dunia memiliki 

kontribusi terhadap pergerakan Jakarta Islamic Index (JII) 

JII

Indeks Produksi Industri

Suku Bunga

Nilai Tukar

Harga CPO

Dow Jones Islamic Market 
Index Japan

Dow Jones Islamic Market 
Index Malaysia
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menggambarkan 

adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dan 

menggunakan data berdasarkan runtut waktu (time series). Penelitian jenis ini 

berusaha menjelaskan dan menjabarkan kondisi masing-masing variabel secara 

detil serta melihat relasi atau hubungan antar variabel-variabel tersebut dalam 

rentang waktu tertentu.  

Dalam konteks penelitian ini, akan diuji hubungan empiris  antara kejutan 

(shock) harga komoditas Crude Palm Oil (CPO) dunia di pasar saham negara 

Indonesia dan untuk mengetahui sumber guncangan yang terjadi dengan 

menggunakan variabel bebas yaitu Indeks Produksi Industri (IPI), Nilai Tukar 

(EXR), Tingkat Suku Bunga (IR), Harga Crude Palm Oil (CPO), Dow Jones 

Islamic Market Index Japan (DJIMY) dan Dow Jones Islamic Market Index Japan 

(DJIMY), sedangkan variabel terikatnya adalah Indeks Saham Syariah yang 

meliputi Jakarta Islamic Index (JII).  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi  yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  indikator-indikator  

ekonomi makro Indonesia, harga komoditas CPO dunia dan indeks saham syariah 

yang terdapat di Indonesia periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2016.  

Sedangkan sampel  yang merupakan  bagian  dari  populasi  yang  digunakan  

dalam  penelitian  ini adalah indikator-indikator  makroekonomi yaitu IPI, nilai 
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tukar, suku bunga, produksi CPO, harga komoditas dunia yaitu harga CPO dunia 

dan indeks harga saham penutupan bulanan Jakarta Islamic Index (JII), Dow 

Jones Islamic Market Index Malaysia (DJIMY) dan Dow Jones Islamic Market 

Index Japan (DJIJP). 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runut waktu (time 

series) dalam bentuk bulanan pada periode Januari 2007 sampai dengan Desember 

2016.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data serta dipublikasikan kepada 

masyarakat pengguna data. Data variabel markoekonomi yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi Indeks Produksi Industri, Nilai Tukar Rupiah terhadap US 

Dollar, tingkat Suku Bunga (BI Rate) dan produksi CPO diperoleh dari publikasi 

di situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id) dan Biro Pusat Statistik 

(www.bps.go.id). Data produksi CPO untuk Malaysia didapatkan dari situs resmi 

Departement of Statistic Malaysia (www.DOSM.gov.my). Data harga komoditas 

CPO dunia didapatkan dari situs resmi Bank Dunia (www.worldbank.com) dan 

data indeks harga penutupan saham syariah Jakarta Islamic Index (JII), Dow 

Jones Islamic Market Index Malaysia (DJIMY) dan Dow Jones Islamic Market 

Index Japan (DJIJP) didapatkan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

Wall Street Journal (www.wallstreetjournal.com).  

  

http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.dosm.gov.my/
http://www.worldbank.com/
http://www.wallstreetjournal.com/
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Tabel 3.1 

Ringkasan Data Analisis 

 

No Nama Variabel Periode Sumber 

1. Indeks Produksi Industri 2007:1 – 2016:12 BPS 

2. Nilai Tukar Rupiah 2007:1 – 2016:12 BI 

3. Suku Bunga 2007:1 – 2016:12 BI 

4. Jakarta Islamic Index (JII) 2007:1 – 2016:12 BEI 

5. 
Dow Jones Islamic Market 

Malaysia (DJIMY) 
2007:1 – 2016:12 Wall Street Journal 

6. 
Dow Jones Islamic Market 

Japan (DJIJP) 
2007:1 – 2016:12 Wall Street Journal 

7. Harga CPO Dunia 2007:1 – 2016:12 World Bank 

8. Indeks Harga Konsumen 2007:1 – 2016:12 BPS 

9. Produksi CPO 2007:1 – 2016:12 BPS dan DOSM 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan model analisis yang akan digunakan pada penelitian ini maka 

variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: 

a. Variable Terikat (Dependent Variabel)  

Variabel  dependen  adalah  variabel  yang  menjadi  perhatian  utama dalam 

sebuah pengamatan. Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel independen. Variabel  dependen dalan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Harga Riil Jakarta Islamic Index (RJII) 

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks yang terdiri 30 saham terlikuid 

yang mengakomodasi syariat investasi dalam Islam atau Indeks yang 

berdasarkan syariah Islam di Indonesia. Data yang digunakan merupakan harga 

riil dari Jakarta Islamic Index (JII) yang dihitung karena sebagai harga saham 

dibagi oleh indeks harga konsumen. Harga riil dari Jakarta Islamic Index (JII) 

dinotasikan dengan RJII. Perhitungan untuk harga saham riil sebelumnya sudah 
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digunakan oleh Kilian & Park (2009), Cunado dan Perez De Gracia (2014) dan 

Dhaoui dan Yossef saidi (2015). 

b. Variabel Independen (Independent Variable)  

Variabel Independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau menjadi 

penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel 

Independen memiliki fungsi utama sebagai acuan untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap variabel lain. Variabel Independen merupakan variabel yang diduga 

memiliki fungsi sebagai penyebab timbulnya variabel yang lain. Biasanya variabel 

bebas akan dimanipulasi, diamati dan diukur dengan tujuan untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel dependennya. Variadel independen 

dapat memengaruhi variabel dependen baik secara positif  ataupun  negatif.  

Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut: 

1) Indeks Produksi Industri (IPI) 

Indeks Produksi Industri merupakan indeks yang mencerminkan volume 

produksi indutri, output produksi riil dengan tahun dasar tertentu, dengan tidak 

mengikut sertakan harga sehingga tidak terdapat efek distorsi dari inflasi. 

2) Nilai Tukar Riil (REXR) 

Nilai tukar merupakan perbandingan nilai dari mata uang suatu negara tertentu 

yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Dalam 

penelitian ini nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar riil Rupiah 

terhadap US$, dihitung dalam satuan Rupiah/US$ dan dinotasikan dengan 

REXR. 
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3) Suku Bunga (IR) 

Suku bunga adalah harga dari penggunaan uang atau harga dari meminjam 

uang untuk menggunakan daya belinya dan biasanya dinyatakan dalam persen 

(%). 

4) Harga Riil Minyak Kelapa Sawit Dunia (RPCPO) 

Harga CPO Dunia adalah harga komoditas minyak kelapa sawit yang 

digunakan sebagai acuan dunia yang menggunakan satuan US $/Ton. Dalam 

penelitian harga yang digunakan merupakan harga riil dari Harga CPO Dunia 

dan dinotasikan dengan RPCPO. 

5) Harga Riil Dow Jones Islamic Market Index Malaysia (RDJIMY) 

Dow Jones Islamic Market Index Malaysia (DJIMY) adalah indeks saham 

syariah yang merupakan bagian dari kelompok indeks-indeks global Dow 

Jones (Dow Jones Global Index atau DJGI) yang terdapat di Malaysia. Data 

yang digunakan merupakan harga riil dari Dow Jones Islamic Market Index 

Malaysia (DJIMY) yang dinotasikan dengan RDJIMY). 

6) Harga Riil Dow Jones Islamic Market Index Japan (DJIJP) 

Dow Jones Islamic Market Index Japan (DJIJP) adalah indeks saham syariah 

yang merupakan bagian dari kelompok indeks-indeks global Dow Jones (Dow 

Jones Global Index atau DJGI) yang terdapat di Jepang. Data yang digunakan 

merupakan harga riil dari Dow Jones Islamic Market Index Japan (DJIJP) 

yang dinotasikan dengan RDJIJP. 

 

http://www.landasanteori.com/
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3.5 Metode Pengumpulan dan Analisis data  

Metode  yang  digunakanan  dalam  mencari  data  dan  informasi  yang  

dibutuhkan  dalam penelitian ini adalah: 

1) Metode studi pustaka 

Metode studi pustaka dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan 

dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat 

diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan 

ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku 

tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun 

elektronik lain. 

2) Field Research  

Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  bersifat 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan  

penelitian ini, seperti Referensi  Pasar  Modal  di Bursa Efek Indonesia, Badan 

Pusat Statistik, Wall Street Journal dan Departemen Statistics of Malaysia. 

3.6 Model Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan beberapa variabel untuk melihat pengaruh 

semua kejutan (shock), kejutan (shock) permintaan dan kejutan (shock) penawaran 

terhadap variabel saham syariah. Variabel dalam penelitian ini akan dianalisis 

dengan menggunakan Vector Autoregression (VAR) yang kemudian akan 

dikombinasikan dengan Vector Error Correction Model (VECM) jika data yang 

digunakan stasioner pada tingkat differencing pertama. Perangkat yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah EViews 9 dan JMulti 4.  
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3.6.1 Metode Dekomposisi Sumber Kejutan 

Sebelum melakukan estimasi, untuk melihat dampak guncangan harga CPO 

terhadap pasar saham syariah di Indonesia, penelitian ini mengikuti dari penelitian 

Sadorsky (1999) dan Cunado dan Perez de Gracia (2014) dengan membedakannya 

menjadi tiga model sumber kejutan harga yaitu semua kejutan harga CPO, kejutan 

sisi permintaan dan kejutan sisi penawaran.  

Untuk membentuk ketiga model tersebut, penelitian ini akan mengadaptasi 

dari penelitian yang dilakukan oleh Cunado Perez de Gracia (2014) yaitu 

mengidentifikasi sumber kejutan perubahan harga dengan melihat tanda dari 

pergerakan harga dan volume produksi minyak dunia melalui persamaan sebagai 

berikut. 

∆𝑜𝑝𝑡 =  𝑜𝑝𝑡 − 𝑜𝑝𝑡−1 

Persamaan ini digunakan untuk menentukan perubahan harga riil minyak 

dunia. Kemudian, untuk menentukan perubahan pada produksi riil minyak dunia 

digunakan persamaan sebagai berikut. 

∆𝑦𝑜𝑖𝑙𝑡 =  𝑦𝑜𝑖𝑙𝑡 −  𝑦𝑜𝑖𝑙𝑡−1 

Dekomposisi kejutan penawaran (Osst) dan kejutan permintaan minyak 

dunia (Odst)  yang diajukan oleh Cunado Perez de Gracia (2014) adalah sebagai 

berikut. 

Osst = ∆𝑜𝑝𝑡, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 (∆𝑜𝑝𝑡) ≠ 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 (∆𝑦𝑜𝑖𝑙𝑡), 𝑑𝑎𝑛 0 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎 

Odst =  ∆𝑜𝑝𝑡, 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 (∆𝑜𝑝𝑡) = 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 (∆𝑦𝑜𝑖𝑙𝑡), 𝑑𝑎𝑛 0 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑛𝑦𝑎 

Dimana ∆𝑜𝑝𝑡 adalah tingkat pertumbuhan harga riil minyak dunia dan 

∆𝑦𝑜𝑖𝑙𝑡 adalah tingkat pertumbuhan produksi minyak dunia dalam waktu t.  
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Artinya, jika kenaikan harga seiring dengan kenaikan volume produksi atau jika 

penurunan harga seiring dengan penurunan produksi maka akan diidentifikasi 

sebagai kejutan permintaan (demand shock). Sedangkan jika pergerakan harga dan 

volume produksi memiliki pergerakan yang berlawanan maka akan diidentifikasi 

sebagai kejutan penawaran (supply shock). Dengan demikian diharapkan kejutan 

dari sisi permintaan akan menghasilkan efek positif, sedangkan kejutan dari sisi 

penawaran akan menghasilkan efek negatif terhadap harga saham. 

Namun, tidak seperti Cunado Perez de Gracia (2014) yang mengidentifikasi 

kejutan harga minyak dunia terhadap harga saham konvesional di negara 

pengekspor dan pengimpor minyak dunia, penelitian ini mengidentifikasi kejutan 

harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dunia terhadap harga saham 

syariah di Indonesia sebagai penghasil dan pengekspor CPO terbesar di dunia. 

3.6.2 Metode Estimasi 

a) Uji Stasioneritas 

Langkah pertama dalam pembentukan model Vector Autoregresion (VAR) 

adalah melakukan uji stasioneritas data. Stasioneritas adalah salah satu hal yang 

penting dalam model ekonometrika untuk data runtut waktu  (time  series). Data 

ekonomi time series umumnya bersifat stokastik atau memiliki  tren yang tidak  

stasioner, artinya data tersebut memiliki  akar  unit. Untuk  dapat  mengestimasi  

suatu model menggunakan data tersebut, langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  

adalah pengujian stasioneritas data atau dikenal dengan unit root test (Gujarati, 

2003).  
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Suatu data runtun waktu dikatakan stasioner jika  nilai  rata-rata,  varian, dan  

kovarian pada setiap lag adalah tetap sama pada setiap waktu. Jika data time 

series tidak memenuhi kriteria tersebut maka data dikatakan  tidak  stasioner  

Dengan  kata  lain  data time  series  dikatakan  tidak  stasioner  jika  rata-ratanya  

maupun  variancnya tidak  konstan,  berubah-ubah  sepanjang  waktu  (time-

varying  mean  and variance) (Widarjono, 2013).  

Uji stasioneritas bertujuan untuk mengetahui apakah data stasioner dapat 

langsung diestimasi ataukah tidak stasioner karena mengandung unsur trend 

(Random Walk). Uji stasioneritas dilakukan dengan melakukan pengujian unit 

root, yang bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut mengandung unit 

root atau tidak. Jika data mengandung unit root maka data tersebut dikatakan data 

yang tidak stasioner, sebaliknya data dikatakan stasioner jika data tersebut 

mendekati rata-ratanya dan tidak terpengaruhi waktu.  

Data yang digunakan adalah data yang stasioner sehingga hasil regresi yang 

dihasilkan tidak menggambarkan hubungan variabel yang nampaknya signifikan 

secara statistik namun dalam kenyataannya tidak demikian (spurious). Jika data 

yang diamati dalam uji akar-akar unit ternyata belum stasioner maka harus 

dilakukan uji integrasi (integration test) sampai memperoleh data stasioner. 

Penentuan orde integrasi dilakukan dengan uji unit root untuk mengetahui sampai 

berapa kali diferensiasi harus dilakukan agar series menjadi stasioner. Apabila 

data telah stasioner pada level series, maka data tersebut adalah integreted of 

order zero atau I(0). Apabila data stasioner pada diferensiasi tahap 1, maka data 

tersebut adalah integreted of order one atau I(1). 
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Terdapat beberapa metode metode pengujian stasioneritas dan akar unit di 

antaranya adalah metode Augmented Dickey Fuller (ADF) dan Phillips Perron 

(PP). Prosedur untuk mengetahui data stasioner atau tidak adalah dengan cara 

membandingkan antara nilai statistik ADF atau PP dengan nilai kritis distribusi 

Mac Kinnon. Nilai statistik ADF atau PP ditunjukkan oleh nilai t-statistik. Jika 

nilai absolut statistik ADF atau PP lebih besar dari nilai kritisnya, maka data yang 

diamati menunjukkan stasioner dan jika sebaliknya nilai statistik ADF atau PP 

lebih kecil dari nilai kritisnya maka data tidak stasioner. 

Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis nol (H0) menunjukkan adanya 

unit root dan hipotesis satu (H1) menunjukkan tidak ada unit root. Jika dalam uji 

stasioneritas ini menunjukkan nilai ADF statistik lebih besar dari Mackinnon 

critical value, maka dapat diketahui bahwa data tersebut stasioner karena tidak 

mengandung unit root. Sebaliknya jika nilai ADF statistik lebih kecil dari 

Mackinnon critical value, maka dapat diketahui data tersebut tidak stasioner pada 

derajat level. Dengan demikian harus dilakukan uji ADF dalam bentuk first 

difference. Jika data belum juga stasioner kemudian dilanjutkan pada differensiasi 

ketiga, yakni pada 2nd difference untuk memperoleh data yang stasioner pada 

derajat yang sama. 

b) Pemilihan Lag Optimum 

Sebagai konsekuensi dari penggunaan model dinamis dengan data berkala 

(time series), efek perubahan unit dalam variabel penjelas dirasakan selama 

sejumlah periode waktu (Gujarati, 2003). Dengan kata lain, perubahan suatu 



70 

 

 
 

variabel penjelas kemungkinan baru dapat dirasakan pengaruhnya setelah periode 

tertentu (time lag). 

Penentuan lag yang optimal dapat ditentukan dengan menggunakan 

beberapa kriteria, yaitu: LR (Likelihood Ratio), AIC (Akaike Information 

Criterion), SC (Schwarz Information Criterion), FPE (Final Prediction Error), 

dan HQ (Hannan-Quinn Information Criterion). Berdasarkan perhitungan pada 

masing-masing kriteria yang tersedia pada program Eviews, dimana hasil dalam 

uji panjang lag (Lag Length) ditentukan dengan jumlah bintang terbanyak yang 

direkomendasi dari masing-masing kriteria uji lag length. 

c) Uji Kointegrasi 

Jika data pada uji stasioner tidak stasioner pada tingkat level tetapi stasioner 

pada proses diferensi data, maka selanjutnya harus diuji apakah data tersebut 

memiliki hubungan jangka panjang atau tidak dengan melakukan uji kointegrasi. 

Konsep  kointegrasi dasarnya dimaksudkan untuk melihat keseimbangan jangka 

panjang di antara  variabel-variabel  yang  diobservasi.  Uji kointegrasi adalah uji 

yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang stabil dalam jangka panjang. 

Apabila tidak terdapat kointegrasi antar variabel maka tidak terdapat keterkaitan 

hubungan dalam jangka panjang. 

Pengujian kointegrasi perlu dilakukan untuk menghindari fenomena regresi 

palsu/lancung dan sebagai pelengkap dari pengujian stasioneritas. Maka tahap 

berikutnya adalah melakukan uji kointegrasi terhadap variabel yang semula tidak 

stasioner tersebut. Jika fenomena stasioneritas berada pada tingkat first  difference 

atau I(1), maka perlu dilakukan pengujian untuk  melihat  kemungkinan  
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terjadinya kointegrasi. Terkadang suatu data yang secara individu  tidak  stasioner,  

namun  ketika  dihubungkan  secara  linier  data  tersebut  menjadi  stasioner.  Hal  

ini  yang  kemudian  disebut  bahwa  data  tersebut  terkointegrasi.   

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji kointegrasi 

diantaranya adalah: uji kointegrasi Engle-Granger (EG), Uji Kointegrasi Durbin-

Watson dan uji kointegrasi Johansen.  

Dalam penelitian ini, uji kointegrasi yang akan digunakan adalah uji 

kointegrasi Johansen. Uji Johansen dapat dilihat dengan model autoregresif 

dengan order p sebagai berikut (Widarjono, 2013): 

𝑌𝑡 = 𝐴1𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝐵𝑋𝑡 + 𝑒𝑡 

Dimana :  

𝑌𝑡: vektor k pada variabel-variabel tidak stasioner  

𝑋𝑡: vektor d pada variabel deterministik  

𝑒𝑡 : vektor inovasi 

Selanjutnya persamaan tersebut dapat ditulis kembali menjadi: 

∆𝑌𝑡 = ∑ Γi∆𝑌𝑡−1 +  Π
𝑝−1

𝑖=1
𝑌𝑡−𝑝+ 𝐵𝑋𝑡 + 𝑒𝑡 

Dimana: 

Π = ∑ 𝐴𝑖 − 𝐼𝑝
𝑖=1  dan Γ=∑ 𝐴𝑖

𝑝
𝑗=1+1  

Uji kointegrasi Johansen memiliki hipotesis sebagai berikut. 

H0 = non-kointegrasi 

H1 = kointegrasi 
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Sedangkan kriteria penentuan penerimaan atau penolakan H0 adalah dengan 

kriteria berikut: 

a. Jika t-trace statistic > mac-kinnon, maka H0 ditolak 

b. Jika t-trace statistic < mac-kinnon, maka H0 diterima 

d) Vector Autoregression (VAR) 

Untuk melihat pengaruh semua kejutan (shock), kejutan (shock) permintaan 

dan kejutan (shock) penawaran terhadap variabel saham syariah digunakan 

metode vector Error Corection Model (VECM) dan metode Vector 

Autoregression (VAR) sebagai alternatif yang dikembangkan oleh Christopher 

Sims pada tahun 1980. Vector Autoregression (VAR) digunakan untuk 

menjelaskan perilaku dinamis antar variabel yang diamati dan saling mempunyai 

keterkaitan dan akan diuraikan lebih lanjut melalui fungsi propertinya yaitu fungsi 

Impulse Response dan Variance Decomposition. Secara umum, bentuk VAR 

dengan banyaknya variabel n dan jumlah lag p dimodelkan sebagai berikut. 

𝑌𝑡 =  𝐴0 + 𝐴1𝑌𝑡−1 + 𝐴2𝑌𝑡−2 + ⋯ + 𝐴𝑝−1𝑌𝑡−𝑝+1 + 𝑢𝑡 

Keunggulan dari analisis VAR antara lain :  

1) Dalam model VAR semua variabel dianggap variabel endogen 

2) Estimasinya sederhana, dimana metode Ordinary Least Square (OLS) biasa 

dapat diaplikasikan pada tiap-tiap persamaan secara 48 terpisah  

3) Hasil perkiraan (forecast) yang diperoleh dengan menggunakan metode ini 

dalam banyak kasus lebih bagus dibandingkan dengan hasil yang didapat 

dengan menggunakan model persamaan simultan yang kompleks sekalipun, 

dan  
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4) Analisis VAR juga merupakan alat analisis yang dapat merepresentasikan 

adanya hubungan timbal balik (interrelationship) antara variabel-variabel 

ekonomi, maupun di dalam pembentukan model ekonomi berstruktur. 

Estimasi dalam kajian VAR ini menggunakan jumlah lag yang telah 

ditentukan berdasarkan kriteria penghitungan lag optimal. VAR terdiri dari dua 

model alternatif yaitu: Unrestricted VAR model (UnVAR) dan Vector Error 

Correction Model (VECM).  

1. Model Unrestricted VAR  

VAR biasa atau unrestricted VAR digunakan dalam pembentukan VAR 

terdapat sifat stasioner dalam data time series pada nilai level atau data time series 

setiap variabel berintegrasi pada order 0, I[0].  

Terestriksi atau tidaknya bentuk VAR sangat terkait erat dengan ada tidaknya 

kointegrasi di dalam model VAR non struktural. Pada pembentukan VAR non 

struktural kita tidak membuat model berdasarkan bangunan teori yang ada tetapi 

lebih menekankan pada adanya saling ketergantungan antar variabel ekonomi 

(Widarjono, 2013). 

2. Vector Error Correction Model (VECM) 

Model VECM digunakan di dalam model VAR non-struktural apabila data 

time series tidak stasioner pada level, tetapi stasioner pada data diferensi dan 

terkointegrasi sehingga menunjukan adanya hubungan teoritis antar variabel 

(Widarjono, 2013). 

Alat analisis untuk mengolah data-data yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode Vector Auto Regression (VAR) jika data-data yang digunakan 
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stasioner dan tidak terkointegrasi, atau dilanjutkan dengan metode Vector Error 

Correction Model (VECM) apabila terdapat data-data yang tidak stasioner dan 

terkointegrasi.  

Jika suatu data time series telah terbukti terdapat hubungan kointegrasi, maka 

VECM dapat digunakan untuk mengetahui tingkah laku jangka pendek dari suatu 

variabel terhadap nilai jangka panjangnya. VECM juga digunakan untuk 

menghitung hubungan jangka pendek antar variabel melalui koefisien standar dan 

mengestimasi hubungan jangka panjang dengan menggunakan lag residual dari 

regresi yang terkointegrasi. Secara umum, untuk suatu model VAR (p) yang akan 

diinterpretasikan ke dalam bentuk VECM dapat dinyatakan sebagai berikut: 

Δ𝑦𝑡 = Π𝑦𝑡−1 + Γ0 + ∑ ΓiΔ𝑦𝑡−1

𝑝−1

𝑖=1

+ ⋯ + 𝑢𝑡 

Setelah memperkirakan sebuah model, kemudian akan dilanjutkan dengan tes 

diagnostik serta analisis stabilitas, analisis struktural dan peramalan menggunakan 

hasil dari estimasi. 

 Metode estimasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah VECM 

dengan metode estimasi Two Stage Estimation yang terdapat pada JMulti 4. 

Kelebihan Two Stage Least Square, yaitu penerapan 2SLS menghasilkan taksiran 

yang konsisten, lebih sederhana dan lebih mudah, sedangkan metode 3SLS dan 

FIML menggunakan informsi yang lebih banyak dan lebih sensitif terhadap 

kesalahan pengukuran maupun kesalahan spesifikasi model (Lutkepohl & Kratzig, 

2004). 
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Dalam Two Stage Estimation prosedur pembatasan juga dapat dikenakan pada 

koefisien pemuatan, dinamika jangka pendek dan istilah deterministik. Selain itu, 

mungkin ada variabel eksogen dan batasan struktural.  

Pada tahap pertama Two Stage Estimation dalam JMulti matriks kointegrasi 

dapat diperkirakan dengan prosedur RR Johansen atau dengan metode S2S. 

Namun, perlu dicatat bahwa di JMulTi semua variabel eksogen harus dihilangkan 

dari model untuk melakukan langkah ini. Juga model harus diatur dalam bentuk 

dikurangi dan pembatasan subset tidak dapat dikenakan dalam dua metode 

terakhir. Matriks kointegrasi yang diperoleh dari regresi RR secara otomatis 

dinormalisasi seperti bagian pertama adalah matriks identitas. Dengan demikian, 

bentuk matriks perkiraan yang teridentifikasi tersedia untuk metode RR dan S2S 

yang dapat digunakan pada tahap kedua dari prosedur estimasi. 

Pada tahap kedua, pengguna dapat menentukan strategi estimasi yang akan 

digunakan pada tahap kedua. Dalam semua prosedur ini, hubungan kointegrasi 

yang diperkirakan atau ditentukan pada tahap pertama dimasukkan sebagai 

variabel regresor tambahan. Pengguna juga memiliki pilihan untuk memilih OLS, 

GLS atau 3SLS. Jika ingin JMulTi membuat pilihan, pilihan Otomatis dapat 

dipilih. Adapun model persamaan VECM yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
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Dimana: 

LRJII : Log Jakarta Islamic Index Riil 

IR : Suku Bunga 

LIPI : Log Indeks Produksi Industri 

LREXR : Log Nilai Tukar Riil 

LRDJIJP : Log Dow Jones Islamic Market Index Japan Riil 

LRDJIMY : Log Dow Jones Islamic Market Index Malaysia Riil 

LRPCPO : Log Harga Riil CPO  

ECTt-1  : Error Correction Term 

𝑢𝑡 : vektor white noise (𝑢1𝑡, 𝑢2𝑡, … . , 𝑢𝑛𝑡) yang berukuran (n×1) 

 

e) Innovation Accounting 

Secara individual, koefisien di dalam model VAR sulit untuk 

diinterpretasikan. Umumnya model VAR digunakan untuk analisis dinamis data 

time series. Ada beberapa analisis penting yang bisa dihasilkan di dalam model 

VAR yaitu peramalan, Impulse Response Function, Variance Decomposition dan 

uji Kausalitas (Widarjono, 2013). 

IRF  (Impulse  Response  Function)  dan  FEVD  (Variance Decomposition)  

berguna untuk  melihat  respon  dan  waktu  yang  dibutuhkan  variabel kembali  
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ke titik keseimbangannya  serta  melihat  seberapa  besar  komposisi pengaruh  

masing-masing variabel independen terhadap pembentukan variabel dependennya. 

Dalam implementasinya analisis dalam model VAR akan ditekankan pada 

Forecasting (peramalan) Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error 

Variance Decomposition (FEVD), yaitu: 

1) Impulse Response Function (IRF) 

Impulse Response Function (IRF)  digunakan untuk melacak  respon  saat  

ini  dan  masa  depan  setiap  variabel  akibat perubahan atau shock suatu variabel 

tertentu. Sehingga dapat dilihat lamanya pengaruh dari shock suatu variabel 

terhadap variabel lain sampai pengaruhnya hilang atau kembali ke titik 

keseimbangan. Selanjutnya menganalisis hasil IRF dengan melakukan bootstrap 

terlebih dahulu untuk memperoleh selang kepercayaan bagi IRF. Dalam penelitian 

ini IRF menggunakan metode bootstrap 95% Efron Percentil CI yang tersedia di 

JMulTi untuk membangun interval kepercayaan (confidence) (CI) yang 

mencerminkan perkiraan ketidakpastian dengan tingkat kepercayaan (confidence 

level) 95%. Teknik bootstrap ini bermanfaat untuk sampel yang relatif kecil 

sehingga IRF yang dihasilkan menjadi lebih reliable (Lütkepohl dan Kratzig, 

2004). 

 Metode bootstrap pertama kali dipelajari oleh Efron (1979). Metode 

bootstrap merupakan suatu metode penaksiran non-parametrik yang dapat 

menaksir parameter-parameter dari suatu distribusi, variansi dari sample median, 

serta dapat menaksir tingkat kesalahan (error). Sebuah kelebihan dari bootstrap 

adalah kesederhanaannya. Ini adalah cara mudah untuk menurunkan perkiraan 
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standar error dan interval kepercayaan (confidence) untuk estimator kompleks 

dari distribusi parameter kompleks, seperti titik persentil, proporsi, rasio odds, dan 

koefisien korelasi. Bootstrap juga merupakan cara yang tepat untuk mengontrol 

dan memeriksa kestabilan hasil. Meskipun untuk sebagian besar masalah tidak 

mungkin untuk mengetahui interval kepercayaan sebenarnya, bootstrap secara 

asimtotik lebih akurat daripada interval standar yang diperoleh dengan 

menggunakan varians sampel dan asumsi normalitas.  

2) Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) 

Untuk mengetahui kejutan mana yang paling berperan dalam menjelaskan 

setiap variabel dalam model digunakan Forecast Error Variance Decomposition 

(FEVD). Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) adalah merupakan  

prediksi  kontribusi  persentase  varian  setiap  variabel karena adanya perubahan 

variabel tertentu di dalam sistem VAR. Analisis Variance Decomposition ini  

Melalui metode ini dapat diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing 

variabel dalam kurun waktu yang panjang. Jadi melalui FEVD dapat diketahui 

secara pasti faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi variabel tertentu. 

Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bagaimana peran kejutan permintaan 

dan penawaran harga CPO dunia terhadap pasar saham syariah di Indonesia.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan pada bab ini akan menjelaskan tentang hasil dari estimasi 

metode analisis yang digunakan secara keseluruhan dari tahap awal hingga akhir. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Vector Auto 

Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector Error Correction 

Model (VECM). Namun sebelumnya diperlukan langkah-langkah metode 

dekomposisi sumber kejutan untuk menentukan kategori data berdasarkan sumber 

kejutannya, kemudian dilanjutkan dengan tahapan untuk melakukan uji pra-

estimasi yaitu: uji akar unit, uji lag optimal, uji stabilitas VAR, dan uji 

kointegrasi. Selain itu tahap terakhir adalah melakukan estimasi-estimasi yang 

menyertai metode VAR dan VECM , yaitu uji kausalitas, Impuls Respon Function 

(IRF), dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD). 

4.1 Profil Data Penelitian 

Profil data dari masing-masing variabel dilakukan untuk melihat pola data 

secara  umum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Indeks 

Produksi Industri (IPI), tingkat suku bunga (IR), nilai tukar rupiah (EXR), harga 

komoditas minyak kelapa sawit (PCPO), Jakarta Islamic Index (JII), Dow Jones 

Islamic Market Index Japan(DJIJP) dan Dow Jones Islamic Market Index 

Malaysia (DJIMY). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder berbentuk data bulanan periode Januari 2007 sampai dengan Desember 

2016. Berikut akan ditampilkan pola data secara umum dari variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini. 



81 

 

 
 

100

200

300

400

500

600

700

800

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

JII

 
Gambar 4.1 Plot Jakarta Islamic Index 

Gambar 4.1 menunjukkan pola deret waktu variabel Jakarta Islamic Index 

(JII) dapat diketahui bahwa indeks JII yang tertinggi terjadi pada triwulan ke tiga 

tahun 2016, yaitu bulan Agustus dimana indeks JII mencapai angka 746.87. 

Sedangkan guncangan terbesar JII terjadi pada tahun 2008 dimana JII mencapai 

angka 193.68. Hal ini diindikasikan karena JII juga ikut terimbas dari dampak 

krisis keuangan global yang terjadi di Amerika Serikat. Berdasarkan tabel dan 

gambar diatas dapat dilihat bahwa indeks syariah cenderung setiap bulannya 

mengalami peningkatan, walaupun di beberapa bulan tertentu terjadi penurunan 

akibat sebab tertentu. 
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Gambar 4.2 Plot Suku Bunga Bank Indonesia 

Gambar 4.2 menunjukkan pola pergerakan suku  bunga  Bank  Indonesia  

pada  tahun  2007 sampai dengan tahun 2016. Pada awal tahun 2007 suku bunga 

Bank Indonesia  sempat bergerak menembus 9,5%, sementara, titik terendah 

terjadi pada Januari 2012 - Maret 2013 dengan suku bunga yang stabil yakni 

5,75%. Secara grafis, BI rate mengalami peningkatan secara bertahap terhitung 

April 2008 yakni 8% - November 2008 menjadi 9,5%. Kenaikan BI rate tersebut 

terjadi seiring dengan krisis keuangan global tahun 2008. Suku bunga BI mulai 

menunjukkan kestabilannya sejak bulan Agustus tahun 2009 yaitu pada  level  

6.5%  sampai  dengan  awal tahun 2011.  Pada  bulan berikutnya  suku  bunga 

bergerak  ke  6.75%  dan  berada  pada  level  6%  sampai  akhir tahun.  Sejak 

awal  tahun  2012  suku  bunga  turun  ke  5.75%  dan  berada  di  level tersebut 

sampai dengan akhir tahun 2012.  
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Gambar 4.3 Plot Indeks Produksi Industri 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari data yang sudah dikumpulkan, nilai 

terbesar pada variabel IPI selama periode penelitian terjadi pada periode Juni 2016 

sebesar 136.30 dan nilai terkecil adalah sebesar 84.69  terjadi pada Februari 2007. 

Nilai rata-rata indeks adalah sebesar 116.22. Dalam jangka panjang Indeks 

Produksi Industri menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. 
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Gambar 4.4 Plot Nilai Tukar 

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa nilai tukar rupiah terhadap 

dolar AS yang tertinggi terjadi pada bulan September tahun 2015, dimana kurs 
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rupiah terhadap dolar mencapai angka 14,650. Sedangkan kurs rupiah terhadap 

dolar yang terendah terjadi pada pertengahan tahun 2011 yaitu pada bulan Juli 

sebesar 8.500. Nilai tukar rupiah cenderung stabil pada Agustus 2007 hingga 

Agustus 2008 pada level 9.095 hingga 9.350 sebelum akhirnya terdepresiasi pada 

pertengahan September 2008, akibat krisis keuangan global yang semakin dalam, 

meningkatnya harga komoditas dan pangan dunia telah memberi tekanan pada 

rupiah. Tekanan terhadap rupiah terjadi sejak awal triwulan ke empat pada tahun 

2008 sehingga pada triwulan tersebut rupiah mengalami pelemahan hingga 

mencapai Rp 12.025.  Pada perkembangan selanjutnya Rupiah menunjukkan tren 

yang semakin terdepresiasi per Juni 2011 pada level 8.576 per dolar AS menjadi 

13.212 per dolar AS pada Juni 2016. Pelemahan nilai tukar rupiah terburuk pada 

periode tersebut terjadi pada September 2015 yakni 14.650 per dolar AS. Nilai 

tukar rupiah terhadap dolar yang mencapai Rp14.650 per dolar AS terjadi seiring 

dengan fenomena ekonomi global seperti membaiknya perekonomian AS dan 

devaluasi mata uang Yuan. 
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Gambar 4.5 Plot Dow Jones Islamic Market Index Jepang 
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Berdasarkan info grafis tersebut, indeks Dow Jones Islamic Market Index 

Japan (DJIJP) mengalami fluktuasi yang cenderung stabil di level 732.09 -

1557.16. Indeks DJIJP, juga terdampak oleh krisis keuangan global yang 

bersumber dari Amerika Serikat. DJIJP mulai mengalami penurunan sejak 

September 2008 yakni 942.95 hingga titik terendah pada periode tersebut yakni 

Februari 2009 menjadi 732.09. Dengan kata lain, DJIJP telah mengalami 

pelemahan sebesar 47% pada periode krisis. Walaupun demikian, pelemahan 

indeks DJIJP hanya berlangsung temporer. Hal tersebut dapat terlihat meskipun 

bergerak fluktuatif, indeks DJIJP secara berangsur-angsur menunjukkan tren 

penguatan pasca periode krisis keuangan global 2008. 

  

Gambar 4.6 Plot Dow Jones Islamic Market Index Malaysia 
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Pada gambar 4.6, memperlihatkan indeks DJIMY juga terdampak oleh krisis 

keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Pada awal tahun 2007, DJIJP berada pada 

1207.60 dan melemah hingga 950.10 pada bulan Januari 2009. Berbeda dengan DJIJP, 

indeks DJIMY nampaknya memiliki waktu yang lebih cepat dalam melakukan pemulihan 

pasca krisis. Hal ini dapat terlihat pada pergerakan indeks tersebut yang cenderung 

meningkat sejak April 2009 dengan tren penguatan yang signifikan. 
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Gambar 4.7 Plot Harga Minyak Kelapa Sawit 

Berdasarkan  grafik  4.7  dapat  diketahui  bahwa  pada awal periode 

penelitian  harga  CPO  adalah  $347.  Secara  keseluruhan  harga  CPO 

berfluktuasi dengan tren meningkat  sepanjang  periode  penelitian  yang 

dilakukan.  Rata-rata  harga  CPO  tertinggi  terjadi  di  tahun  2008  dan harga 

rata-rata terendah berada pada tahun 2005, dimana harga CPO tertinggi berada 

pada bulan Maret tahun 2008 sebesar $1147 dan nilai terendah terjadi pada bulan 

Januari tahun 2005 dengan harga $347. Sepanjang  tahun  2007  sampai  2008  

harga  CPO  terus meningkat  dan  mengalami  penurunan  tahun  2009.  Hal  ini 
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menunjukan  bahwa  harga  CPO  sejalan  dengan  pergerakan  harga minyak  

mentah  dunia.  Kenaikan  harga  CPO  pada  periode  2005 sampai  2008  

disebabkan  oleh  kenaikan  harga  komoditas  lainnya terutama  minyak  mentah.  

Kenaikan  harga  minyak  mentah menyebabkan  meningkatkan  permintaan  CPO  

yang  merupakan sumber  energi  alternatif  pengganti  minyak  metah.  Sementara  

itu, penurunan  harga  CPO  pada  tahun  2009  disebabkan  oleh  kondisi 

perekonomian  dunia  yang  masih  melemah  akibat  krisis  global sehingga 

permintaan terhadap CPO juga menurun. 

4.2 Metode Dekomposisi 

Sebelum menguji model, terlebih  dahulu  data dikategorikan berdasarkan 

sumber kejutannya melalui metode dekomposisi menggunakan produksi dan 

harga minyak kelapa sawit (CPO) dengan mengadaptasi metode dekomposisi 

kejutan penawaran dan kejutan permintaan minyak dunia yang diajukan oleh 

Cunado dan Perez de Gracia (2014).  Kemudian data yang sudah dikategorikan 

berdasarkan sumber kejutannya, masing-masing  variabel  dilanjutkan dengan  

pengujian  kestasioneran  data  melalui  unit  root  test,  menemukan  lag optimal,  

menguji  kausalitas,  menguji  kointegrasi  dan  mengestimasi  dengan VECM. 

Kategori data yang telah ditentukan selengkapnya terdapat pada lampiran. 

4.3 Pengujian Pra-Estimasi 

4.3.1 Uji Stasioneritas Data 

Setelah tiga kategori data yang akan digunakan didapatkan melalui metode 

dekomposisi sumber kejutan, selanjutnya dilakukan uji stasioneritas berdasarkan 

masing-masing kategori. Uji stasioneritas data merupakan tahap yang paling 
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penting dalam menganalisis data time series untuk melihat ada tidaknya akar unit 

(unit root) yang terkandung diantara variabel data agar terhindar dari spurious 

regression atau regresi palsu sehingga hubungan antar variabel dalam persamaan 

menjadi valid.  

Metode pengujian yang digunakan untuk melakukan uji stasioneritas data 

dalam penelitian ini adalah uji ADF (Augmented Dickey Fuller) test pada tingkat 

level dengan menggunakan taraf nyata 5%. Untuk menentukan bahwa suatu series 

mempunyai unit root atau tidak, maka perlu dilakukan perbandingan antara nilai t-

statistik ADF dengan nilai kritis MacKinnon. Jika nilai t-ADF lebih besar dari 

nilai kritis MacKinnon, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan 

adalah stasioner (tidak mengandung akar unit). Apabila pada tingkat level data 

yang  digunakan  tidak  stasioner,  maka akan dilanjutkan  dengan  pengujian 

sampai tingkat first difference dan  second  difference. Hasil uji stasioneritas data 

dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut. 
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Tabel 4.1 

Hasil Uji Stasioneritas tingkat Level 

PERIODE KEJUTAN TOTAL 

Variabel Nilai ADF 
Nilai Kritis 

MacKinnon 5% 
Prob* 

LRJII -2.576014 -2.886074 0.1008 

IR -1.999238 -2.886290 0.2869 

LIPI 1.177476 -2.888411 0.9979 

LREXR -1.873663 -2.885863 0.3437 

LRDJIJP -1.169821 -2.885863 0.6858 

LRDJIMY -1.550561 -2.885863 0.5046 

LRPCO -2.580538 -2.886074 0.0999 

PERIODE KEJUTAN PERMINTAAN 

Variabel Nilai ADF 
Nilai Kritis 

MacKinnon 5% 
Prob* 

LRJII -2.783339 -2.912631 0.0669 

IR -1.744865 -2.912631 0.4038 

LIPI -0.550370 -2.916566 0.8725 

LREXR -2.071435 -2.912631 0.2567 

LRDJIJP -1.225731 -2.916566 0.6570 

LRDJIMY -2.108625 -2.912631 0.2422 

LRPCO -2.336767 -2.912631 0.1642 

PERIODE KEJUTAN PENAWARAN 

Variabel Nilai ADF 
Nilai Kritis 

MacKinnon 5% 
Prob* 

LRJII 0.204185 -1.946764 0.7419 

IR -0.403832 -1.946654 0.5338 

LIPI -0.033321 -1.946654 0.6675 

LREXR -0.194943 -1.946764 0.6116 

LRDJIJP -0.183965 -1.946549 0.6156 

LRDJIMY 0.098814 -1.946764 0.7100 

LRPCO -0.414780 -1.946654 0.5295 

 

Hasil  pengujian  akar unit pada  tingkat  level pada tabel 4.1 menunjukkan  

bahwa  semua variabel dari semua kategori data baik dari semua kejutan, kejutan 

permintaan dan kejutan penawaran tidak stasioner pada taraf nyata 5%, hal ini 

dapat diketahui dari nilai mutlak t-ADF lebih  kecil  dari  nilai  mutlak  

MacKinnon  Critical  Values  pada  taraf  5%. Pengujian  akar  unit  yang  tidak  
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stasioner  pada  tingkat  level  dilakukan  pengujian lanjutan pada tingkat first 

difference dengan hasil sebagai berikut.  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Stasioneritas tingkat Differensiasi 

PERIODE KEJUTAN TOTAL 

Variabel Nilai ADF 
Nilai Kritis 

MacKinnon 5% 
Prob* 

LRJII -8.156163 -2.886074 0.0000 

IR -4.424271 -2.886290 0.0005 

LIPI -7.615019 -2.888411 0.0000 

LREXR -9.770121 -2.886074 0.0000 

LRDJIJP -9.638851 -2.886074 0.0000 

LRDJIMY -10.12108 -2.886074 0.0000 

LRPCO -7.217830 -2.886074 0.0000 

PERIODE KEJUTAN PERMINTAAN 

Variabel Nilai ADF 
Nilai Kritis 

MacKinnon 5% 
Prob* 

LRJII -7.370881 -2.913549 0.0000 

IR -5.738626 -2.913549 0.0000 

LIPI -7.275810 -2.916566 0.0000 

LREXR -9.211474 -2.913549 0.0000 

LRDJIJP -4.628443 -2.916566 0.0004 

LRDJIMY -7.354628 -2.913549 0.0000 

LRPCO -7.008040 -2.913549 0.0000 

PERIODE KEJUTAN PENAWARAN 

Variabel Nilai ADF 
Nilai Kritis 

MacKinnon 5% 
Prob* 

LRJII -8.119774 -1.946654 0.0000 

IR -8.560233 -1.946654 0.0000 

LIPI -8.755712 -1.946654 0.0000 

LREXR -6.851450 -1.946764 0.0000 

LRDJIJP -10.29970 -3.893098 0.0000 

LRDJIMY -8.086850 -1.946654 0.0000 

LRPCO -8.219428 -1.946654 0.0000 

 

Tabel 4.2 menunjukkan hasil pengujian akar unit pada tingkat  first 

difference dimana semua variabel dari semua kategori data baik dari semua 

kejutan, kejutan permintaan dan kejutan penawaran telah stasioner pada taraf 
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nyata 5% yang dilihat dari nilai mutlak t-ADF  lebih  besar  dari  nilai  mutlak  

MacKinnon  Critical  Values. 

4.3.2 Uji Lag-Optimum 

Sebelum membentuk model VAR, perlu dilakukan penentuan panjang  lag 

optimal karena estimasi  VECM  sangat  sensitif  terhadap  panjang  lag  dari  data  

yang digunakan. Panjang lag digunakan untuk mengetahui waktu yang 

dibutuhkan  pengaruh  dari  masing-masing  variabel  terhadap  variabel  masa 

lalunya.   

Pengujian panjang lag optimal ini sangat berguna untuk menghilangkan 

masalah autokorelasi dalam sistem VAR. Sehingga dengan digunakannya lag 

optimal diharapkan tidak muncul lagi masalah autokorelasi. Penentuan lag 

optimal yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan lag terpendek dengan 

menggunakan kriteria Akaike Information Criterion (AIC). Hasil pengujian lag 

optimal secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Lag Optimal 

Periode Kejutan Total 

Lag LogL LR FPE AIC CX HQ 

0  446.7934 NA   9.16e-13 -7.853453 -7.683547 -7.784517 

1  1290.458  1566.806   6.31e-19*  -22.04389*  -20.68464*  -21.49240* 

2  1339.362  84.70887  6.38e-19 -22.04218 -19.49359 -21.00813 

3  1384.188   72.04190*  7.05e-19 -21.96764 -18.22971 -20.45104 

4  1415.025  45.70464  1.02e-18 -21.64330 -16.71602 -19.64415 

5  1445.917  41.92436  1.53e-18 -21.31994 -15.20332 -18.83823 

Periode Kejutan Permintaan 

Lag LogL LR FPE AIC CX HQ 

0 249.63 NA 2.95E-13 -8.9863 -8.72846 -8.88686 

1 528.9354 475.8537 5.92E-17 -17.5161 -15.45348* -16.72064* 

2 585.3671 81.51250* 4.92E-17 -17.7914 -13.9239 -16.2998 

3 637.8503 62.20231 5.53E-17 -17.9204 -12.2481 -15.7328 

4 707.1376 64.15487 4.43E-17 -18.6718 -11.1947 -15.7881 

5 799.9294 61.86123 2.50e-17* -20.29368* -11.0118 -16.714 

Periode Kejutan Penawaran 

Lag LogL LR FPE AIC CX HQ 

0  446.7934 NA   9.16e-13 -7.853453 -7.683547 -7.784517 

1  1290.458  1566.806   6.31e-19*  -22.04389*  -20.68464*  -21.49240* 

2  1339.362  84.70887  6.38e-19 -22.04218 -19.49359 -21.00813 

3  1384.188   72.04190*  7.05e-19 -21.96764 -18.22971 -20.45104 

4  1415.025  45.70464  1.02e-18 -21.64330 -16.71602 -19.64415 

5  1445.917  41.92436  1.53e-18 -21.31994 -15.20332 -18.83823 

 

Dari tabel  4.3 diatas, dapat diketahui bahwa panjang lag optimal pada data 

semua kejutan dan kejutan penawaran terletak pada lag 1, sedangkan pada kejutan 

permintaan terletak pada lag 5. Pemilihan lag tersebut sebagai lag optimal karena 

berdasarkan hasil Eviews bahwa jumlah tanda bintang (*) terbanyak dan 

berdasarkan kriteria AIC terkecil yang  berada pada lag 1 untuk data semua 

kejutan dan kejutan penawaran, sedangkan pada kejutan permintaan terletak pada 

lag 5. Kemudian, karena  panjang  lag  optimal  sudah  ditemukan,  maka  dapat  

dilakukan pengujian selanjutnya. 
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4.3.3 Uji Stabilitas VAR 

Setelah menentukan kriteria panjang lag untuk estimasi VAR, langkah 

selanjutnya adalah pengujian stabilitas VAR. Untuk menguji stabil tidaknya 

estimasi VAR yang telah dibentuk maka dilakukan pengujian stabilitas model 

berdasarkan hasil kisaran modulus pada AR Root Table dengan hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Stabilitas VAR 

Total Kejutan 

Kisaran Modulus 

0.044225 - 0.998144 

Kejutan Permintaan 

Kisaran Modulus 

0.046455 -  0.991820 

Kejutan Penawaran 

Kisaran Modulus 

0.095797 -  0.703955 

 

Tabel 4.4 menunjukkan hasil dari uji stabilitas VAR, dapat disimpulkan 

bahwa sistem VAR bersifat stabil karena kisaran modulus memiliki nilai kurang 

dari satu, baik pada kategori data semua kejutan, kejutan permintaan maupun pada 

kejutan penawaran. Sehingga diambil kesimpulan bahwa model VAR yang 

dibentuk sudah stabil pada masing-masing lag optimalnya. 

4.3.4 Uji Kointegrasi 

Tahap  selanjutnya adalah  pengujian  kointegrasi. Keberadaan variabel-

variabel penelitian yang tidak stasioner  sebagaimana  yang  ditunjukkan  dari  

hasil  uji  stasioner  sebelumnya, meningkatkan  kemungkinan  terjadinya  

hubungan  kointegrasi  antar  variabel. Untuk  itu  masih  diperlukan  suatu  uji  
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yang  disebut  uji  kointegrasi  untuk mengetahui apakah terdapat  hubungan 

kointegrasi antar variabel yang diteliti atau tidak  ada  sama  sekali. Pengujian 

kointegrasi dilakukan untuk memperoleh hubungan jangka panjang antar variabel 

penelitian yang telah memenuhi persyaratan selama proses integrasi yaitu dimana 

semua variabel telah stationer pada derajat yang sama yaitu derajat satu I(1).  

Pada  penelitian  ini,  uji  kointegrasi  untuk  mengetahui  jumlah  persamaan 

kointegrasi dilakukan melalui Johansen Cointegration Test dengan 

membandingkan antara trace statistic dengan critical value yang digunakan, yaitu 

pada taraf 5%. Jika trace statistic lebih besar dari critical value 5%, maka terdapat 

kointegrasi dalam sistem persamaan tersebut. Jika nilai trace statistic  lebih besar 

dari critical value, maka persamaan tersebut terkointegrasi. Agar pengujian dapat 

dilanjutkan, maka syarat dalam estimasi VECM,  yaitu  ada hubungan  kointegrasi  

di  dalamnya harus terpenuhi.  Apabila  tidak  terdapat  hubungan kointegrasi,  

maka  estimasi  VECM  tidak dapat digunakan,  melainkan  harus menggunakan 

model VAR (Vector Autoregression). Hasil pengujian kointegrasi ditunjukkan 

oleh tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Kointegrasi 

Periode Kejutan Total 

Hypothesized 

No. of CE(s) 
Eigenvalue 

Trace 

Statistic 

0.05 

Critical 

Value 

Prob.** 

None* 0.306350 125.6746 125.6154 0.0496 

At Most 1 0.182733 83.24326 95.75366 0.2646 

At Most 2 0.167496 59.83562 69.81889 0.2404 

At Most 3 0.155651 38.57075 47.85613 0.2777 

At Most 4 0.080701 18.94472 29.79707 0.4969 

At Most 5 0.075305 9.184035 15.49471 0.3487 

At Most 6 0.000881 0.102230 3.841466 0.7492 

Periode Kejutan Permintaan 

Hypothesized 

No. of CE(s) 
Eigenvalue 

Trace 

Statistic 

0.05 

Critical 

Value 

Prob.** 

None* 0.634987 149.7333 125.6154 0.0007 

At Most 1 0.432074 92.28739 95.75366 0.0846 

At Most 2 0.397636 60.03882 69.81889 0.2342 

At Most 3 0.265001 31.14592 47.85613 0.6586 

At Most 4 0.114988 13.59639 29.79707 0.8625 

At Most 5 0.088486 6.633605 15.49471 0.6206 

At Most 6 0.023451 1.352621 3.841466 0.2448 

Periode Kejutan Penawaran 

Hypothesized 

No. of CE(s) 
Eigenvalue 

Max-

Eigen 

Statistics 

0.05 

Critical 

Value 

Prob.** 

None*  0.661634  61.76670  50.59985  0.0024 

At Most 1  0.524943  42.42622  44.49720  0.0825 

At Most 2  0.472411  36.44790  38.33101  0.0809 

At Most 3  0.349084  24.47433  32.11832  0.3181 

At Most 4  0.311924  21.30976  25.82321  0.1765 

At Most 5  0.206076  13.15375  19.38704  0.3158 

At Most 6  0.116722  7.074600  12.51798  0.3368 

 

Berdasarkan hasil uji kointegrasi yang ditunjukkan tabel diatas terdapat satu 

persamaan kointegrasi pada taraf signifikan 5% pada masing-masing data kategori 

kejutan, baik pada semua kejutan, kejutan permintaan dan kejutan penawaran. Hal 

ini ditunjukkan dari nilai Trace Statistics dan Max-Eigen Statistics yang lebih 
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besar dari nilai Critical Value. Maka hal tersebut menunjukkan adanya hubungan 

stabilitas/keseimbangan  dan  kesamaan pergerakan  dalam  jangka  panjang.antar 

variabel JII dengan IR, IPI, nilai tukar, DJIJP, DJIMY dan harga CPO. Dengan  

kalimat  lain,  dalam  setiap  periode jangka pendek, seluruh variabel cenderung 

saling menyesuaikan, untuk mencapai ekuilibrium jangka panjangnya. 

Hasil uji Johansen Cointegration ini juga menunjukkan setidaknya adanya  

1 (satu) persamaan kointegrasi, yakni pada saat dimana nilai  trace  statistic  lebih 

besar  dari  nilai  kritisnya.  Dengan  demikian,  model  yang  tepat  untuk  

digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM). 

4.4 Estimasi VECM 

Setelah melakukan serangkaian tahap pra estimasi, yaitu uji stasioneritas 

data, penentuan  panjang  lag,  stabilitas  VECM dan uji  kointegrasi,  faktanya 

terdapat satu rank kointegrasi dalam taraf uji 5% pada masing-masing periode 

sumber kejutan. Dalam  penelitian ini, maka  model  yang  digunakan,  yaitu  

VECM  (Vector  Error  Correction  Model). Penggunaan estimasi VECM sesuai 

dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu  untuk  mengidentifikasi  

hubungan  jangka  pendek  dan  jangka  panjang pengaruh  variabel  independen  

terhadap  variabel  dependen. ‘ 

Tabel 4.6  merupakan  hasil  estimasi  VECM  pasar saham syariah  dan  

indikator makroekonomi Indonesia pada saat terjadi kejutan total harga CPO yang 

memperlihatkan hubungan antar variabel pada jangka pendek. Dalam jangka 

pendek pasar saham syariah di Malaysia yang diwakili oleh DJIMY tidak 

berpengaruh terhadap JII, sedangkan pasar saham syariah di Jepang yang diwakili 
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oleh DJIJP memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap JII 

sedangkan variabel lainnya signifikan pada level 5% dan 10%. Hal  ini  terjadi  

karena  suatu  variabel  bereaksi terhadap variabel lainnya membutuhkan waktu 

(lag) dan pada umumnya reaksi suatu variabel  terhadap  variabel lainnya  terjadi  

dalam  jangka  panjang.  Adapun  hasil  dari estimasi VECM dalam jangka pendek 

dapat ditunjukkan dalam tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Estimasi VECM Kejutan Total 

 
Jangka Pendek 

Variabel Koefisien t-stat p-value 

d(LRJII) (t-1) 0.299 [3.288] {0.001} 

d(IR) (t-1) -0.039 [-1.902] {0.057}* 

d(LIPI) (t-1) 0.311 [1.835] {0.067}** 

d(LREXR) (t-1) 0.301 [1.564] {0.118}** 

d(LRDJIJP) (t-1) 0.190 [1.733] {0.083}** 

d(LRDJIJP) (t-2) -0.124 [-1.254] {0.210} 

d(LRDJIJP) (t-3) 0.241 [2.768] {0.006}* 

d(LRPCPO) (t-1) 0.120 [1.814] {0.070}** 

Ec1 (t-1) -0.168 [-2.269] {0.023} 

Jangka Panjang 

LRJII (t-1) 1.000 [0.000] {0.000} 

IR (t-1) 0.006 [0.403] {0.687} 

LIPI (t-1) -0.044 [-0.303] {0.762} 

LREXR (t-1) 0.604 [3.329] {0.001}* 

LRDJIJP (t-1) -0.671 [-9.468] {0.000}* 

LRDJIMY (t-1) -0.402 [-6.291] {0.000}* 

LRPCPO (t-1) -3.608 [-1.647] {0.358} 

CONST  -3.608 [-1.647] {0.100} 

Keterangan : *signifikan pada tingkat 5%, **signifikan pada tingkat 10% 

 

Sumber: Data diolah kembali dari JMulti 

 

Berdasarkan hasil  estimasi  VECM  pada tabel di  atas,  dapat dijelaskan 

bahwa dalam jangka pendek terdapat enam variabel yang berpengaruh signifikan 

terhadap Jakarta Islamic Index (JII). Tiga variabel secara signifikan berpengaruh 

dalam jangka panjang.  Ada variabel  seperti  DJIMY  yang  tidak  berpengaruh  
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dalam  jangka  pendek  namun berpengaruh  secara  signifikan  dalam  jangka  

panjang.  Hal  ini  terjadi  karena  suatu variabel  bereaksi  terhadap  variabel  

lainnya  membutuhkan  waktu  (lag)  dan  pada umumnya  reaksi  suatu  variabel  

terhadap  variabel  lainnya  terjadi  dalam  jangka panjang.  Terbukti  adanya  

mekanisme  penyesuaian  dari  jangka  pendek  ke  jangka panjangnya  pada  

model  tersebut  yang ditunjukkan  dengan  kointegrasi  kesalahan  yang  bernilai  

negatif  dan  secara  statistik signifikan. 

Pada analisis jangka pendek pada saat terjadi kejutan total harga CPO 

global, terdapat dugaan parameter error correction sebesar -0.168 persen yang 

secara statistik signifikan. Hasil estimasi pada saat terjadi kejutan minyak kelapa 

sawit (CPO) secara total maka variabel suku bunga Bank Indonesia pada lag 

pertama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (JII) 

yaitu  sebesar  -0.039.  Artinya, hasil ini menunjukkan bahwa pada jangka pendek 

perubahan suku bunga akan senantiasa diikuti oleh JII dengan arah sebaliknya. 

Apabila  terjadi  kenaikan suku bunga  sebesar  satu  persen pada  satu  bulan 

sebelumnya,  maka  akan  menurunkan  indeks JII  pada  bulan  sekarang sebesar 

0.039 poin. Walaupun secara normatif, suku bunga bukanlah instrumen yang 

digunakan dalam transaksi ekonomi syariah namun dalam aplikasinya pengaruh 

suku bunga dirasa masih cukup besar. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh 

Mulyani (2014) yang mendapatkan hasil bahwa variabel suku bunga merupakan 

variabel yang paling besar mempengaruhi pergerakan JII dengan arah negatif dan 

Antonio (2013) dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa JII merespon 

negatif terhadap guncangan suku bunga, respon negatif JII ini dikhawatirkan 
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terjadi karena tindakan spekulan di pasar modal yang berusaha mengeruk 

keuntungan melalui capital gain. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia 

berdampak pada menurunnya permintaan terhadap saham-saham di pasar modal 

karena investor melihat peluang yang lebih baik dengan menginvestasikan 

dananya di perbankan yang suku bunganya mengalami peningkatan. Sedangkan 

penurunan  tingkat  suku  bunga  akan  berdampak  pada  meningkatnya  

permintaan terhadap  saham-saham  di  pasar  modal  karena  investor melihat  

peluang  yang  lebih  baik daripada  menginvestasikan  dananya  di  perbankan  

yang suku  bunganya  semakin  menurun.  

Akan tetapi dalam jangka panjang suku bunga tidak signifikan terhadap 

Jakarta Islamic Index (JII). Secara statistik variabel suku bunga mempunyai 

hubungan yang positif dengan JII yaitu sebesar 0.006 akan tetapi pengaruh ini 

tidak signifikan.  

Kemudian variabel yang berpengaruh signifikan dalam jangka pendek 

namun tidak signifikan dalam jangka panjang adalah Indeks Produksi Industri 

(IPI). Dalam jangka pendek variabel IPI pada lag pertama memengaruhi JII secara 

positif dan signifikan yaitu sebesar 0.311. Yakni, IPI akan bergerak searah dengan 

JII, apabila terjadi kenaikan IPI sebesar satu persen pada satu periode sebelumnya 

maka JII naik sebesar 0.311 persen pada periode sekarang, demikian juga 

sebaliknya. Peningkatan IPI akan memengaruhi harga saham melalui dampaknya 

terhadap keuntungan perusahaan. Ketika nilai IPI naik, maka kondisi sektor riil 

mengalami pertumbuhan positif. Ini berarti kinerja perusahaan mengalami 

peningkatan. Baiknya kinerja perusahaan, terutama perusahaan yang terdaftar di 
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JII, akan memicu kenaikan harga saham perusahaan tersebut. Ini membuktikan 

adanya hubungan antara kinerja sektor riil dengan indeks harga di pasar saham 

syariah.  Sedangkan dalam jangka panjang, IPI terbukti tidak signifikan terhadap 

JII.   

Variabel makro lainnya yang  berpengaruh  signifikan  dalam  jangka  

pendek maupun  jangka  panjang terhadap JII adalah  variabel nilai tukar riil 

rupiah (EXR). Nilai tukar rupiah pada lag pertama memengaruhi JII secara 

signifikan yaitu sebesar 0.301. Artinya, apabila terjadi kenaikan nilai tukar sebesar 

satu rupiah pada satu bulan sebelumnya maka JII meningkat sebesar 0.301 pada 

bulan sekarang. Dalam jangka panjang, variabel suku bunga berpengaruh  positif  

secara  signifikan  terhadap  JII, yakni ketika terjadi peningkatan suku bunga 

sebesar satu persen, maka akan terjadi penguatan saham JII sebesar 0.604 persen.  

Dalam konteks hubungan antar pasar saham syariah internasional dengan 

JII, hasil penelitian menunjukkan bahwa  variabel  selanjutnya  yang  berpengaruh  

signifikan  dalam  jangka  pendek maupun  jangka  panjang terhadap JII adalah 

pasar saham syariah di Jepang (DJIJP). Dalam jangka pendek variabel DJIJP pada 

lag pertama berpengaruh positif dan signifikan terhadap JII yaitu  sebesar  0.190.  

Artinya,  apabila  terjadi  kenaikan  indeks DJIJP sebesar  satu persen  pada  satu  

bulan  sebelumnya,  maka  JII akan meningkat sebesar 0.190  pada  bulan 

sekarang. Sedangkan pada lag ke dua atau pada periode dua bulan sebelumnya 

DJIJP memengaruhi JII secara negatif dan signifikan sebesar -0.124. Artinya jika 

DJIJP meningkat sebesar satu persen maka indeks JII akan melemah  sebesar 

0.124 persen pada bulan sekarang. Kemudian pada lag ke tiga DJIJP kembali 
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memengaruhi JII secara positif dan signifikan sebesar 0.241. Artinya,  apabila  

terjadi  kenaikan  indeks DJIJP sebesar  satu persen  pada  tiga  bulan  

sebelumnya,  maka  JII akan meningkat sebesar 0.241  pada  bulan sekarang. 

Dalam jangka panjang pasar saham syariah jepang memengaruhi JII secara 

positif 0.671. Kenaikan DJIJP sebesar satu persen akan meningkatkan JII sebesar 

0.671. Demikian pula halnya dengan pasar saham syariah Malaysia (DJIMY), 

meskipun dalam jangka pendek tidak memiliki pengaruh langsung terhadap JII,  

dalam jangka panjang DJIMY memengaruhi JII secara positif signifikan sebesar 

0.402. Kenaikan DJIMY sebesar satu persen akan meningkatkan JII sebesar 

0.402.  

Dalam jangka pendek, harga CPO pada lag pertama berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap JII yaitu  sebesar  0.120.  Artinya,  apabila  terjadi  kenaikan  

harga CPO sebesar  satu dolar  pada  satu  bulan  sebelumnya,  maka  JII akan 

meningkat sebesar 0.120  pada  bulan sekarang. Variabel harga CPO dalam jangka 

panjang memengaruhi JII secara positif 0.066. Kenaikan harga CPO sebesar satu 

dolar akan meningkatkan JII sebesar 0.066. Demikian pula halnya jika harga CPO 

turun sebesar satu dolar maka JII akan mengalami penurunan sebesar 0.066.  

Pada  pergerakan JII  terbukti  adanya  mekanisme  penyesuaian  dari  

jangka  pendek  menuju  jangka  panjang yang ditunjukkan dengan kesalahan 

kointegrasi yang signifikan dan bernilai negatif  (Ec1 (t-1) : -0.168). Hasil  

estimasi  VECM  lebih jelasnya bisa dilihat di lampiran 7. 
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Tabel 4.7 

Hasil Estimasi VECM Kejutan Permintaan 

 
Jangka Pendek 

Variabel Koefisien t-stat p-value 

d(LRJII) (t-1) -0.307        [-4.630] {0.000} 

d(LRPCPO) (t-1) 0.148 [3.266] {0.001}* 

Ec1 (t-1) -0.316 [-6.985] {0.000} 

Jangka Panjang 

LRJII (t-1) 1.000 [0.000] {0.000} 

IR (t-1) -0.110 [-2.357] {0.018}* 

LIPI (t-1) -0.181 [-0.411] {0.681} 

LREXR (t-1) 3.728 [5.778] {0.000}* 

LRDJIJP (t-1) -0.881 [-3.453] {0.001}* 

LRDJIMY (t-1) 1.566 [6.698] {0.000}* 

LRPCPO (t-1) 0.198 [0.881] {0.378} 

CONST  -45.536 [-6.166] {0.000} 

  
Keterangan : *signifikan pada tingkat 5%, **signifikan pada tingkat 10% 

 
 Sumber: Data diolah kembali dari JMulti 

Berdasarkan hasil  estimasi  VECM  dalam  dapat dijelaskan bahwa pada 

saat terjadi kejutan permintaan minyak kelapa sawit (CPO) pada jangka pendek 

hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Jakarta Islamic 

Index (JII) dan empat variabel secara signifikan berpengaruh dalam jangka 

panjang.  Hal  ini  terjadi  karena  suatu variabel  bereaksi  terhadap  variabel  

lainnya  membutuhkan  waktu  (lag)  dan  pada umumnya  reaksi  suatu  variabel  

terhadap  variabel  lainnya  terjadi  dalam  jangka panjang.   

Pada saat terjadi kejutan permintaan minyak kelapa sawit (CPO) maka 

variabel harga CPO pada lag pertama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Jakarta Islamic Index (JII) yaitu  sebesar  0.148. Artinya, apabila  terjadi  

kenaikan harga CPO  sebesar  satu  dolar pada  satu  bulan sebelumnya,  maka  

akan  menaikkan  indeks JII  pada  bulan  sekarang sebesar 0.148 poin. Dalam 
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jangka panjang, variabel harga CPO memengaruhi JII secara negatif sebesar 0.198 

akan tetapi pengaruh ini tidak signifikan secara statistik.  

Sedangkan, variabel lainnya yaitu suku bunga, Indeks Produksi Industri, 

nilai tukar riil, indeks saham syariah DJIJP dan DJIMY tidak memiliki pengaruh 

terhadap JII pada saat terjadi shock permintaan harga CPO dunia dalam jangka 

pendek. 

Dalam jangka panjang variabel suku bunga mempunyai hubungan yang 

positif dengan JII yaitu sebesar 0.110. Hasil ini menunjukkan bahwa pada jangka 

panjang perubahan suku bunga akan senantiasa diikuti oleh JII dengan arah yang 

sama. Artinya, jika terjadi kenaikan suku bunga sebesar satu persen maka 

otomatis akan diikuti dengan kenaikan indeks JII sebesar 0.110 atau jika terjadi 

penurunan suku bunga sebesar satu persen maka akan diikuti dengan melemahnya 

indeks JII sebesar 0.110.  

Variabel makro lainnya, yaitu variabel nilai tukar rupiah terhadap dolar AS 

(EXR) secara statistik menunjukkan pengaruh yang positif signifikan terhadap JII, 

sehingga kenaikan nilai tukar terhadap dolar sebesar satu rupiah maka indeks JII 

akan menguat sebesar 3.728 atau depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar 

sebesar satu rupiah akan melemahkan indeks JII sebesar 3.728.  

Dalam konteks hubungan antar pasar saham syariah internasional dengan 

JII, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pasar saham 

syariah Jepang memengaruhi JII secara negatif signifikan sebesar 0.881. Kenaikan 

DJIJP sebesar satu persen akan melemahkan JII sebesar 0.881. Sedangkan pasar 
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saham syariah Malaysia memengaruhi JII secara positif  sebesar 1.566. Kenaikan 

DJIMY sebesar satu persen akan menyebabkan menguatnya JII sebesar 1.566.  

 

Tabel 4.8 

Hasil Estimasi VECM Kejutan Penawaran 

 
Jangka Pendek 

Variabel Koefisien t-stat p-value 

d(LRJII) (t-1) -0.937      [-7.247] {0.000}    

d(LRDJIMY) (t-1) 0.811 [6.555] {0.000}*    

Ec1 (t-1) -0.599 [-5.711] {0.000}    

Jangka Panjang 

LRJII (t-1) 1.000 [0.000] {0.000} 

IR (t-1) 0.040 [2.005] {0.045}* 

LIPI (t-1) 0.809 [3.196] {0.001}* 

LREXR (t-1) 1.998 [6.894] {0.000}* 

LRDJIJP (t-1) -0.862 [-6.635] {0.000}* 

LRDJIMY (t-1) -0.427 [-4.560] {0.000}* 

LRPCPO (t-1) 0.844 [7.274] {0.000}* 

CONST  -24.595 [-6.469] {0.000} 

Keterangan : *signifikan pada tingkat 5%, **signifikan pada tingkat 10% 

 Sumber: Data diolah kembali dari JMulti  

Berdasarkan hasil  estimasi  VECM  dalam  dapat dijelaskan bahwa pada 

saat terjadi kejutan penawaran harga minyak kelapa sawit (CPO) pada jangka 

pendek hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Jakarta 

Islamic Index (JII) sedangkan pada jangka panjang seluruh variabel secara 

signifikan berpengaruh terhadap JII. Hal  ini  terjadi  karena  suatu variabel  

bereaksi  terhadap  variabel  lainnya  membutuhkan  waktu  (lag)  dan  pada 

umumnya  reaksi  suatu  variabel  terhadap  variabel  lainnya  terjadi  dalam  

jangka panjang.   

Berdasarkan hasil  estimasi  VECM  dalam  jangka  pendek  di  atas,  dapat  

dijelaskan bahwa pada saat terjadi kejutan penawaran minyak kelapa sawit (CPO) 

maka variabel harga saham di Malaysia pada lag satu berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Jakarta Islamic Index (JII) yaitu  sebesar  0.811.  Artinya, 
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apabila  terjadi  kenaikan harga CPO  sebesar  satu  dolar pada  satu  bulan 

sebelumnya,  maka  akan  menaikkan  indeks JII  pada  bulan  sekarang sebesar 

0.811. Dalam jangka panjang  pasar saham syariah Malaysia memengaruhi JII 

secara positif sebesar 0.427. Kenaikan DJIMY sebesar satu persen akan 

meningkatkan JII sebesar 0.427.  

 Sedangkan, variabel lainnya yaitu suku bunga, Indeks Produksi Industri, 

nilai tukar, indeks saham syariah DJIJP dan harga CPO dunia tidak memiliki 

pengaruh terhadap JII pada saat terjadi shock penawaran harga CPO dunia dalam 

jangka pendek. 

Dalam jangka panjang, secara statistik variabel suku bunga mempunyai 

hubungan yang positif signifikan terhadap JII yaitu sebesar 0.040. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pada jangka panjang perubahan suku bunga akan senantiasa 

diikuti oleh JII dengan arah yang sama. Artinya, jika terjadi kenaikan suku bunga 

sebesar satu persen maka otomatis akan diikuti dengan menguatnya indeks JII 

sebesar 0.040 atau sebaliknya jika terjadi penurunan suku bunga sebesar satu 

persen maka akan diikuti dengan melemahnya indeks JII sebesar 0.006. Hubungan 

yang positif antara tingkat suku bunga terhadap JII mengindikasikan bahwa tidak 

adanya hubungan substitusi antara  sektor  perbankan  dengan  pasar  modal.  Ini  

berarti  pasar  modal  bukan  merupakan substitusi dari perbankan, akan tetapi 

merupakan komplementer dari perbankan. Hal ini dapat terjadi karena investor 

menilai masing-masing sektor memiliki karakteristik sendiri, sehingga pasar  

modal  dan  perbankan  dapat  berjalan  beriringan tanpa  ada  persaingan  yang  

cukup berarti.   
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Variabel makro lainnya, yaitu IPI terbukti secara statistik berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap JII sebesar 0.809, yaitu setiap IPI mengalami kenaikan 

sebesar satu persen maka akan diikuti dengan meningkatnya indeks JII sebesar 

0.809 atau setiap IPI mengalami penurunan satu persen maka JII akan mengalami 

pelemahan sebesar 0.809.  

Variabel nilai tukar riil rupiah terhadap dolar AS (EXR) secara statistik 

menunjukkan pengaruh yang positif terhadap JII, sehingga kenaikan nilai tukar 

terhadap dolar sebesar satu rupiah maka akan diikuti dengan menguatnya indeks 

JII sebesar 1.998 atau pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar satu 

rupiah akan melemahkan indeks JII sebesar 1.998.  

Dalam konteks hubungan antar pasar saham syariah internasional dengan 

JII, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pasar saham 

syariah jepang memengaruhi JII secara signifikan sebesar -0.862. Kenaikan DJIJP 

sebesar satu persen akan diikuti oleh JII dengan arah yang berlawanan, yakni 

dengan pelemahan indeks JII sebesar 0.862 atau sebaliknya melemahnya DJIJP 

akan diikuti dengan menguatnya indeks JII.  

Variabel harga CPO dalam jangka panjang memengaruhi JII secara positif 

sebesar 0.844. Kenaikan harga CPO sebesar satu dolar akan diikuti dengan 

menguatnya indeks JII sebesar 0.844. Demikian pula halnya jika harga CPO turun 

sebesar satu dollar maka JII akan mengalami pelemahan sebesar 0.844.  

4.5 Analisis Impulse Response Function (IRF) 

Perilaku  dinamis  dari  model  VECM  dapat  dilihat  melalui  respon  dari 

setiap variabel terhadap  kejutan dari variabel tersebut maupun terhadap variabel 
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endogen  lainnya.  Dalam  model  ini  response  dari  perubahan  masing-masing 

variabel  dengan  adanya  informasi  baru  diukur  dengan  1-standar  deviasi.  

Sumbu vertikal merupakan waktu dalam periode hari ke depan setelah terjadinya 

shock, sedangkan sumber horizontal adalah nilai respon. Secara mendasar dalam 

analisis ini akan  diketahui  respon  positif  atau  negatif  dari  suatu  variabel  

terhadap  variabel lainnya.  Respon  tersebut  dalam  jangka  pendek  biasanya  

cukup  signifikan  dan cenderung berubah. Dalam jangka panjang respon 

cenderung konsisten dan terus mengecil. Impulse  Response  Function  

memberikan  gambaran  bagaimana  respon dari  suatu  variabel  di  masa  

mendatang  jika  terjadi  gangguan  pada  satu  variabel lainnya.   

4.5.1 Respon Variabel Makroekonomi terhadap Kejutan Harga CPO 

a) Impulse Respon Function (IRF) Kejutan Total  

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, variabel-variabel yang 

dimasukkan dalam model memperlihatkan respon sebagai berikut: 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Gambar 4.8 Respon variabel makroekonomi terhadap total kejutan minyak kelapa sawit 

berdasarkan estimasi VECM; 

Garis putus-putus merupakan selang kepercayaan berdasarkan bootstrap 95% Efron Percentil 

CI 

 

Bagi pasar saham syariah domestik yang diwakili oleh Jakarta Islamic Index 

(JII), gambar 4.8.a menunjukkan shock satu standar deviasi pada kejutan total 

kenaikan harga CPO dunia sejak periode pertama direspon positif secara 
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signifikan. Pengaruh positif ini terus meningkat hingga bulan ke-4 dan selanjutnya 

pengaruh perubahan kejutan harga minyak kelapa sawit dengan menunjukkan 

kecenderungan datar dengan indikasi dalam jangka panjang tidak terlihat tanda-

tanda pergerakannya menuju keseimbangan atau mendekati nol (convergence). 

Artinya, kejutan harga minyak kelapa sawit direspon oleh JII dengan efek yang 

permanen; 

Kejutan yang terjadi pada harga CPO dunia direspon signifikan oleh 

perekenomian domestik kecuali pada suku bunga. Respon negatif ditunjukkan 

oleh suku bunga Bank Indonesia, namun respon tersebut tidak signifikan secara 

statistik (Gambar 4.8.b); 

Sedangkan pengaruh shock satu standar deviasi kejutan harga CPO direspon 

positif signifikan oleh Indeks Produksi Industri (IPI) (Gambar 4.8.c) dan direspon 

negatif signifikan oleh nilai tukar riil rupiah (IR) (Gambar 4.9.d).  

Pada pasar saham syariah Malaysia sebagai negara penghasil CPO terbesar 

ke dua setelah Indonesia dan Jepang sebagai salah satu negara importir CPO yang 

diwakili oleh Dow Jones Islamic Market Index Japan (DJIJP) dan Dow Jones 

Islamic Market Index Malaysia (DJIMY) menunjukkan respon positif terhadap 

shock yang terjadi pada harga CPO dunia, akan tetapi respon ini tidak signifikan 

secara statistik (Gambar 4.8.e dan Gambar 4.8.f).; 

b) Impulse Respon Function (IRF) Kejutan Permintaan  

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, variabel-variabel yang 

dimasukkan dalam model pada saat terjadi kejutan permintaan harga CPO 

memperlihatkan respon sebagai berikut: 



110 
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(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Gambar 4.9 Respon variabel makroekonomi terhadap kejutan permintaan minyak kelapa sawit 

berdasarkan estimasi VECM;  

Garis putus-putus merupakan selang kepercayaan berdasarkan  bootstrap 95% Efron Percentil CI 

 

Pada saat terjadi shock permintaan pada harga CPO dunia, JII merespon 

positif dan tidak signifikan atas kejutan kenaikan harga CPO dunia, begitu pula 

respon suku bunga, DJIJP dan DJIMY. Variabel domestik yang merespon kejutan 

harga CPO dunia dengan signifikan adalah IPI dan nilai tukar rill rupiah (EXR).  
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Indeks Produksi Industri (IPI) menunjukkan respon negatif terhadap kejutan 

harga CPO sepanjang periode pengamatan dan mencapai puncaknya pada periode 

bulan ke-2 atau hanya berlangsung selama 2 bulan. Kemudian pengaruh shock ini 

cenderung menurun, namun tidak menunjukkan adanya pergerakan menuju 

keseimbangan atau konvergensi. Dengan demikian, perubahan harga CPO dunia 

akan tetap direspon oleh IPI secara permanen (Gambar 4.9.c); 

Shock satu standar deviasi variabel harga CPO berpengaruh negatif terhadap 

nilai tukar riil rupiah sejak pada periode pertama dan berlangsung selama periode 

pengamatan, cenderung mendatar dan tidak bergerak menuju kondisi 

keseimbangan atau konvergen (Gambar 4.9.d). Artinya, perubahan harga CPO 

dunia akan tetap direspon oleh nilai tukar riil rupiah secara permanen; 
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c) Impulse Respon Function (IRF) Kejutan Penawaran  

 
(a)  

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 

 
(e) 

 
(f) 

Gambar 4.10 Respon variabel makroekonomi terhadap kejutan penawaranan minyak kelapa sawit 

berdasarkan estimasi VECM; 

Garis putus-putus merupakan selang kepercayaan berdasarkan  bootstrap 95% Efron Percentil CI 

 

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa pada saat terjadi kejutan penawaran 

kenaikan harga CPO, shock satu standar deviasi harga CPO dunia direspon 
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signifikan oleh JII, suku bunga (IR), IPI dan DJIMY. Sedangkan nilai tukar riil 

rupiah dan DJIJP menunjukkan respon yang tidak signifikan. 

Respon negatif signifikan JII berlangsung sepanjang periode penelitian dan 

selanjutnya pengaruh perubahan kejutan harga CPO dengan menunjukkan 

kecenderungan mendatar dengan indikasi dalam jangka panjang tidak terlihat 

tanda-tanda pergerakannya menuju keseimbangan atau mendekati nol 

(convergence). Artinya, kejutan harga minyak kelapa sawit akan tetap direspon 

oleh indeks JII karena efeknya yang permanen. Hal serupa ditunjukkan oleh 

DJIMY yang juga merespon negatif sepanjang periode penelitian dan selanjutnya 

pengaruh perubahan kejutan harga minyak kelapa sawit dengan menunjukkan 

kecenderungan mendatar dengan indikasi dalam jangka panjang tidak terlihat 

tanda-tanda pergerakannya menuju keseimbangan atau mendekati nol 

(convergence). Hal ini mungkin disebabkan karena Malaysia sama seperti 

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia sehingga 

menunjukkan respon yang serupa. 

Suku bunga juga  merespon negatif dan signifikan pada saat terjadi shock 

permintaan harga CPO sejak periode pertama hingga akhir periode pengamatan. 

Efek negatif kejutan total variabel harga CPO dunia terhadap suku bunga 

berlangsung sejak bulan pertama dan berlanjut hingga mencapai puncaknya pada 

bulan ke-4. Pada bulan-bulan selanjutnya pengaruh kejutan total variabel harga 

minyak kelapa sawit dunia terhadap suku bunga terlihat mendatar, sehingga tidak 

terlihat pergerakan menuju keseimbangan atau konvergensi (Gambar 4.10.b). 
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Dengan demikian, kejutan harga minyak kelapa sawit dunia akan tetap direspon 

oleh suku bunga secara permanen; 

Shock satu standar deviasi kejutan harga CPO direspon positif oleh Indeks 

Produksi Industri (IPI), selanjutnya pengaruh shock ini cenderung menurun, 

namun tidak menunjukkan adanya pergerakan menuju keseimbangan atau 

konvergensi. Dengan demikian, perubahan harga CPO dunia akan tetap direspon 

oleh pertumbuhan ekonomi secara permanen (Gambar 4.10.c); 

d) Perbandingan Respon Variabel Makroekonomi terhadap Shock 

Harga CPO 

Perbandingan respon variabel makroekonomi terhadap shock harga CPO 

pada gambar berikut menunjukkan hasil Impulse Response Function (IRF) secara 

umum variabel makroekonomi terhadap kejutan harga minyak kelapa sawit yang 

masing-masing berasal dari sumber kejutan yang berbeda, yaitu (i) Semua kejutan 

minyak kelapa sawit (Total, garis berwarna biru); (ii) Kejutan permintaan minyak 

kelapa sawit (Demand, garis berwarna merah); (iii) Kejutan penawaran minyak 

kelapa sawit (Supply, garis berwarna hijau). Setiap gambar menunjukkan 

perbandingan setiap jenis kejutan harga CPO untuk masing-masing variabel sehingga 

dapat dibandingkan besar dan kekuatannya. 

Gambar 4.11 menunjukkan hasil Impulse Response Function (IRF) secara 

umum dari Jakarta Islamic Index (JII) terhadap kejutan harga CPO yang masing-

masing berasal dari sumber kejutan yang berbeda, sebagai berikut. 
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Gambar 4.11 Respon umum dari Jakarta Islamic Index (JII) terhadap kejutan harga CPO 

Keterangan: Total = respon JII terhadap kejutan total CPO; Demand = respon JII terhadap 

kejutan permintaan CPO; Supply = respon JII terhadap kejutan penawaran CPO 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 

pengaruh shock harga CPO dunia terhadap Jakarta Islamic Index (JII) dari sumber 

kejutan yang berbeda. Efek kejutan total harga CPO global direspon positif oleh 

JII, dengan kata lain, ketika harga minyak kelapa sawit mengalami kejutan 

(peningkatan) maka akan turut meningkatkan nilai JII dan efek ini berlangsung 

sepanjang periode pengamatan, selain itu efek yang diciptakan oleh kejutan 

permintaan lebih besar dari pada yang diciptakan kejutan lainnya.  

Dalam konteks komoditas minyak kelapa sawit, shock permintaan salah 

atunya dapat disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan 

permintaan minyak kedelai karena perubahan iklim global yang menyebabkan 

penurunan pasokan minyak kedelai akibat kekeringan yang terjadi di Brazil dan 

Argentina yang merupakan supplier terbesar minyak kedelai dunia. Pasokan yang 

semakin menurun sedangkan permintaan terhadap minyak kedelai tetap tinggi, 
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dinilai memiliki harga yang cukup terjangkau dibandingkan komoditas substitusi 

lainnya, maka permintaan dunia beralih ke Crude Palm Oil (CPO) sebagai 

subtitusi minyak kedelai. 

Pada saat terjadi kejutan permintaan, fluktuasi harga CPO dunia berpengaruh 

positif terhadap harga saham sebab bagi negara pengekspor CPO seperti 

Indonesia, kenaikan harga CPO dunia dapat meningkatkan laba perusahaan 

khususnya untuk sektor perkebunan. Perusahaan yang mengalami peningkatan 

laba akan membuat investor tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut 

dengan begitu harga saham perusahaan akan naik begitu juga sebaliknya.  

Sedangkan kejutan penawaran direspon negatif signifikan indeks oleh JII, 

dengan kata lain, ketika minyak kelapa sawit mengalami kejutan penawaran 

(peningkatan) maka akan menurunkan indeks saham di JII. Kejutan penawaran 

yang direspon negatif oleh JII disebabkan oleh kuantitas yang ditawarkan di pasar 

global berkurang dengan cepat, dan harga akan meningkat dengan cepat sampai 

tercapai ekuilibrium baru. Kejutan penawaran yang disebabkan oleh kejadian tak 

terduga yang menghambat output atau mengganggu rantai penawaran, termasuk 

bencana alam dan perkembangan geopolitik seperti perang atau terorisme.  

Kenaikan harga CPO menyebabkan penurunan output karena kenaikan harga 

memberikan sinyal berkurangnya ketersediaan input dasar untuk produksi. 

Akibatnya, laju pertumbuhan dan produktivitas perusahaan menurun, hal ini akan 

berdampak langsung pada naik turunnya kinerja setiap perusahaan, khususnya 

perusahaan penghasil CPO, baik dari segi volume produksi maupun volume 

penjualan yang dicapai, hal ini tentunya dapat berpengaruh pada tingkat laba yang 
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dihasilkan perusahaan, dan jika perusahaan mengalami kerugian tentu dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan yang berdampak pada harga saham perusahaan 

tersebut. Karena penerimaan laba perusahaan didasarkan kepada kemampuan 

produksi dan penjualan dari setiap perusahaan. Untuk mendapatkan penerimaan 

yang besar, perusahaan harus menghasilkan output dan penjualan yang besar juga. 

Hal ini akan berakibat pada menurunnya dividen yang akan diberikan kepada 

investor, dividen yang rendah merupakan suatu tanda yang kurang baik, akhirnya 

investor akan menjual saham yang dimilikinya dan mengalihkannya ke sektor 

yang lebih stabil, sehingga akan menurunkan harga saham. 

Menurut Malini dan Jais (2014), hubungan negatif antara harga CPO dengan 

harga saham syariah terkait dengan pola konsumsi dan produksi suatu Negara. 

Pola produksi tergantung pada berapa banyak perusahaan yang tergolong syariah 

yang mengggunakan CPO sebagai bahan utama produksinya. Di Indonesia 

perusahaan yang termasuk dalam kategori syariah sebagian besar berasal dari 

industry makanan dan minuman, sehingga membuat peningkatan dan penurunan 

dari harga CPO membaya banyak pengaruh terhadap pergerakan paar saham 

syariah. 

Hasil ini seragam dengan penelitian yang dilakukan oleh Cunado & Gracia 

(2014), Dhaoui & Saidi (2015) dan Kilian & Park (2009) yang menyatakan bahwa 

kejutan penawaran harga komoditas berpengaruh negatif dan kejutan permintaan 

berpengaruh positif terhadap harga saham, efek yang dihasilkan tergantung pada 

sumber kejutannya apakah dari sisi permintaan atau sisi penawaran. Namun 

berbeda dengan penemuan Kang, Ratti, & Vespignani (2009) yang menunjukan 
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bahwa kejutan penawaran harga komoditas berpengaruh positif terhadap pasar 

saham.  

Singkatnya, hasil ini menunjukkan bahwa efek dari perubahan harga CPO 

global pada harga saham syariah di Indonesia tidak seragam, tergantung pada 

sumber kejutannya apakah dari sisi permintaan atau sisi penawaran.  

Gambar 4.12 menunjukkan hasil Impulse Response Function (IRF) secara 

umum dari Suku Bunga (IR) terhadap kejutan harga minyak kelapa sawit yang 

masing-masing berasal dari sumber kejutan yang berbeda, sebagai berikut. 

 

Gambar 4.12 Respon umum dari IR terhadap kejutan harga CPO 

Keterangan: Total = respon IR terhadap kejutan total CPO; Demand = respon IR terhadap 

kejutan permintaan CPO; Supply = respon IR terhadap kejutan penawaran CPO 

 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat efek yang sama 

dari kejutan harga CPO dunia terhadap suku bunga dari sumber kejutan yang 

berbeda. Baik dari kejutan total, kejutan permintaan dan kejutan penawaran 

menunjukkan efek yang negatif, akan tetapi hanya yang berasal dari kejutan 

penawaran yang menunjukkan efek yang signifikan. Dengan kata lain, pada saat 
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terjadi kejutan harga CPO baik yang berasal dari permintaan maupun penawaran 

maka tingkat suku bunga akan turun. Hasil ini konsisten dengan hasil pada nilai 

tukar. Kejutan harga CPO direspon dengan turunnya (depresiasi) nilai tukar riil 

Rupiah terhadap US dollar. Sebagai akibat dari kenaikan harga CPO pada pasar 

komoditas dunia harga CPO mengacu pada mata uang US dollar, sehingga 

peningkatan harga CPO juga diikuti dengan meningkatnya nilai US dollar yang 

menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah. Kondisi ini seharusnya direspon 

dengan peningkatan suku bunga sebagai upaya meredam depresiasi rupiah, tetapi 

faktanya pada saat bersamaan Bank Indonesia merespon dengan menurunkan 

tingkat suku bunga domestik sebagai upaya menggerakkan perekonomian. 

Gambar 4.13 menunjukkan hasil Impulse Response Function (IRF) secara 

umum dari Indeks Produksi Industri (IPI) terhadap kejutan harga minyak kelapa 

sawit yang masing-masing berasal dari sumber kejutan yang berbeda, sebagai 

berikut. 

 

Gambar 4.13 Respon umum dari IPI terhadap kejutan harga CPO 

Keterangan: Total = respon IPI terhadap kejutan total CPO; Demand = respon IPI terhadap 

kejutan permintaan CPO; Supply = respon IPI terhadap kejutan penawaran CPO 
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Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat efek yang sama 

dari kejutan harga CPO dunia terhadap suku bunga dari sumber kejutan yang 

berbeda. Baik dari kejutan total, kejutan permintaan dan kejutan penawaran 

menunjukkan efek yang positif dan signifikan, meskipun efek yang berasal dari 

kejutan permintaan menunjukkan efek yang ambigu. Dengan kata lain, pada saat 

terjadi kejutan baik yang berasal dari kejutan permintaan maupun penawaran 

harga CPO maka akan menyebabkan meningkatnya Indeks Produksi Industri 

(IPI). Singkatnya, hasil ini menunjukkan bahwa efek dari perubahan harga CPO 

global pada IPI memiliki kesamaan sekalipun asal kejutannya berbeda, dan 

kejutan penawaran memiliki efek yang paling besar di antara sumber kejutan 

lainnya.  

Hal ini disebabkan sebagai produsen CPO terbesar di dunia, dengan adanya 

perbaikan harga komoditas akan mendorong prospek ekonomi dan prospek 

produksi karena dengan permintaan yang baik akan mendorong meningkatnya 

kegiatan produksi. Peningkatan kegiatan produksi ini membutuhkan berbagai 

mesin-mesin produksi, perangkat penunjang kegiatan industri, kendaraan-

kendaraan industri seperti misalnya untuk pembukaan lahan baru kelapa sawit, 

perkembangan teknologi yang dapat membantu  industri untuk dapat 

memproduksi dengan lebih efektif dan efisien sehingga mampu memproduksi 

CPO untuk memenuhi permintaan pasar dan lain sebagainya, sehingga akan 

mendorong meningkatnya produksi industri.  
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Gambar 4.14 menunjukkan hasil Impulse Response Function (IRF) secara 

umum dari Nilai Tukar Riil (EXR) terhadap kejutan harga minyak kelapa sawit 

yang masing-masing berasal dari sumber kejutan yang berbeda, sebagai berikut. 

 

 

Gambar 4.14 Respon umum dari EXR terhadap kejutan harga CPO 

Keterangan: Total = respon EXR terhadap kejutan total CPO; Demand = respon EXR 

terhadap kejutan permintaan CPO; Supply = respon EXR terhadap kejutan penawaran CPO 

 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 

pengaruh harga CPO dunia terhadap nilai tukar riil rupiah (EXR) dari sumber 

kejutan yang berbeda. Efek kejutan total dan kejutan permintaan harga CPO global 

direspon negatif dan signifikan oleh nilai tukar riil rupiah (EXR), dengan kata 

lain, ketika harga CPO global mengalami kejutan (peningkatan) maka akan 

berpengaruh pada turunnya nilai tukar riil rupiah (EXR). Hal ini terjadi karena 

komoditas kelapa sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian 

Indonesia melalui ekspor. Pada pasar komoditas dunia harga CPO mengacu pada 

mata uang US dolar, sehingga peningkatan harga CPO juga diikuti dengan 
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meningkatnya nilai US dollar yang menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah. 

Sedangkan kejutan penawaran direspon positif oleh nilai tukar riil rupiah dan 

kejutan ini memiliki efek yang paling besar dibandingan dengan sumber kejutan 

lainnya, namun efek ini tidak signifikan.  

Gambar 4.15 menunjukkan hasil Impulse Response Function (IRF) secara 

umum dari Dow Jones Islamic Market Index Japan (DJIJP) terhadap kejutan 

harga minyak kelapa sawit yang masing-masing berasal dari sumber kejutan yang 

berbeda, sebagai berikut. 

 

Gambar 4.15 Respon umum dari DJIJP terhadap kejutan harga CPO 

Keterangan: Total = respon DJIJP terhadap kejutan total CPO; Demand = respon DJIJP 

terhadap kejutan permintaan CPO; Supply = respon DJIJP terhadap kejutan penawaran CPO 

 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat efek yang sama 

dari kejutan harga CPO dunia terhadap saham syariah Jepang (DJIMY) dari 

sumber kejutan yang berbeda. Baik dari kejutan total, kejutan permintaan dan 

kejutan penawaran menunjukkan efek yang positif dan signifikan, meskipun pada 

saat kejutan penwaran pada awalnya memiliki efek negatif namun hanya 
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sementara kemudian berubah menjadi positif dan efek yang berasal dari kejutan 

permintaan menunjukkan efek yang ambigu. Dengan kata lain, pada saat terjadi 

kejutan baik yang berasal dari kejutan permintaan maupun penawaran harga CPO 

maka akan menyebabkan meningkatnya DJIJP. Singkatnya, hasil ini menunjukkan 

bahwa efek dari perubahan harga CPO global pada DJIJP memiliki kesamaan 

sekalipun asal kejutannya berbeda, dan kejutan penawaran memiliki efek yang 

paling besar di antara sumber kejutan lainnya. 

Gambar 4.16 menunjukkan hasil Impulse Response Function (IRF) secara 

umum dari Dow Jones Islamic Market Index Japan (DJIMY) terhadap kejutan 

harga minyak kelapa sawit yang masing-masing berasal dari sumber kejutan yang 

berbeda, sebagai berikut. 

 

Gambar 4.16 Respon umum dari DJIMY terhadap kejutan harga CPO 

Keterangan: Total = respon DJIMY terhadap kejutan total CPO; Demand = respon DJIMY 

terhadap kejutan permintaan CPO; Supply = respon DJIMY terhadap kejutan penawaran CPO 

 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 

pengaruh harga CPO dunia terhadap saham syariah di Malaysia (DJIMY) dari 
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sumber kejutan yang berbeda. Efek kejutan total harga CPO global direspon 

positif oleh DJIMY dan kejutan permintaan harga CPO global direspon negative 

oleh DJIMY, keduanya memiliki efek yang signifikan. Sedangkan kejutan 

penawaran meskipun direspon negatif oleh DJIMY akan tetapi efeknya tidak 

signifikan. Kejutantotal harga CPO global memiliki efek yang paling besar 

dibandingan dengan sumber kejutan lainnya dan efek ini signifikan.  

4.5.2 Respon Variabel Makroekonomi terhadap Kejutan Kebijakan Moneter 

a) Impulse Respon Function (IRF) Kejutan Permintaan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, variabel-variabel yang 

dimasukkan dalam model pada saat terjadi kejutan permintaan harga CPO 

memperlihatkan respon sebagai berikut: 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 4.17 Respon variabel makroekonomi terhadap kejutan permintaan minyak kelapa sawit 

berdasarkan estimasi VECM;  

Garis putus-putus merupakan selang kepercayaan berdasarkan  bootstrap 95% Efron Percentil CI 
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Variabel  suku  bunga  Bank  Indonesia/BI  Rate  adalah  suku bunga  

kebijakan  yang  mencerminkan  sikap  atau  stance  kebijakan  moneter  yang  

ditetapkan oleh  bank  Indonesia  dan  diumumkan  kepada  publik. Pada saat 

terjadi shock permintaan pada harga CPO dunia, JII menunjukkan respon yang 

negatif signifikan atas shock satu standar deviasi suku bunga domestik.  Indeks 

Produksi Industri (IPI) juga menunjukkan respon yang serupa. Sedangkan nilai 

tukar rupiah riil merespon positif signifikan atas kejutan suku bunga sepanjang 

periode pengamatan , kemudian  respon ini tidak menunjukkan adanya pergerakan 

menuju keseimbangan atau konvergensi. Dengan demikian, perubahan tingkat 

suku bunga domestik akan tetap direspon oleh JII, IPI dan EXR secara permanen. 
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b) Impulse Respon Function (IRF) Kejutan Penawaran 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 4.18 Respon variabel makroekonomi terhadap kejutan penawaranan minyak kelapa sawit 

berdasarkan estimasi VECM; 

Garis putus-putus merupakan selang kepercayaan berdasarkan  bootstrap 95% Efron Percentil CI 

 

Gambar 4.18 menunjukkan bahwa pada saat terjadi shock penawaran harga 

CPO, shock satu standar deviasi suku bunga domestik direspon tidak signifikan 

oleh JII dan IPI. Sedangkan nilai tukar riil rupiah menunjukkan respon yang 

positif signifikan yang berlangsung sepanjang periode pengamatan dan 

selanjutnya tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakannya menuju keseimbangan 

atau mendekati nol (convergence). Artinya, kejutan suku bunga domestik akan 

tetap direspon oleh nilai tukar riil karena efeknya yang permanen. Temuan ini 

senada dengan penelitian Kilian dan Park (2009) yang menyatakan bahwa 
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kebijakan moneter menunjukkan peranan penting dalam shock permintaan dan 

penawaran minyak global terhadap pasar saham US. 

c) Perbandingan Respon Variabel Makroekonomi terhadap Kebijakan 

Moneter 

Perbandingan respon variabel makroekonomi terhadap shock harga CPO 

pada gambar berikut menunjukkan hasil Impulse Response Function (IRF) secara 

umum variabel makroekonomi terhadap kejutan harga minyak kelapa sawit yang 

masing-masing berasal dari sumber kejutan yang berbeda, yaitu (i) Kejutan 

permintaan minyak kelapa sawit (Demand, garis berwarna merah); (ii) Kejutan 

penawaran minyak kelapa sawit (Supply, garis berwarna hijau). Setiap gambar 

menunjukkan perbandingan setiap jenis kejutan harga CPO untuk masing-masing variabel 

sehingga dapat dibandingkan besar dan kekuatannya. 

Gambar 4.19 menunjukkan hasil Impulse Response Function (IRF) secara 

umum dari Jakarta Islamic Index  (JII) atas kejutan suku bunga domestik yang 

masing-masing berasal dari sumber kejutan yang berbeda, sebagai berikut. 
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Gambar 4.19 Respon umum dari Jakarta Islamic Index (JII) terhadap kebijakan moneter 

Keterangan: Demand = respon JII terhadap kebijakan moneter; Supply = respon JII 

terhadap kebijakan moneter 

 

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa tidak terdapat 

perbedaan respon  Jakarta Islamic Index (JII) terhadap shock harga CPO dunia 

meskipun dari sumber kejutan yang berbeda. Baik efek kejutan permintaan 

maupun kejutan penawaran harga CPO dunia, suku bunga direspon negatif oleh 

JII akan tetapi pada kejutan penawaran efeknya tidak signifikan. Meskipun efek 

shock penawaran merupakan yang paling besar, akan tetapi pernawaran yang 

menunjukkan efek tidak signifikan. Hasil ini serupa dengan temuan Killian dan 

Park (2009) yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kebijakan moneter 

pada saat terjadi shock permintaan dan shock penawaran minyak dunia. 

Gambar 4.20 menunjukkan hasil Impulse Response Function (IRF) secara 

umum dari Indeks Produksi Indutri (IPI) atas kejutan suku bunga domestik yang 

masing-masing berasal dari sumber kejutan yang berbeda, sebagai berikut. 
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Gambar 4.20 Respon umum dari Indeks Produksi Industri (IPI) terhadap kebijakan 

moneter 

Keterangan: Demand = respon IPI terhadap kebijakan moneter; Supply = respon IPI 

terhadap kebijakan moneter 

 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan 

respon Indeks Produksi Indutri (IPI) terhadap shock harga CPO dunia dari sumber 

kejutan yang berbeda. Baik efek kejutan permintaan maupun kejutan penawaran 

suku bunga direspon negatif oleh IPI. Meskipun efek shock penawaran merupakan 

yang paling besar, akan tetapi pernawaran yang menunjukkan efek tidak 

signifikan.  

Gambar 4.19 menunjukkan hasil Impulse Response Function (IRF) secara 

umum dari nilai tukar rill rupiah (EXR) atas kejutan suku bunga domestik yang 

masing-masing berasal dari sumber kejutan yang berbeda, sebagai berikut. 
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 Gambar 4.21 Respon umum dari Nilai Tukar  (EXR) terhadap kebijakan moneter 

Keterangan: Total = respon EXR terhadap kebijakan moneter; Demand = respon EXR 

terhadap kebijakan moneter; Supply = respon EXR terhadap kebijakan moneter 

 

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat efek yang sama 

dari kejutan tingkat suku bunga terhadap nilai tukar riil rupiah (EXR) dari sumber 

kejutan yang berbeda. Baik dari kejutan permintaan maupun kejutan penawaran 

menunjukkan efek yang positif dan signifikan. Dengan kata lain, pada saat terjadi 

kejutan baik yang berasal dari kejutan permintaan maupun penawaran  harga 

CPO, shock suku bunga akan menyebabkan depresiasi nilai tukar riil rupiah.  

Secara teori, kenaikan tingkat suku bunga di suatu negara dapat mendorong 

terjadinya pengalihan dana atau instrumen keuangan dari mata uang dengan 

tingkat bunga rendah kemata uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. 

Perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi investasi pada surat berharga 

luar negeri sehingga akan mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang 

asing. Investor yang berinteraksi secara global akan mencari negara dengan 

tingkat suku bunga yang menguntungkan asumsikan jika tingkat suku bunga di 
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Indonesia naik ketika suku bunga di Amerika relatif tidak berubah, maka investor 

dari Indonesia akan mengurangi permintaan terhadap US dollar karena suku 

bunga di Indonesia menawarkan pengembalian yang lebih menarik. Sebaliknya 

investor dari Amerika akan menginvestasikan modalnya di Indonesia dengan 

menawarkan US dollar untuk di investasikan di dalam rupiah. Tingginya 

penawaran US dollar mengakibatkan penguatan (apresiasi) rupiah terhadap US 

dollar. Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa kejutan baik yang berasal 

dari kejutan permintaan maupun penawaran  harga CPO, shock suku bunga akan 

menyebabkan depresiasi nilai tukar riil rupiah, hal ini diebut dengan nilai tukar 

anomali. Menurut Kim & Roubini (2000) pengaruh kenaikan suku bunga terhadap 

nilai tukar tergantung pada gangguan yang menyebabkan perubahan suku bunga. 

Kebijakan moneter kontraktif yang meningkatkan tingkat suku bunga domestik 

untuk tingkat inflasi yang diharapkan akan membawa dampak apresiasi nominal 

terhadap nilai tukar. Namun, tidak semua kenaikan suku bunga akan dikaitkan 

dengan apresiasi mata uang: jika terjadi kenaikan inflasi yang diharapkan, 

kenaikan tingkat bunga Fisher yang akan terjadi selanjutnya dikaitkan dengan 

dampak depresiasi nilai tukar. Oleh karena itu, dampak respon nilai tukar terhadap 

kenaikan suku bunga akan tergantung pada apakah itu nominal atau tingkat bunga 

riil yang meningkat. 
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Singkatnya, hasil ini menunjukkan bahwa efek dari perubahan tingkat suku 

bunga pada EXR memiliki kesamaan sekalipun asal kejutannya berbeda, dan 

kejutan permintaan memiliki efek yang paling besar. 

4.6 Peran Kejutan Harga CPO Terhadap Jakarta Islamic Index (JII) 

Analisis variance decomposition menjelaskan seberapa besar peranan atau 

porsi suatu variabel ekonomi terhadap guncangan variabel ekonomi lainnya, 

sehingga secara tidak langsung dapat diketahui  kekuatan  dan  kelemahan  

masing-masing  variabel  dalam  mempengaruhi  variabel lainnya dalam kurun 

waktu yang panjang. Analisis dekomposisi varian berfungsi untuk mengetahui 

setiap besarnya peran guncangan dalam menjelasakan variabilitas atau dinamika 

suatu variabel. Hasil FEVD berikut menunjukkan peramalan pengaruh variabel 

makroekonomi dan harga komoditas CPO dunia dari sumber kejutan yang 

berbeda terhadap Jakarta Islamic Index (JII) dalam 20 periode pengamatan. 

  



133 

 

 
 

Tabel 4.9 

Hasil Uji FEVD Kejutan Total 

 
Variance Decomposition of LRJII 

Forecast 

Horizon 
LRJII IR LIPI LREXR LRDJIJP LRDJIMY LRPCPO 

1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.97 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 

3   0.95 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 

4 0.92 0.02 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 

5 0.89 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 

6 0.86 0.04 0.01 0.01 0.04 0.02 0.02 

7 0.84 0.05 0.01 0.01 0.05 0.03 0.02 

8 0.82 0.06 0.01 0.01 0.05 0.03 0.02 

9 0.81 0.07 0.01 0.01 0.05 0.04 0.02 

10 079 0.07 0.01 0.01 0.06 0.04 0.02 

11 0.78 0.08 0.01 0.01 0.06 0.04 0.02 

12 0.77 0.08 0.01 0.01 0.06 0.05 0.02 

13 0.76 0.08 0.01 0.01 0.06 0.05 0.02 

14 0.76 0.08 0.01 0.01 0.07 0.05 0.02 

15 0.75 0.08 0.01 0.01 0.07 0.06 0.02 

16 0.74 0.08 0.01 0.01 0.07 0.06 0.02 

17 0.74 0.08 0.01 0.01 0.07 0.06 0.02 

18 0.73 0.09 0.01 0.01 0.07 0.06 0.02 

19 0.73 0.09 0.01 0.01 0.07 0.06 0.02 

20 0.72 0.09 0.01 0.01 0.08 0.07 0.02 

Sumber: JMulti, data diolah 

Tabel di atas menjelaskan tentang variance decomposition dari variabel 

LRJII pada saat terjadi kejutan total harga CPO, yaitu variabel apa saja yang 

dominan dan seberapa besar variabel tersebut mempengaruhi variabel LRJII. Pada 

periode pertama varabel LRJII dipengaruhi oleh variable itu sendiri (100%). 

Namun pada periode selanjutnya pengaruh LRJII terhadap variabel itu sendiri 

berkurang. Pada periode kedua variabel yang terbesar mempengaruhi variabel 

LRJII selain variabel LRJII itu sendiri adalah IR, LIPI dan LRDJIJP. Pada akhir 

periode pengamatan pengaruh LRJII terhadap dirinya sendiri berkurang menjadi 

72%, sedangkan variabel lainnya selain LRJII yang yang memberikan pengaruh 

terbesar terhadap LRJII adalah IR, LRDJIJP dan LRDJIMY.  
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Suku bunga (IR)  menjadi variabel yang paling dominan pengaruhnya yaitu 

hingga mencapai 0.09 atau sebesar 9 persen pada akhir periode pengamatan. Hal 

ini menunjukkan bahwa jika sumber kejutan harga CPO diabaikan, pasar modal 

syariah bahkan dalam jangka panjang belum mampu terlepas dari pengaruh suku 

bunga yang secara normatif merupakan instrumen transaksi yang dilarang 

berdasarkan syariah. 

Variabel pasar saham syariah Jepang (DJIJP) menempati posisi kedua 

dengan dominasi pengaruh sebesar 0.08 atau mencapai 8 persen pada akhir 

periode pengamatan. Selain itu, pasar aham syariah Malaysia (DJIMY) juga 

menunjukkan pengaruh yang besar terhadap LRJII yaitu sebesar 0.07 atau 

mencapai 7 persen pada akhir periode pengamatan.  

Variabel makroekonomi lainnya berupa LIPI dan nilai tukar (EXR), 

memiliki pengaruh yang meningkat dari awal periode pengamatan hingga 

mencapai besaran pengaruh masing-masing 0.01 atau mencapai 1% pada akhir 

periode pengamatan. Sedangkan besaran pengaruh variabel harga CPO dunia 

hanya mencapai 0.02 atau sebesar 2%. Hal  ini menunjukan  pengaruh  dari  harga  

minyak  kelapa  sawit  (CPO) tidak  terlalu  besar  dalam  mempengaruhi 

pergerakan nilai JII. 

Pada saat terjadi kejutan permintaan harga CPO dunia, hasil variance 

decomposition dari variabel LRJII menunjukkan bahwa pada periode pertama 

varabel LRJII dipengaruhi oleh variable itu sendiri (100%). Namun pada periode 

selanjutnya pengaruh LRJII terhadap variabel itu sendiri berkurang. Pada periode 

kedua variabel yang terbesar mempengaruhi variabel LRJII selain variabel LRJII 
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itu sendiri adalah IR, LRDJIJP dan LRDJIMY. Pada akhir periode pengamatan 

pengaruh LRJII terhadap dirinya sendiri berkurang menjadi 89%, sedangkan 

variabel lainnya selain LRJII yang yang memberikan pengaruh terbesar terhadap 

LRJII sampai pada periode terakhir pengamatan adalah IR, LRDJIJP dan 

LRDJIMY.  

Pasar saham syariah Malaysia (LRDJIMY)  menjadi variabel yang paling 

dominan pengaruhnya yaitu hingga mencapai 0.04 atau sebesar 4 persen pada 

akhir periode pengamatan. Variabel pasar saham syariah Jepang (DJIJP) 

menunjukkan pengaruh sebesar 0.03 atau mencapai 3 persen pada akhir periode 

pengamatan.  

Suku bunga (IR)  menjadi salah satu variabel yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap LRJII dalam kondisi terjadi kejutan permintaan harga CPO 

dunia yaitu hingga mencapai 0.03 atau sebesar 3 persen pada akhir periode 

pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa jika sumber kejutan harga CPO berasal 

dari kejutan permintaan, pasar modal syariah bahkan dalam jangka panjang masih 

dipengaruhi oleh suku bunga konvensional yang secara normatif merupakan 

instrumen transaksi yang dilarang berdasarkan syariah. 

Variabel makroekonomi lainnya berupa LIPI dan nilai tukar (EXR), masing 

masing tidak memiliki pengaruh pada akhir periode pengamatan. Sedangkan 

besaran pengaruh variabel harga CPO dunia hanya mencapai 0.01 atau sebesar 

1%. Hal  ini menunjukan  pengaruh  dari  harga  minyak  kelapa  sawit  (CPO) 

tidak  terlalu  besar  dalam  mempengaruhi pergerakan nilai JII dalam kondisi 
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terjadinya kejutan harga CPO dunia. Adapun hasil dari FEVD pada saat terjadi 

kejutan permintaan adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji FEVD Kejutan Permintaan 

 
Variance Decomposition of LRJII 

Forecast 

Horizon 
LRJII IR LIPI LREXR LRDJIJP LRDJIMY LRPCPO 

1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.94 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00 

3   0.92 0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.00 

4 0.92 0.02 0.00 0.01 0.02 0.03 0.00 

5 0.91 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 0.01 

6 0.91 0.02 0.00 0.00 0.03 0.03 0.01 

7 0.90 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03 0.01 

8 0.90 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 

9 0.90 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 

10 0.90 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 

11 0.90 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 

12 0.90 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 

13 0.90 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 

14 0.90 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 

15 0.90 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 

16 0.90 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 

17 0.89 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 

18 0.89 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 

19 0.89 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 

20 0.89 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 0.01 

Sumber: JMulti, data diolah 

Pada saat terjadi kejutan penawaran harga CPO dunia, hasil variance 

decomposition dari variabel LRJII menunjukkan bahwa pada periode pertama 

varabel LRJII dipengaruhi oleh variable itu sendiri (100%). Namun pada periode 

selanjutnya pengaruh LRJII terhadap variabel itu sendiri berkurang. Pada periode 

kedua variabel yang terbesar mempengaruhi variabel LRJII selain variabel LRJII 

itu sendiri adalah LRDJIMY dan harga CPO dunia (LRPCPO). Pada akhir periode 

pengamatan pengaruh LRJII terhadap dirinya sendiri berkurang menjadi 85%, 

sedangkan variabel lainnya selain LRJII yang yang memberikan pengaruh terbesar 
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terhadap LRJII sampai pada periode terakhir pengamatan adalah LRDJIMY, dan 

LRPCPO.Pasar saham syariah Malaysia (LRDJIMY)  menjadi variabel yang 

paling dominan pengaruhnya yaitu hingga mencapai 0.10 atau sebesar 10 persen 

pada akhir periode pengamatan.  

Harga CPO dunia menjadi salah satu variabel yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap LRJII dalam kondisi terjadi kejutan penawaran harga CPO 

dunia yaitu hingga mencapai 0.05 atau sebesar 5 persen pada akhir periode 

pengamatan.  

Variabel makroekonomi lainnya berupa IR dan LIPI, masing masing 

memberikan pengaruh yang relatif kecil pada akhir periode pengamatan yaitu 

masing-masing hanya sebesar 0.01 atau mencapai 1%. Sedangkan nilai tukar 

rupiah (EXR) tidak  mempengaruhi pergerakan nilai JII dalam kondisi terjadinya 

kejutan penawaran harga CPO dunia. Adapun hasil dari FEVD pada saat terjadi 

kejutan penawaran adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji FEVD Kejutan Penawaran 

 
Variance Decomposition of LRJII 

Forecast 

Horizon 
LRJII IR LIPI LREXR LRDJIJP LRDJIMY LRPCPO 

1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 0.85 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10 0.04 

3   0.86 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.04 
4 0.85 0.00 0.01 0.00 0.02 0.08 0.04 
5 0.84 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.04 
6 0.85 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.04 
7 0.85 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.04 
8 0.85 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.05 

9 0.85 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.05 

10 0.85 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.05 

11 0.85 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.05 

12 0.85 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.05 

13 0.85 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.05 

14 0.85 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.05 

15 0.85 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.05 

16 0.85 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.05 

17 0.85 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.05 

18 0.85 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.05 

19 0.85 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.05 

20 0.85 0.01 0.01 0.00 0.02 0.08 0.05 

Sumber: JMulti, data diolah 

Dengan demikian, hal di atas menunjukkan bahwa jika sumber kejutan harga 

CPO berasal dari kejutan penawaran, harga CPO dunia memiliki peran yang 

paling besar terhadap perubahan LRJII dibandingkan dengan sumber kejutan 

lainnya, baik pada saat terjadi kejutan permintaan ataupun jika sumber kejutan 

diabaikan. 
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh  dari  

kejutan permintaan dan penawaran harga CPO dunia terhadap pergerakan  Jakarta 

Islamic Index (JII), yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh 

kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:  

a. Hasil  analisis  VECM  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  dari ketiga 

sumber kejutan yang berbeda yaitu kejutan total harga CPO, kejutan 

permintaan dan kejutan penawaran harga CPO dunia terdapat perbedaan 

pengaruh variabel makroekonomi terhadap pergerakan JII.  

b. Pada saat terjadi kejutan permintaan harga CPO, dalam jangka pendek hanya 

variabel harga CPO dunia yang berpengaruh signifikan terhadap JII, 

sedangkan variabel lainnya yaitu suku bunga, Indeks Produksi Industri, nilai 

tukar, indeks saham syariah DJIJP dan DJIMY tidak memiliki pengaruh 

terhadap JII. Dalam jangka panjang terdapat empat variabel makroekonomi 

yang secara signifikan berpengaruh  terhadap JII, yaitu suku bunga, nilai 

tukar riil, indeks saham syariah DJIJP dan DJIMY. 

c. Pada saat terjadi kejutan penawaran harga CPO, dalam jangka pendek hanya 

variabel pasar saham syariah Malaysia (DJIMY) yang berpengaruh 

signifikan terhadap JII, Sedangkan, variabel lainnya yaitu suku bunga, 

Indeks Produksi Industri, nilai tukar, indeks saham syariah DJIJP dan harga 

CPO dunia tidak memiliki pengaruh terhadap JII. Dalam jangka panjang 
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seluruh variabel secara signifikan berpengaruh terhadap JII. Hal  ini  terjadi  

karena  suatu variabel  bereaksi  terhadap  variabel  lainnya  membutuhkan  

waktu  (lag)  dan  pada umumnya  reaksi  suatu  variabel  terhadap  variabel  

lainnya  terjadi  dalam  jangka panjang.   

d. Sedangkan jika sumber kejutan diabaikan, dalam jangka pendek terdapat 

empat variabel yang berpengaruh signifikan terhadap JII yaitu suk bunga, 

Indeks Produksi Industri, nilai tukar riil, indeks saham syariah Jepang 

(DJIJP) dan harga CPO dunia. Terdapat tiga variabel secara signifikan 

berpengaruh dalam jangka panjang, yaitu nilai tukar riil, indeks saham 

syariah Jepang (DJIJP) dan indeks saham syariah Malaysia (DJIMY).   

e. Terdapat perbedaan pengaruh shock harga CPO dunia terhadap Jakarta 

Islamic Index (JII) dari sumber kejutan yang berbeda. Efek kejutan total 

harga CPO global direspon positif dan signifikan oleh JII, dengan kata lain, 

ketika harga minyak kelapa sawit mengalami kejutan (peningkatan) maka 

akan turut meningkatkan nilai JII. Efek yang diciptakan oleh kejutan 

permintaan lebih besar dari pada yang diciptakan oleh sumber kejutan 

lainnya, akan tetapi respon ini tidak signifikan. Sedangkan kejutan 

penawaran direspon negatif signifikan oleh JII.  

f. Tidak terdapat perbedaan respon Jakarta Islamic Index (JII) terhadap shock 

harga CPO dunia meskipun dari sumber kejutan yang berbeda. Baik efek 

kejutan permintaan maupun kejutan penawaran harga CPO dunia, suku 

bunga direspon negatif oleh JII akan tetapi pada kejutan penawaran efeknya 
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tidak signifikan. Meskipun efek shock penawaran merupakan yang paling 

besar, akan tetapi pernawaran yang menunjukkan efek tidak signifikan. 

g. Perubahan harga minyak kelapa sawit (CPO) memiliki kontribusi terhadap 

pergerakan Jakarta Islamic Index (JII) baik dari sumber kejutan permintaan 

harga CPO, kejutan penawaran harga CPO, maupun pada saat sumber 

kejutan tidak diperhitungkan. Perubahan harga CPO memiliki kontribusi 

paling besar terhadap pergerakan JII pada saat terjadi kejutan penawaran, 

sedangkan pada saat terjadi kejutan permintaan harga CPO menunjukkan 

kontribusi yang lebih kecil. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dilakukan 

penambahan maupun perbaikan, yaitu penelitian ini memiliki keterbatasan dalam 

pendefinisian variabel-variabel riil yang digunakan seperti misalnya pada variabel 

nilai tukar riil yang memiliki pengaruh kepada variabel utama secara keseluruhan 

sehingga perlu perbaikan agar dapat lebih memperjelas hubungan antar variabel. 

Karena keterbatasan-keterbatasan itu menyebabkan hasil penelitian ini perlu 

pengkajian yang lebih seksama dimasa mendatang, dengan melihat faktor-faktor 

diluar keterbatasan sekarang.   



142 

 

 
 

5.3 Saran 

Sebagai peneliti, penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian 

harus selalu  dilakukan  penyempurnaan  secara  terus-menerus,  karena  ilmu 

ekonomi dan pasar modal selalu berkembang dari waktu ke waktu, maka untuk 

penelitian selanjutnya penulis menyarankan sebagai berikut:  

a. Adanya  keterbatasan  Indeks  harga  saham  yang  digunakan  sebagai  objek  

penelitian yang hanya fokus pada harga saham syariah negara pengekspor, 

yaitu JII.  Diharapkan  dalam  penelitian  selanjutnya  agar menggunakan  

indeks  harga  saham  syariah lainnya  atau  membandingkan  dengan indeks 

harga saham negara lain yang berasal dari negara pengekspor maupun 

pengekspor komoditas. 

b. Pada  penelitian  ini  menggunakan  satu  komoditas  dari  sektor perkebunan,  

diharapkan  untuk  penelitian  selanjutnya dapat  menggunakan  komoditas  

dari  sektor  lainnya  yang  juga  merupakan komoditas unggulan Indonesia. 
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Lampiran 1 - Data Awal 

DATE IR LIPI LRDJIJP LRDJIMY LREXR LRJII LRPCPO 

2007-01-01 9.50 4.47938 7.21865 7.17651 9.42157 5.99916 5.68508 

2007-02-01 9.25 4.439 7.2506 7.18091 9.41882 5.98316 5.69117 

2007-03-01 9.00 4.54606 7.24173 7.24094 9.41524 6.05037 5.7137 

2007-04-01 9.00 4.53528 7.24022 7.33353 9.41336 6.14208 5.84302 

2007-05-01 8.75 4.53314 7.24189 7.377 9.3832 6.14316 5.92262 

2007-06-01 8.50 4.57358 7.24978 7.36118 9.40418 6.16982 5.96216 

2007-07-01 8.25 4.53593 7.26146 7.38804 9.41784 6.25079 5.96781 

2007-08-01 8.25 4.53561 7.23487 7.30062 9.42819 6.18925 5.97975 

2007-09-01 8.25 4.52721 7.2595 7.4083 9.39366 6.26355 5.99244 

2007-10-01 8.25 4.46026 7.22737 7.50545 9.38059 6.40268 6.04299 

2007-11-01 8.25 4.53281 7.21596 7.49612 9.40821 6.44496 6.11266 

2007-12-01 8.00 4.51874 7.18272 7.56612 9.39972 6.45262 6.10767 

2008-01-01 8.00 4.53614 7.12091 7.54223 9.36649 6.40197 6.21285 

2008-02-01 8.00 4.52948 7.1301 7.54662 9.34014 6.46031 6.30152 

2008-03-01 8.00 4.57048 7.07956 7.43002 9.34705 6.32422 6.37187 

2008-04-01 8.00 4.56996 7.1381 7.47604 9.34216 6.27212 6.30764 

2008-05-01 8.25 4.57275 7.16511 7.45157 9.33821 6.28936 6.32988 

2008-06-01 8.50 4.59684 7.08622 7.34133 9.31758 6.25287 6.324 

2008-07-01 8.75 4.56331 7.03426 7.24671 9.29026 6.13528 6.24423 

2008-08-01 9.00 4.56404 7.0029 7.12604 9.29118 6.04489 6.0031 

2008-09-01 9.25 4.51907 6.85403 7.01513 9.3101 5.81738 5.86434 

2008-10-01 9.50 4.51929 6.71178 6.81958 9.45203 5.42173 5.52609 

2008-11-01 9.50 4.53914 6.71212 6.82401 9.54902 5.43084 5.43346 

2008-12-01 9.25 4.49959 6.78025 6.8908 9.45117 5.53082 5.47202 

2009-01-01 8.75 4.51929 6.73283 6.87575 9.49499 5.51962 5.58041 

2009-02-01 8.25 4.53818 6.62327 6.84021 9.54424 5.51978 5.59441 

2009-03-01 7.75 4.58425 6.6335 6.85242 9.50592 5.61822 5.63985 

2009-04-01 7.50 4.58221 6.70053 6.9911 9.42133 5.78843 5.79918 

2009-05-01 7.25 4.5742 6.80363 7.04432 9.39258 5.88098 5.92964 

2009-06-01 7.00 4.60247 6.83267 7.05941 9.38345 5.9254 5.82305 

2009-07-01 6.75 4.5609 6.89602 7.13012 9.35088 6.10189 5.69572 

2009-08-01 6.50 4.57068 6.93337 7.13739 9.36083 6.08441 5.81586 

2009-09-01 6.50 4.51721 6.95586 7.16128 9.30629 6.12735 5.74377 

2009-10-01 6.50 4.56529 6.92392 7.19693 9.2945 6.07996 5.74962 

2009-11-01 6.50 4.57646 6.91572 7.20627 9.28471 6.11662 5.81036 

2009-12-01 6.50 4.54701 6.94237 7.19726 9.27828 6.1607 5.89822 
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2010-01-01 6.50 4.57048 6.94949 7.18514 9.26198 6.17722 5.89886 

2010-02-01 6.50 4.57759 6.95918 7.20007 9.25741 6.14094 5.9061 

2010-03-01 6.50 4.61878 6.9943 7.27073 9.2323 6.21241 5.94749 

2010-04-01 6.50 4.61947 6.99694 7.3012 9.22217 6.27869 5.94484 

2010-05-01 6.50 4.61413 6.90808 7.21198 9.23718 6.2101 5.92219 

2010-06-01 6.50 4.65129 6.90956 7.24638 9.21493 6.23508 5.90648 

2010-07-01 6.50 4.61443 6.95083 7.28625 9.18605 6.26841 5.91582 

2010-08-01 6.50 4.61631 6.91053 7.32039 9.18901 6.24088 6.02895 

2010-09-01 6.50 4.52526 6.97204 7.35066 9.17233 6.34202 6.03505 

2010-10-01 6.50 4.61284 6.98841 7.39003 9.17305 6.36719 6.1106 

2010-11-01 6.50 4.62222 7.01079 7.36155 9.17782 6.30112 6.22462 

2010-12-01 6.50 4.61344 7.08524 7.40319 9.16607 6.33828 6.32255 

2011-01-01 6.50 4.62163 7.08792 7.16129 9.16136 6.21964 6.36156 

2011-02-01 6.75 4.58558 7.11221 7.1713 9.13465 6.25801 6.3669 

2011-03-01 6.75 4.66212 7.04039 7.24099 9.12489 6.29694 6.27106 

2011-04-01 6.75 4.62683 7.07255 7.26952 9.1114 6.32658 6.23975 

2011-05-01 6.75 4.65994 7.05082 7.17938 9.10687 6.33031 6.24525 

2011-06-01 6.75 4.67498 7.07583 7.21187 9.1062 6.33358 6.22256 

2011-07-01 6.75 4.69547 7.11159 7.25282 9.09054 6.38325 6.18033 

2011-08-01 6.75 4.6357 7.03765 7.28802 9.08512 6.30467 6.17166 

2011-09-01 6.75 4.64554 7.01047 7.27689 9.11207 6.22973 6.15273 

2011-10-01 6.50 4.67833 6.9968 7.38331 9.12031 6.30505 6.08306 

2011-11-01 6.00 4.61858 6.98864 7.34313 9.14559 6.28318 6.13887 

2011-12-01 6.00 4.63366 6.9804 7.38859 9.13519 6.30883 6.11364 

2012-01-01 6.00 4.63269 7.01207 7.45533 9.1191 6.34763 6.14348 

2012-02-01 5.75 4.65994 7.0397 7.49252 9.12195 6.35465 6.18289 

2012-03-01 5.75 4.62947 7.04317 7.47668 9.13486 6.38405 6.22242 

2012-04-01 5.75 4.63841 7.02778 7.48667 9.13788 6.3665 6.24475 

2012-05-01 5.75 4.685 6.94357 7.42725 9.15978 6.27478 6.16203 

2012-06-01 5.75 4.69857 6.9809 7.44768 9.15271 6.30438 6.08028 

2012-07-01 5.75 4.71322 6.96848 7.48861 9.15133 6.35022 6.09589 

2012-08-01 5.75 4.61294 6.977 7.5059 9.15133 6.33408 6.07219 

2012-09-01 5.75 4.69693 6.98407 7.52644 9.15483 6.38674 6.03689 

2012-10-01 5.75 4.77212 6.96092 7.53795 9.15683 6.41533 5.8922 

2012-11-01 5.75 4.73734 6.98269 7.48533 9.15493 6.36417 5.86241 

2012-12-01 5.75 4.73725 6.99928 7.53571 9.15409 6.36892 5.81595 

2013-01-01 5.75 4.73541 7.01886 7.47811 9.1543 6.37931 5.89471 

2013-02-01 5.75 4.72126 7.04055 7.48324 9.14388 6.43732 5.91461 

2013-03-01 5.75 4.72366 7.06963 7.50341 9.14463 6.45575 5.90708 
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2013-04-01 5.75 4.73725 7.1262 7.5416 9.14473 6.48855 5.89509 

2013-05-01 5.75 4.75169 7.07061 7.55985 9.15123 6.48155 5.90285 

2013-06-01 5.75 4.73039 7.08073 7.54018 9.15419 6.44389 5.91375 

2013-07-01 6.00 4.74736 7.07898 7.51243 9.15936 6.35739 5.87964 

2013-08-01 6.50 4.73066 7.0434 7.48023 9.21014 6.29532 5.87296 

2013-09-01 7.00 4.75669 7.11234 7.50343 9.27134 6.28691 5.86073 

2013-10-01 7.25 4.77111 7.10303 7.55621 9.24261 6.33521 5.90683 

2013-11-01 7.25 4.75531 7.12404 7.5306 9.30036 6.27359 5.97452 

2013-12-01 7.50 4.76525 7.13079 7.51823 9.31308 6.27813 5.9624 

2014-01-01 7.50 4.76491 7.11564 7.4459 9.30574 6.29744 5.90667 

2014-02-01 7.50 4.75875 7.13323 7.48621 9.25263 6.33385 5.95397 

2014-03-01 7.50 4.76046 7.11926 7.50371 9.23014 6.35442 6.0094 

2014-04-01 7.50 4.76431 7.08011 7.51185 9.24793 6.36587 5.95389 

2014-05-01 7.50 4.78882 7.10407 7.51771 9.25608 6.37831 5.9327 

2014-06-01 7.50 4.78932 7.15178 7.5355 9.2671 6.37122 5.89043 

2014-07-01 7.50 4.7626 7.1549 7.53126 9.23415 6.41461 5.86992 

2014-08-01 7.50 4.78857 7.14676 7.53153 9.23912 6.411 5.77722 

2014-09-01 7.50 4.85 7.13667 7.49002 9.27791 6.40318 5.6989 

2014-10-01 7.50 4.82326 7.13383 7.49452 9.26502 6.37323 5.71699 

2014-11-01 7.75 4.80181 7.1381 7.43824 9.25989 6.3769 5.73104 

2014-12-01 7.75 4.82783 7.13319 7.37296 9.25033 6.36425 5.68113 

2015-01-01 7.75 4.81486 7.1885 7.3722 9.27529 6.38907 5.67973 

2015-02-01 7.50 4.78474 7.23093 7.40301 9.29899 6.41428 5.67874 

2015-03-01 7.50 4.83199 7.25563 7.36807 9.30892 6.421 5.65165 

2015-04-01 7.50 4.84505 7.25935 7.39057 9.29661 6.32629 5.63575 

2015-05-01 7.50 4.81243 7.26238 7.32322 9.31163 6.37017 5.6283 

2015-06-01 7.50 4.83834 7.26898 7.26758 9.31443 6.30417 5.6441 

2015-07-01 7.50 4.80574 7.27917 7.26671 9.31973 6.27178 5.58706 

2015-08-01 7.50 4.84427 7.21037 7.10686 9.35375 6.19742 5.44181 

2015-09-01 7.50 4.86992 7.15258 7.09445 9.39607 6.12479 5.42301 

2015-10-01 7.50 4.88333 7.2424 7.14728 9.32892 6.17817 5.50195 

2015-11-01 7.50 4.86576 7.27725 7.15232 9.33759 6.16531 5.4566 

2015-12-01 7.50 4.84293 7.2737 7.17642 9.32456 6.19557 5.47567 

2016-01-01 7.25 4.84024 7.20307 7.17987 9.31857 6.20591 5.47105 

2016-02-01 7.00 4.85593 7.20627 7.15766 9.2898 6.25321 5.59516 

2016-03-01 6.75 4.85725 7.22746 7.25139 9.2794 6.26802 5.66345 

2016-04-01 6.75 4.84639 7.29886 7.21468 9.27828 6.27342 5.71112 

2016-05-01 6.75 4.88045 7.29338 7.13577 9.31136 6.26429 5.68718 

2016-06-01 6.50 4.91486 7.31116 7.16824 9.27144 6.32552 5.65168 
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2016-07-01 6.50 4.88982 7.35162 7.16077 9.25589 6.36404 5.60499 

2016-08-01 5.25 4.9032 7.31688 7.17637 9.26889 6.39172 5.72414 

2016-09-01 5.00 4.87038 7.34364 7.15394 9.25023 6.37982 5.74841 

2016-10-01 4.75 4.88394 7.34663 7.14174 9.2485 6.37868 5.69117 

2016-11-01 4.75 4.88598 7.30538 7.03681 9.28182 6.29353 5.73683 

2016-12-01 4.75 4.88439 7.30487 7.03976 9.27172 6.30593 5.77567 
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Lampiran 2 – Data Kejutan Permintaan Harga CPO 

DATE  IR  LIPI LRDJIJP LRDJIMY LREXR LRJII LRPCPO 

2007-01-01 9.50  4.4793723 7.2186488 7.1765162 9.4215968 5.9991578 5.6850754 

2007-02-01 7.50  4.7847257 7.2309244 7.4030062 9.2990342 6.4142791 5.6787473 

2007-06-01 7.00  4.7566888 7.1123384 7.5034296 9.2713159 6.286901 5.8607273 

2007-10-01 7.25  4.840227 7.203069 7.1798736 9.3185685 6.2059149 5.4710483 

2008-02-01 7.50  4.8383137 7.2689827 7.267581 9.3144724 6.3041813 5.6441128 

2008-04-01 7.50  4.812451 7.2623813 7.3232207 9.3116425 6.3701732 5.6282936 

2008-05-01 5.75  4.7236641 7.0696311 7.5034101 9.1446769 6.4557481 5.907076 

2008-11-01 5.75  4.7303922 7.0807308 7.540178 9.1542124 6.4438901 5.9137544 

2008-12-01 5.75  4.7132171 6.9684831 7.4886106 9.1513051 6.3502233 6.0958841 

2009-02-01 9.25  4.4389477 7.2506016 7.180912 9.4188415 5.9831468 5.6911714 

2009-04-01 6.50  4.6163079 6.9105269 7.320393 9.1889792 6.2408758 6.0289633 

2009-08-01 6.75  4.6455441 7.0104785 7.2768908 9.1120264 6.2297407 6.1527272 

2009-11-01 6.50  4.6512901 6.9095652 7.2463745 9.2149158 6.2350829 5.9064648 

2009-12-01 7.50  4.8232258 7.1338305 7.4945232 9.2650146 6.3732285 5.7170024 

2010-02-01 6.50  4.6141299 6.9080755 7.211979 9.2371699 6.2101027 5.9222054 

2010-05-01 6.75  4.5855795 7.1122028 7.1713069 9.1346369 6.2580181 6.3668991 

2010-06-01 6.50  4.5252608 6.9720442 7.3506582 9.1723372 6.342013 6.0350544 

2010-08-01 8.00  4.5700024 7.1381039 7.4760372 9.3421235 6.2721168 6.3076372 

2010-09-01 6.50  4.5775934 6.9591842 7.2000645 9.2574563 6.1409368 5.9060873 

2010-11-01 7.75  4.8018151 7.1380938 7.4382416 9.2598929 6.376898 5.7310257 

2010-12-01 7.50  4.7888356 7.1040676 7.5177036 9.2560817 6.3783018 5.9326857 

2011-02-01 8.50  4.5735304 7.2497734 7.3611831 9.4041655 6.1698221 5.9621639 

2011-03-01 7.50  4.8429227 7.2737057 7.176425 9.3245848 6.1955646 5.4756682 

2011-09-01 8.25  4.5727107 7.1651062 7.4515653 9.3381998 6.2893679 6.3298726 

2011-10-01 6.75  4.8804507 7.293385 7.1357735 9.3113181 6.2642926 5.6871624 

2011-11-01 7.50  4.8833423 7.2423938 7.1472827 9.3289182 6.1781704 5.501961 

2012-02-01 8.25  4.538181 6.6232747 6.8402146 9.5442358 5.5197832 5.5944029 

2012-04-01 7.50  4.8450775 7.2593465 7.3905675 9.2966191 6.3262895 5.6357526 

2012-05-01 8.25  4.4602776 7.2273684 7.5054533 9.380594 6.4026849 6.0429849 

2012-07-01 9.25  4.4995432 6.7802459 6.8907997 9.4511642 5.5307992 5.4720177 

2012-09-01 6.50  4.8898227 7.3516234 7.1607663 9.2559102 6.3640471 5.6050009 

2012-10-01 5.75  4.6384115 7.0277787 7.4866777 9.1379043 6.3665052 6.2447487 

2013-02-01 5.75  4.6969286 6.9840706 7.5264442 9.1548119 6.3867521 6.036886 

2013-03-01 4.75  4.8839376 7.3466269 7.141737 9.2485377 6.3786761 5.6911779 

2013-06-01 4.75  4.8859787 7.305381 7.0368081 9.281787 6.2935309 5.7368161 

2013-09-01 6.50  4.9148583 7.3111562 7.1682416 9.2714713 6.3255144 5.6516847 

2013-11-01 7.50  4.8320139 7.2556324 7.3680694 9.3088833 6.4210018 5.6516433 

2014-02-01 7.25  4.7553128 7.1240429 7.5306015 9.3003314 6.2735998 5.9745207 
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2014-04-01 7.50  4.7643047 7.0801111 7.5118475 9.2479277 6.3658731 5.9538875 

2014-05-01 4.75  4.8843916 7.304874 7.0397611 9.271675 6.3059284 5.775659 

2014-08-01 5.75  4.7212629 7.0405419 7.4832455 9.1438376 6.4373178 5.9146108 

2014-10-01 6.50  4.5470637 6.9423719 7.1972603 9.2783065 6.160708 5.8982364 

2014-11-01 7.50  4.7587847 7.1332336 7.4862089 9.2526566 6.3338439 5.9539736 

2015-02-01 5.75  4.6599424 7.0396931 7.4925177 9.1219235 6.3546421 6.1828878 

2015-03-01 6.50  4.5707233 6.9333749 7.1373899 9.3608206 6.0844055 5.8158738 

2015-04-01 6.00  4.6185799 6.9886479 7.3431304 9.145537 6.2831854 6.1388745 

2015-05-01 6.50  4.5764561 6.9157276 7.2062724 9.2847368 6.1166209 5.8103667 

2015-06-01 7.50  4.5821845 6.7005284 6.9910989 9.4213125 5.788441 5.7991786 

2015-08-01 6.50  4.6222239 7.0107874 7.3615506 9.1778428 6.3011119 6.224622 

2015-10-01 5.75  4.6849975 6.943566 7.4272538 9.1597585 6.2747871 6.1620375 

2015-12-01 9.50  4.539134 6.7121203 6.8240117 9.549038 5.4308318 5.4334754 

2016-01-01 6.50  4.6134359 7.0852401 7.4031863 9.1660333 6.3382786 6.3225416 

2016-02-01 8.00  4.52946 7.1301018 7.5466202 9.3401469 6.4603107 6.3015239 

2016-05-01 6.75  4.6621175 7.0403854 7.2409927 9.1248771 6.2969506 6.2710619 

2016-06-01 7.00  4.8559289 7.2062671 7.1576539 9.2897663 6.2532183 5.5951747 

2016-07-01 7.50  4.7885546 7.1467643 7.5315281 9.2391518 6.4109907 5.7772126 

2016-10-01 7.50  4.8442585 7.2103702 7.106858 9.3537424 6.1974236 5.4417924 

2016-11-01 6.50  4.6783277 6.9968 7.3833084 9.1202761 6.3050601 6.0830593 

2016-12-01 5.75  4.7721243 6.9609162 7.5379515 9.1568275 6.4153298 5.8922051 
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Lampiran 3 - Data Kejutan Penawaran Harga CPO 

DATE  IR  LIPI LRDJIJP LRDJIMY LREXR LRJII LRPCPO 

2007-03-01 9.00  4.5640356 7.0029018 7.126039 9.2911828 6.0448868 6.0030966 

2007-04-01 8.00  4.5361416 7.1209131 7.5422347 9.3664891 6.4019669 6.2128465 

2007-05-01 7.25  4.7711083 7.103026 7.5562136 9.2426139 6.3352138 5.9068322 

2007-07-01 6.50  4.6216339 7.0879245 7.1612884 9.1613602 6.2196354 6.3615615 

2007-08-01 7.25  4.5741954 6.8036273 7.0443208 9.3925786 5.8809798 5.9296423 

2007-09-01 5.75  4.7354087 7.0188583 7.4781132 9.154299 6.3793086 5.8947058 

2007-11-01 5.25  4.9031986 7.3168803 7.1763692 9.2688923 6.3917161 5.7241405 

2007-12-01 9.25  4.5190675 6.8540274 7.0151288 9.3100952 5.817379 5.8643412 

2008-01-01 7.50  4.7604631 7.1192553 7.503714 9.230143 6.3544222 6.0094027 

2008-03-01 6.50  4.6128407 6.9884132 7.3900333 9.1730538 6.3671918 6.1106022 

2008-06-01 8.75  4.5192854 6.7328303 6.8757485 9.4949929 5.5196192 5.5804088 

2008-07-01 6.50  4.6187772 6.9942999 7.2707303 9.2322975 6.2124057 5.9474865 

2008-08-01 6.75  4.5609048 6.8960167 7.1301225 9.3508846 6.1018872 5.6957167 

2008-09-01 7.75  4.8278336 7.1331922 7.3729599 9.25033 6.3642515 5.6811278 

2008-10-01 7.50  4.8499969 7.1366662 7.4900156 9.2779056 6.4031768 5.6989039 

2009-01-01 8.25  4.5328145 7.2159603 7.4961196 9.4082071 6.4449576 6.112664 

2009-03-01 8.75  4.533137 7.2418891 7.3770024 9.3832006 6.1431551 5.9226234 

2009-05-01 7.50  4.8657637 7.2772477 7.1523158 9.3375896 6.1653128 5.4566023 

2009-06-01 6.00  4.6326881 7.0120702 7.4553332 9.1191019 6.3476344 6.1434772 

2009-07-01 6.75  4.6954678 7.1115937 7.2528191 9.0905428 6.3832532 6.1803272 

2009-09-01 7.50  4.7649052 7.115639 7.4458964 9.3057415 6.2974408 5.9066689 

2009-10-01 5.75  4.7372505 6.9992765 7.5357131 9.1540874 6.3689245 5.8159498 

2010-01-01 9.00  4.5352841 7.2402195 7.3335262 9.4133628 6.1420804 5.8430225 

2010-03-01 8.00  4.5704752 7.079555 7.4300192 9.3470542 6.3242156 6.3718682 

2010-04-01 6.00  4.6336605 6.9804015 7.3885937 9.1351857 6.3088268 6.1136379 

2010-07-01 5.00  4.8703766 7.3436397 7.1539433 9.2502339 6.3798174 5.7484052 

2010-10-01 6.50  4.5652853 6.9239239 7.1969262 9.2944977 6.0799561 5.7496159 

2011-01-01 7.00  4.6024665 6.8326653 7.0594114 9.383453 5.9254049 5.8230459 

2011-04-01 5.75  4.6129399 6.9770015 7.5059047 9.1513332 6.3340786 6.0721916 

2011-05-01 6.75  4.6268338 7.0725491 7.2695193 9.1114036 6.3265787 6.2397494 

2011-06-01 6.75  4.6599424 7.0508161 7.1793842 9.106867 6.330309 6.2452537 

2011-07-01 7.75  4.5842529 6.6335026 6.8524223 9.5059162 5.6182246 5.6398482 

2011-08-01 5.75  4.6294725 7.0431686 7.4766762 9.1348622 6.384047 6.2224175 

2011-12-01 6.75  4.8463894 7.2988645 7.214681 9.2782794 6.273424 5.7111221 

2012-01-01 9.00  4.5460569 7.2417315 7.2409364 9.4152385 6.05037 5.7136998 

2012-03-01 7.50  4.7652461 7.1307948 7.5182271 9.3130774 6.2781274 5.9623961 

2012-06-01 5.75  4.7372505 7.1261998 7.5416035 9.1447346 6.4885512 5.8950913 

2012-08-01 7.50  4.8057409 7.279174 7.2667086 9.3197327 6.2717821 5.5870614 
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2012-11-01 6.75  4.6749761 7.0758342 7.211874 9.1062013 6.3335815 6.2225564 

2012-12-01 7.50  4.7893234 7.1517832 7.5354996 9.2670987 6.3712186 5.890428 

2013-01-01 5.75  4.7373381 6.9826865 7.4853345 9.1549334 6.3641654 5.8624088 

2013-04-01 5.75  4.6985695 6.9809035 7.4476813 9.1527113 6.3043757 6.0802764 

2013-05-01 7.50  4.8699162 7.152582 7.0944506 9.3960728 6.1247928 5.4230098 

2013-07-01 8.25  4.5356057 7.2348696 7.3006214 9.4281899 6.1892493 5.9797462 

2013-08-01 6.75  4.6356994 7.0376513 7.2880188 9.0851172 6.3046682 6.1716588 

2013-10-01 5.75  4.7516918 7.0706052 7.5598513 9.1512271 6.4815465 5.9028519 

2013-12-01 6.50  4.5172129 6.9558595 7.1612806 9.3062867 6.1273494 5.7437721 

2014-01-01 8.75  4.563306 7.0342558 7.2467101 9.29026 6.1352835 6.2442252 

2014-03-01 8.25  4.5359273 7.2614638 7.3880433 9.4178422 6.2507857 5.967812 

2014-06-01 6.00  4.747364 7.0789822 7.5124264 9.1593628 6.3573916 5.8796387 

2014-07-01 8.25  4.5272086 7.2595031 7.4083002 9.3936614 6.2635506 5.9924391 

2014-09-01 8.50  4.5968355 7.0862194 7.3413348 9.3175791 6.2528668 6.3240005 

2014-12-01 9.50  4.5192854 6.7117769 6.8195796 9.4520309 5.421729 5.5260902 

2015-01-01 6.75  4.857251 7.2274591 7.2513946 9.2793999 6.2680162 5.6634465 

2015-07-01 7.75  4.8148637 7.1884958 7.3721997 9.2752851 6.3890655 5.6797288 

2015-09-01 6.50  4.7306568 7.0433957 7.4802252 9.2101404 6.2953214 5.8729625 

2015-11-01 8.00  4.5187405 7.1827244 7.5661195 9.3997203 6.4526166 6.1076686 

2016-03-01 6.50  4.6194675 6.9969376 7.3012018 9.2221701 6.2786903 5.9448445 

2016-04-01 7.50  4.7626012 7.1549044 7.5312576 9.2341546 6.4146058 5.8699182 

2016-08-01 6.50  4.5704752 6.9494921 7.1851446 9.2619836 6.1772177 5.8988557 

2016-09-01 6.50  4.6144272 6.9508339 7.2862534 9.1860477 6.2684142 5.9158246 
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Lampiran 4 – Uji Stasioner EViews (Total) 

 

Null Hypothesis: LRJII has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.576014  0.1008 

Test critical values: 1% level  -3.486551  

 5% level  -2.886074  

 10% level  -2.579931  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LRJII) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.156163  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.486551  

 5% level  -2.886074  

 10% level  -2.579931  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
Null Hypothesis: IR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.999238  0.2869 

Test critical values: 1% level  -3.487046  

 5% level  -2.886290  

 10% level  -2.580046  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(IR) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.424271  0.0005 

Test critical values: 1% level  -3.487046  

 5% level  -2.886290  

 10% level  -2.580046  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LIPI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 11 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.177476  0.9979 

Test critical values: 1% level  -3.491928  

 5% level  -2.888411  

 10% level  -2.581176  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LIPI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 10 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.615019  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.491928  

 5% level  -2.888411  

 10% level  -2.581176  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LREXR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.873663  0.3437 

Test critical values: 1% level  -3.486064  

 5% level  -2.885863  

 10% level  -2.579818  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LREXR) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.770121  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.486551  

 5% level  -2.886074  

 10% level  -2.579931  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LRDJIJP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.286397  0.6343 

Test critical values: 1% level  -3.486064  

 5% level  -2.885863  

 10% level  -2.579818  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
Null Hypothesis: D(LRDJIJP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.104026  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.486551  

 5% level  -2.886074  

 10% level  -2.579931  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LRDJIMY has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.517603  0.5214 

Test critical values: 1% level  -3.486064  

 5% level  -2.885863  

 10% level  -2.579818  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

Null Hypothesis: D(LRDJIMY) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.594236  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.486551  

 5% level  -2.886074  

 10% level  -2.579931  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LRPCPO has a unit root  
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Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.580538  0.0999 

Test critical values: 1% level  -3.486551  

 5% level  -2.886074  

 10% level  -2.579931  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
Null Hypothesis: D(LRPCPO) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.217830  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.486551  

 5% level  -2.886074  

 10% level  -2.579931  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 

  



160 

 

 
 

Lampiran 5 – Uji Stasioner EViews (Supply Shock) 

 

Null Hypothesis: LRJII has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.204185  0.7419 

Test critical values: 1% level  -2.606911  

 5% level  -1.946764  

 10% level  -1.613062  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 

Null Hypothesis: D(LRJII) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.119774  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.606163  

 5% level  -1.946654  

 10% level  -1.613122  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: IR has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.403832  0.5338 

Test critical values: 1% level  -2.606163  

 5% level  -1.946654  

 10% level  -1.613122  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(IR) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.560233  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.606163  

 5% level  -1.946654  

 10% level  -1.613122  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LIPI has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.033321  0.6675 

Test critical values: 1% level  -2.606163  

 5% level  -1.946654  

 10% level  -1.613122  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 

Null Hypothesis: D(LIPI) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.755712  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.606163  

 5% level  -1.946654  

 10% level  -1.613122  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 

Null Hypothesis: LREXR has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.194943  0.6116 

Test critical values: 1% level  -2.606911  

 5% level  -1.946764  

 10% level  -1.613062  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LREXR) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.851450  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.606911  

 5% level  -1.946764  

 10% level  -1.613062  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LRDJIJP has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.183965  0.6156 

Test critical values: 1% level  -2.605442  

 5% level  -1.946549  

 10% level  -1.613181  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LRDJIJP) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.29970  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.605442  

 5% level  -1.946549  

 10% level  -1.613181  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LRDJIMY has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.098814  0.7100 

Test critical values: 1% level  -2.606911  

 5% level  -1.946764  

 10% level  -1.613062  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LRDJIMY) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.086850  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.606163  

 5% level  -1.946654  

 10% level  -1.613122  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LRPCPO has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.414780  0.5295 

Test critical values: 1% level  -2.606163  

 5% level  -1.946654  

 10% level  -1.613122  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LRPCPO) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.219428  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.606163  

 5% level  -1.946654  

 10% level  -1.613122  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Lampiran 5 – Uji Stasioner EViews (Demand Shock) 

 

Null Hypothesis: LRJII has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.783339  0.0669 

Test critical values: 1% level  -3.548208  

 5% level  -2.912631  

 10% level  -2.594027  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LRJII) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.370881  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.550396  

 5% level  -2.913549  

 10% level  -2.594521  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: IR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.744865  0.4038 

Test critical values: 1% level  -3.548208  

 5% level  -2.912631  

 10% level  -2.594027  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(IR) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.738626  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.550396  

 5% level  -2.913549  

 10% level  -2.594521  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LIPI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.550370  0.8725 

Test critical values: 1% level  -3.557472  

 5% level  -2.916566  

 10% level  -2.596116  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LIPI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.275810  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.557472  

 5% level  -2.916566  

 10% level  -2.596116  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LREXR has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.071435  0.2567 

Test critical values: 1% level  -3.548208  

 5% level  -2.912631  

 10% level  -2.594027  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LREXR) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.211474  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.550396  

 5% level  -2.913549  

 10% level  -2.594521  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LRDJIJP has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.225731  0.6570 

Test critical values: 1% level  -3.557472  

 5% level  -2.916566  

 10% level  -2.596116  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 

Null Hypothesis: D(LRDJIJP) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.628443  0.0004 

Test critical values: 1% level  -3.557472  

 5% level  -2.916566  

 10% level  -2.596116  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LRDJIMY has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.108625  0.2422 

Test critical values: 1% level  -3.548208  

 5% level  -2.912631  

 10% level  -2.594027  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LRDJIMY) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.354628  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.550396  

 5% level  -2.913549  

 10% level  -2.594521  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LRPCPO has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.336767  0.1642 

Test critical values: 1% level  -3.548208  

 5% level  -2.912631  

 10% level  -2.594027  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LRPCPO) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.008040  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.550396  

 5% level  -2.913549  

 10% level  -2.594521  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Lampiran 6 – Uji Lag Optimum (Total) 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: LIPI LIR LRDJIJP LRDJIMY LREXR LRJII LRPCPO    

Exogenous variables: C      

Date: 09/06/17   Time: 16:07     

Sample: 2007M01 2016M12     

Included observations: 112     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  656.4792 NA   2.17e-14 -11.59784 -11.42794 -11.52891 

1  1495.029  1557.307   1.63e-20*  -25.69695*  -24.33770*  -25.14546* 

2  1543.107  83.27776  1.68e-20 -25.68049 -23.13189 -24.64644 

3  1588.500   72.95307*  1.83e-20 -25.61608 -21.87814 -24.09948 

4  1620.095  46.82752  2.63e-20 -25.30526 -20.37798 -23.30611 

5  1650.265  40.94587  3.99e-20 -24.96902 -18.85240 -22.48732 

6  1697.103  57.71094  4.69e-20 -24.93041 -17.62445 -21.96615 

7  1753.232  62.14310  4.96e-20 -25.05772 -16.56241 -21.61090 

8  1809.263  55.02968  5.68e-20 -25.18326 -15.49861 -21.25389 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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Lampiran 7 – Uji Lag Optimum (Demand Shock) 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: LRPCPO LRJII LREXR LRDJIJP LRDJIMY LIR LIPI    

Exogenous variables: C      

Date: 09/06/17   Time: 17:07     

Sample: 1 59      

Included observations: 54     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  347.4692 NA   7.88e-15 -12.60997 -12.35214 -12.51054 

1  625.1856  473.1465  1.68e-18 -21.08095  -19.01830*  -20.28547* 

2  681.7635   81.72358*  1.38e-18 -21.36161 -17.49414 -19.87008 

3  731.8091  59.31331  1.70e-18 -21.40034 -15.72805 -19.21276 

4  800.6915  63.78000  1.39e-18 -22.13672 -14.65962 -19.25309 

5  894.6479  62.63760   7.50e-19*  -23.80177* -14.51985 -20.22210 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 

  



170 

 

 
 

Lampiran 8 – Uji Lag Optimum (Supply Shock) 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: LIPI LIR LRDJIJP LRDJIMY LREXR LRJII LRPCPO    

Exogenous variables: C      

Sample: 1 61      

Included observations: 56     
       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0  329.7986 NA   2.32e-14 -11.52852 -11.27535 -11.43037 

1  655.8532  558.9508   1.19e-18* -21.42333  -19.39798*  -20.63810* 

2  694.7588  56.96900  1.84e-18 -21.06282 -17.26528 -19.59052 

3  753.8683   71.77582*  1.60e-18  -21.42387* -15.85415 -19.26450 

4  793.8999  38.60184  3.51e-18 -21.10357 -13.76167 -18.25713 

5  851.8053  41.36104  6.31e-18 -21.42162 -12.30754 -17.88811 
       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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Lampiran 9 – Uji Kointegrasi (Total) 

Date: 09/06/17   Time: 16:09   

Sample (adjusted): 2007M07 2016M12   

Included observations: 114 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: LIPI LIR LRDJIJP LRDJIMY LREXR LRJII LRPCPO   

Lags interval (in first differences): 1 to 5  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.334702  142.0274  125.6154  0.0034 

At most 1  0.251260  95.57001  95.75366  0.0515 

At most 2  0.195680  62.58253  69.81889  0.1648 

At most 3  0.160567  37.75805  47.85613  0.3127 

At most 4  0.089999  17.80476  29.79707  0.5805 

At most 5  0.057180  7.053417  15.49471  0.5714 

At most 6  0.002987  0.341069  3.841466  0.5592 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.334702  46.45737  46.23142  0.0473 

At most 1  0.251260  32.98749  40.07757  0.2520 

At most 2  0.195680  24.82447  33.87687  0.3970 

At most 3  0.160567  19.95330  27.58434  0.3444 

At most 4  0.089999  10.75134  21.13162  0.6721 

At most 5  0.057180  6.712348  14.26460  0.5237 

At most 6  0.002987  0.341069  3.841466  0.5592 
     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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Lampiran 10 – Uji Kointegrasi (Demand Shock)  
 

Sample (adjusted): 3 59   

Included observations: 57 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: LRPCPO LRJII LREXR LRDJIJP LRDJIMY LIR LIPI   

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.639929  148.0008  125.6154  0.0011 

At most 1  0.429604  89.77793  95.75366  0.1201 

At most 2  0.391251  57.77678  69.81889  0.3099 

At most 3  0.247387  29.48485  47.85613  0.7449 

At most 4  0.110340  13.28523  29.79707  0.8781 

At most 5  0.092866  6.621033  15.49471  0.6221 

At most 6  0.018519  1.065507  3.841466  0.3020 
     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

   

 
 
  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.639929  58.22283  46.23142  0.0017 

At most 1  0.429604  32.00115  40.07757  0.3029 

At most 2  0.391251  28.29193  33.87687  0.2004 

At most 3  0.247387  16.19962  27.58434  0.6488 

At most 4  0.110340  6.664196  21.13162  0.9659 

At most 5  0.092866  5.555526  14.26460  0.6707 

At most 6  0.018519  1.065507  3.841466  0.3020 
     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
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Lampiran 11 – Uji Kointegrasi (Supply Shock)  
 

Sample (adjusted): 4 61    

Included observations: 58 after adjustments   

Trend assumption: Linear deterministic trend   

Series: LIPI LIR LRDJIJP LRDJIMY LREXR LRJII LRPCPO    

Lags interval (in first differences): 1 to 2   

      

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   
      
      Hypothesized  Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  
      
      None *  0.577284  157.0628  125.6154  0.0002  

At most 1 *  0.479486  107.1216  95.75366  0.0066  

At most 2  0.359993  69.25120  69.81889  0.0554  

At most 3  0.294020  43.36716  47.85613  0.1239  

At most 4  0.203922  23.17342  29.79707  0.2376  

At most 5  0.155197  9.946034  15.49471  0.2849  

At most 6  0.002828  0.164253  3.841466  0.6853  
      
       Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   

      

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)  
      
      Hypothesized  Max-Eigen 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**  
      
      None *  0.577284  49.94119  46.23142  0.0192  

At most 1  0.479486  37.87041  40.07757  0.0868  

At most 2  0.359993  25.88404  33.87687  0.3279  

At most 3  0.294020  20.19374  27.58434  0.3279  

At most 4  0.203922  13.22739  21.13162  0.4315  

At most 5  0.155197  9.781781  14.26460  0.2267  

At most 6  0.002828  0.164253  3.841466  0.6853  
      
       Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level  

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level  

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   
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Lampiran 12 – JMulti VECM (Total) 

*** Wed, 18 Oct 2017 02:35:21 *** 

VEC REPRESENTATION 

endogenous variables:     LRJII IR LIPI LREXR LRDJIJP LRDJIMY LRPCPO  

exogenous variables:        

deterministic variables:  CONST  

endogenous lags (diffs):  3  

exogenous lags:           0  

sample range:             [2007 M5, 2016 M12], T = 116 

estimation procedure:     Two stage. 1st=Johansen approach, 2nd=EGLS  

 

 

Lagged endogenous term: 

======================= 

                d(LRJII)     d(IR)   d(LIPI)  d(LREXR)  d(LRDJIJP)  d(LRDJIMY)  d(LRPCPO)   

------------------------------------------------------------------------------------------ 

d(LRJII)  (t-1)|    0.299    -0.764       ---    -0.180       ---     0.196     0.197   

               |   (0.091)   (0.239)     (   )   (0.046)     (   )   (0.081)   (0.121)  

               |   {0.001}   {0.001}     {   }   {0.000}     {   }   {0.016}   {0.104}  

               |   [3.288]  [-3.199]     [   ]  [-3.880]     [   ]   [2.414]   [1.624]  

d(IR)     (t-1)|   -0.039     0.365       ---       ---    -0.023       ---    -0.042   

               |   (0.021)   (0.085)     (   )     (   )   (0.016)     (   )   (0.029)  

               |   {0.057}   {0.000}     {   }     {   }   {0.154}     {   }   {0.144}  

               |  [-1.902]   [4.283]     [   ]     [   ]  [-1.427]     [   ]  [-1.462]  

d(LIPI)   (t-1)|    0.311       ---    -0.412    -0.211     0.298     0.227       ---   

               |   (0.169)     (   )   (0.084)   (0.072)   (0.112)   (0.151)     (   )  

               |   {0.067}     {   }   {0.000}   {0.003}   {0.008}   {0.133}     {   }  

               |   [1.835]     [   ]  [-4.912]  [-2.931]   [2.654]   [1.503]     [   ]  

d(LREXR)  (t-1)|    0.301       ---     0.081       ---     0.247     0.214     0.312   

               |   (0.192)     (   )   (0.095)     (   )   (0.133)   (0.191)   (0.221)  

               |   {0.118}     {   }   {0.395}     {   }   {0.063}   {0.262}   {0.157}  

               |   [1.564]     [   ]   [0.851]     [   ]   [1.862]   [1.121]   [1.414]  

d(LRDJIJP)(t-1)|    0.190       ---       ---       ---     0.147       ---       ---   

               |   (0.110)     (   )     (   )     (   )   (0.084)     (   )     (   )  

               |   {0.083}     {   }     {   }     {   }   {0.078}     {   }     {   }  

               |   [1.733]     [   ]     [   ]     [   ]   [1.762]     [   ]     [   ]  

d(LRDJIMY)(t-1)|      ---       ---       ---     0.141       ---       ---     0.178   

               |     (   )     (   )     (   )   (0.046)     (   )     (   )   (0.118)  

               |     {   }     {   }     {   }   {0.002}     {   }     {   }   {0.130}  

               |     [   ]     [   ]     [   ]   [3.056]     [   ]     [   ]   [1.516]  

d(LRPCPO) (t-1)|    0.120       ---       ---    -0.106     0.109       ---     0.247   

               |   (0.066)     (   )     (   )   (0.033)   (0.050)     (   )   (0.083)  

               |   {0.070}     {   }     {   }   {0.001}   {0.029}     {   }   {0.003}  

               |   [1.814]     [   ]     [   ]  [-3.185]   [2.180]     [   ]   [2.990]  

d(LRJII)  (t-2)|      ---       ---       ---       ---       ---     0.209    -0.341   

               |     (   )     (   )     (   )     (   )     (   )   (0.080)   (0.116)  

               |     {   }     {   }     {   }     {   }     {   }   {0.009}   {0.003}  

               |     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]   [2.614]  [-2.948]  

d(IR)     (t-2)|      ---     0.183       ---       ---       ---       ---       ---   

               |     (   )   (0.081)     (   )     (   )     (   )     (   )     (   )  

               |     {   }   {0.024}     {   }     {   }     {   }     {   }     {   }  

               |     [   ]   [2.252]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]  

d(LIPI)   (t-2)|      ---       ---    -0.224    -0.127     0.222       ---     0.356   

               |     (   )     (   )   (0.082)   (0.061)   (0.090)     (   )   (0.146)  

               |     {   }     {   }   {0.006}   {0.037}   {0.014}     {   }   {0.015}  

               |     [   ]     [   ]  [-2.742]  [-2.085]   [2.453]     [   ]   [2.430]  

d(LREXR)  (t-2)|      ---       ---       ---    -0.163     0.211     0.207       ---   

               |     (   )     (   )     (   )   (0.076)   (0.102)   (0.158)     (   )  

               |     {   }     {   }     {   }   {0.032}   {0.039}   {0.189}     {   }  

               |     [   ]     [   ]     [   ]  [-2.141]   [2.060]   [1.313]     [   ]  

d(LRDJIJP)(t-2)|   -0.124       ---    -0.182       ---       ---    -0.275       ---   

               |   (0.099)     (   )   (0.064)     (   )     (   )   (0.120)     (   )  

               |   {0.210}     {   }   {0.005}     {   }     {   }   {0.022}     {   }  

               |  [-1.254]     [   ]  [-2.836]     [   ]     [   ]  [-2.287]     [   ]  

d(LRDJIMY)(t-2)|      ---       ---       ---     0.097       ---       ---     0.215   

               |     (   )     (   )     (   )   (0.039)     (   )     (   )   (0.122)  

               |     {   }     {   }     {   }   {0.013}     {   }     {   }   {0.077}  

               |     [   ]     [   ]     [   ]   [2.475]     [   ]     [   ]   [1.768]  

d(LRPCPO) (t-2)|      ---       ---     0.119       ---       ---       ---       ---   

               |     (   )     (   )   (0.040)     (   )     (   )     (   )     (   )  

               |     {   }     {   }   {0.003}     {   }     {   }     {   }     {   }  

               |     [   ]     [   ]   [3.016]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]  

d(LRJII)  (t-3)|      ---       ---       ---    -0.040       ---     0.026       ---   

               |     (   )     (   )     (   )   (0.031)     (   )   (0.060)     (   )  

               |     {   }     {   }     {   }   {0.199}     {   }   {0.665}     {   }  

               |     [   ]     [   ]     [   ]  [-1.285]     [   ]   [0.433]     [   ]  

d(IR)     (t-3)|      ---       ---       ---       ---       ---       ---    -0.047   

               |     (   )     (   )     (   )     (   )     (   )     (   )   (0.027)  

               |     {   }     {   }     {   }     {   }     {   }     {   }   {0.081}  
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               |     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]  [-1.746]  

d(LIPI)   (t-3)|      ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---   

               |     (   )     (   )     (   )     (   )     (   )     (   )     (   )  

               |     {   }     {   }     {   }     {   }     {   }     {   }     {   }  

               |     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]  

d(LREXR)  (t-3)|      ---       ---     0.139       ---       ---       ---     0.695   

               |     (   )     (   )   (0.097)     (   )     (   )     (   )   (0.178)  

               |     {   }     {   }   {0.153}     {   }     {   }     {   }   {0.000}  

               |     [   ]     [   ]   [1.429]     [   ]     [   ]     [   ]   [3.893]  

d(LRDJIJP)(t-3)|    0.241       ---     0.186       ---       ---       ---       ---   

               |   (0.087)     (   )   (0.067)     (   )     (   )     (   )     (   )  

               |   {0.006}     {   }   {0.005}     {   }     {   }     {   }     {   }  

               |   [2.768]     [   ]   [2.777]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]  

d(LRDJIMY)(t-3)|      ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---   

               |     (   )     (   )     (   )     (   )     (   )     (   )     (   )  

               |     {   }     {   }     {   }     {   }     {   }     {   }     {   }  

               |     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]  

d(LRPCPO) (t-3)|      ---       ---       ---       ---       ---       ---       ---   

               |     (   )     (   )     (   )     (   )     (   )     (   )     (   )  

               |     {   }     {   }     {   }     {   }     {   }     {   }     {   }  

               |     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Loading coefficients: 

===================== 

          d(LRJII)     d(IR)   d(LIPI)  d(LREXR)  d(LRDJIJP)  d(LRDJIMY)  d(LRPCPO)   

------------------------------------------------------------------------------------ 

ec1(t-1)|   -0.168     0.743       ---    -0.069     0.147       ---     0.269   

        |   (0.074)   (0.249)     (   )   (0.038)   (0.053)     (   )   (0.096)  

        |   {0.023}   {0.003}     {   }   {0.073}   {0.006}     {   }   {0.005}  

        |  [-2.269]   [2.981]     [   ]  [-1.791]   [2.751]     [   ]   [2.803]  

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Estimated cointegration relation(s): 

==================================== 

             ec1(t-1)   

---------------------- 

LRJII  (t-1)|    1.000   

            |   (0.000)  

            |   {0.000}  

            |   [0.000]  

IR     (t-1)|    0.006   

            |   (0.014)  

            |   {0.687}  

            |   [0.403]  

LIPI   (t-1)|   -0.044   

            |   (0.144)  

            |   {0.762}  

            |  [-0.303]  

LREXR  (t-1)|    0.604   

            |   (0.182)  

            |   {0.001}  

            |   [3.329]  

LRDJIJP(t-1)|   -0.671   

            |   (0.071)  

            |   {0.000}  

            |  [-9.468]  

LRDJIMY(t-1)|   -0.402   

            |   (0.064)  

            |   {0.000}  

            |  [-6.291]  

LRPCPO (t-1)|   -0.066   

            |   (0.072)  

            |   {0.358}  

            |  [-0.919]  

CONST       |   -3.608   

            |   (2.191)  

            |   {0.100}  

            |  [-1.647]  

 

---------------------- 
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Lampiran 13 – JMulti VECM (Supply Shock) 

*** Tue, 17 Oct 2017 21:56:19 *** 

VEC REPRESENTATION 

endogenous variables:     LRJII IR LIPI LREXR LRDJIJP LRDJIMY LRPCPO  

exogenous variables:        

deterministic variables:  CONST  

endogenous lags (diffs):  1  

exogenous lags:           0  

sample range:             [2007 M3, 2012 M1], T = 59 

estimation procedure:     Two stage. 1st=Johansen approach, 2nd=EGLS  

 

 

Lagged endogenous term: 

======================= 

                d(LRJII)     d(IR)   d(LIPI)  d(LREXR)  d(LRDJIJP)  d(LRDJIMY)  d(LRPCPO)   

------------------------------------------------------------------------------------------ 

d(LRJII)  (t-1)|   -0.937     3.038    -0.451     0.190    -0.735       ---       ---   

               |   (0.129)   (0.893)   (0.126)   (0.088)   (0.123)     (   )     (   )  

               |   {0.000}   {0.001}   {0.000}   {0.032}   {0.000}     {   }     {   }  

               |  [-7.247]   [3.402]  [-3.577]   [2.150]  [-5.965]     [   ]     [   ]  

d(IR)     (t-1)|      ---    -0.299       ---       ---       ---       ---       ---   

               |     (   )   (0.077)     (   )     (   )     (   )     (   )     (   )  

               |     {   }   {0.000}     {   }     {   }     {   }     {   }     {   }  

               |     [   ]  [-3.881]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]  

d(LIPI)   (t-1)|      ---     0.126    -0.849       ---       ---    -0.115     0.377   

               |     (   )   (0.657)   (0.146)     (   )     (   )   (0.100)   (0.274)  

               |     {   }   {0.847}   {0.000}     {   }     {   }   {0.250}   {0.169}  

               |     [   ]   [0.192]  [-5.795]     [   ]     [   ]  [-1.150]   [1.375]  

d(LREXR)  (t-1)|      ---       ---    -0.914    -0.470    -0.968     0.496     1.322   

               |     (   )     (   )   (0.181)   (0.090)   (0.115)   (0.123)   (0.316)  

               |     {   }     {   }   {0.000}   {0.000}   {0.000}   {0.000}   {0.000}  

               |     [   ]     [   ]  [-5.056]  [-5.214]  [-8.413]   [4.024]   [4.178]  

d(LRDJIJP)(t-1)|      ---       ---     0.328       ---       ---    -0.353    -0.143   

               |     (   )     (   )   (0.114)     (   )     (   )   (0.094)   (0.170)  

               |     {   }     {   }   {0.004}     {   }     {   }   {0.000}   {0.402}  

               |     [   ]     [   ]   [2.891]     [   ]     [   ]  [-3.767]  [-0.838]  

d(LRDJIMY)(t-1)|    0.811    -3.931     0.371    -0.265     0.578       ---       ---   

               |   (0.124)   (0.973)   (0.098)   (0.091)   (0.138)     (   )     (   )  

               |   {0.000}   {0.000}   {0.000}   {0.004}   {0.000}     {   }     {   }  

               |   [6.555]  [-4.042]   [3.809]  [-2.901]   [4.189]     [   ]     [   ]  

d(LRPCPO) (t-1)|      ---       ---    -0.295       ---    -0.262       ---     0.210   

               |     (   )     (   )   (0.095)     (   )   (0.049)     (   )   (0.175)  

               |     {   }     {   }   {0.002}     {   }   {0.000}     {   }   {0.230}  

               |     [   ]     [   ]  [-3.120]     [   ]  [-5.383]     [   ]   [1.200]  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Loading coefficients: 

===================== 

          d(LRJII)     d(IR)   d(LIPI)  d(LREXR)  d(LRDJIJP)  d(LRDJIMY)  d(LRPCPO)   

------------------------------------------------------------------------------------ 

ec1(t-1)|   -0.599    -1.071     0.342       ---       ---    -0.409    -1.218   

        |   (0.105)   (0.696)   (0.123)     (   )     (   )   (0.142)   (0.224)  

        |   {0.000}   {0.124}   {0.006}     {   }     {   }   {0.004}   {0.000}  

        |  [-5.711]  [-1.537]   [2.773]     [   ]     [   ]  [-2.868]  [-5.434]  

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Estimated cointegration relation(s): 

==================================== 

             ec1(t-1)   

---------------------- 

LRJII  (t-1)|    1.000   

            |   (0.000)  

            |   {0.000}  

            |   [0.000]  

IR     (t-1)|    0.040   

            |   (0.020)  

            |   {0.045}  

            |   [2.005]  

LIPI   (t-1)|    0.809   

            |   (0.253)  

            |   {0.001}  

            |   [3.196]  

LREXR  (t-1)|    1.998   

            |   (0.290)  

            |   {0.000}  

            |   [6.894]  

LRDJIJP(t-1)|   -0.862   
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            |   (0.130)  

            |   {0.000}  

            |  [-6.635]  

LRDJIMY(t-1)|   -0.427   

            |   (0.094)  

            |   {0.000}  

            |  [-4.560]  

LRPCPO (t-1)|    0.844   

            |   (0.116)  

            |   {0.000}  

            |   [7.274]  

CONST       |  -24.595   

            |   (3.802)  

            |   {0.000}  

            |  [-6.469]  

----------------------  
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Lampiran 14 – JMulti VECM (Demand Shock) 

*** Wed, 18 Oct 2017 01:59:20 *** 

VEC REPRESENTATION 

endogenous variables:     LRJII IR LIPI LREXR LRDJIJP LRDJIMY LRPCPO  

exogenous variables:        

deterministic variables:  CONST  

endogenous lags (diffs):  1  

exogenous lags:           0  

sample range:             [2007 M3, 2011 M11], T = 57 

estimation procedure:     Two stage. 1st=Johansen approach, 2nd=EGLS  

 

 

Lagged endogenous term: 

======================= 

                d(LRJII)     d(IR)   d(LIPI)  d(LREXR)  d(LRDJIJP)  d(LRDJIMY)  d(LRPCPO)   

------------------------------------------------------------------------------------------ 

d(LRJII)  (t-1)|   -0.307       ---    -0.061       ---       ---     0.105     0.457   

               |   (0.066)     (   )   (0.053)     (   )     (   )   (0.120)   (0.197)  

               |   {0.000}     {   }   {0.249}     {   }     {   }   {0.382}   {0.020}  

               |  [-4.630]     [   ]  [-1.152]     [   ]     [   ]   [0.874]   [2.322]  

d(IR)     (t-1)|      ---    -0.291       ---       ---       ---       ---       ---   

               |     (   )   (0.074)     (   )     (   )     (   )     (   )     (   )  

               |     {   }   {0.000}     {   }     {   }     {   }     {   }     {   }  

               |     [   ]  [-3.931]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]  

d(LIPI)   (t-1)|      ---       ---    -0.451       ---       ---       ---     0.611   

               |     (   )     (   )   (0.099)     (   )     (   )     (   )   (0.220)  

               |     {   }     {   }   {0.000}     {   }     {   }     {   }   {0.005}  

               |     [   ]     [   ]  [-4.550]     [   ]     [   ]     [   ]   [2.781]  

d(LREXR)  (t-1)|      ---       ---       ---    -0.317       ---     0.271     1.052   

               |     (   )     (   )     (   )   (0.076)     (   )   (0.171)   (0.295)  

               |     {   }     {   }     {   }   {0.000}     {   }   {0.114}   {0.000}  

               |     [   ]     [   ]     [   ]  [-4.181]     [   ]   [1.582]   [3.565]  

d(LRDJIJP)(t-1)|      ---       ---       ---       ---    -0.414    -0.118    -0.497   

               |     (   )     (   )     (   )     (   )   (0.072)   (0.096)   (0.163)  

               |     {   }     {   }     {   }     {   }   {0.000}   {0.218}   {0.002}  

               |     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]  [-5.736]  [-1.232]  [-3.052]  

d(LRDJIMY)(t-1)|      ---       ---       ---     0.160       ---       ---       ---   

               |     (   )     (   )     (   )   (0.039)     (   )     (   )     (   )  

               |     {   }     {   }     {   }   {0.000}     {   }     {   }     {   }  

               |     [   ]     [   ]     [   ]   [4.114]     [   ]     [   ]     [   ]  

d(LRPCPO) (t-1)|    0.148    -0.775       ---    -0.112       ---       ---       ---   

               |   (0.045)   (0.396)     (   )   (0.036)     (   )     (   )     (   )  

               |   {0.001}   {0.050}     {   }   {0.002}     {   }     {   }     {   }  

               |   [3.266]  [-1.959]     [   ]  [-3.087]     [   ]     [   ]     [   ]  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Loading coefficients: 

===================== 

          d(LRJII)     d(IR)   d(LIPI)  d(LREXR)  d(LRDJIJP)  d(LRDJIMY)  d(LRPCPO)   

------------------------------------------------------------------------------------ 

ec1(t-1)|   -0.316       ---       ---       ---       ---    -0.512    -0.350   

        |   (0.045)     (   )     (   )     (   )     (   )   (0.065)   (0.091)  

        |   {0.000}     {   }     {   }     {   }     {   }   {0.000}   {0.000}  

        |  [-6.985]     [   ]     [   ]     [   ]     [   ]  [-7.870]  [-3.859]  

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Estimated cointegration relation(s): 

==================================== 

             ec1(t-1)   

---------------------- 

LRJII  (t-1)|    1.000   

            |   (0.000)  

            |   {0.000}  

            |   [0.000]  

IR     (t-1)|   -0.110   

            |   (0.047)  

            |   {0.018}  

            |  [-2.357]  

LIPI   (t-1)|   -0.181   

            |   (0.440)  

            |   {0.681}  

            |  [-0.411]  

LREXR  (t-1)|    3.728   

            |   (0.645)  

            |   {0.000}  

            |   [5.778]  
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LRDJIJP(t-1)|   -0.881   

            |   (0.255)  

            |   {0.001}  

            |  [-3.453]  

LRDJIMY(t-1)|    1.566   

            |   (0.234)  

            |   {0.000}  

            |   [6.698]  

LRPCPO (t-1)|    0.198   

            |   (0.225)  

            |   {0.378}  

            |   [0.881]  

CONST       |  -45.536   

            |   (7.385)  

            |   {0.000}  

            |  [-6.166]  

---------------------- 
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Lampiran 15 – FEVD (Total) 

*** Thu, 30 Nov 2017 02:48:05 *** 

VECM FORECAST ERROR VARIANCE DECOMPOSITION 

Proportions of forecast error in "LRJII" 

                    accounted for by: 

 forecast horizon        LRJII          IR        LIPI       LREXR     LRDJIJP     LRDJIMY      LRPCPO   

        1                 1.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00     

        2                 0.97        0.01        0.01        0.00        0.01        0.00        0.00     

        3                 0.95        0.02        0.01        0.00        0.01        0.00        0.01     

        4                 0.92        0.02        0.01        0.00        0.02        0.01        0.01     

        5                 0.89        0.03        0.01        0.01        0.03        0.01        0.02     

        6                 0.86        0.04        0.01        0.01        0.04        0.02        0.02     

        7                 0.84        0.05        0.01        0.01        0.05        0.03        0.02     

        8                 0.82        0.06        0.01        0.01        0.05        0.03        0.02     

        9                 0.81        0.06        0.01        0.01        0.05        0.04        0.02     

       10                 0.79        0.07        0.01        0.01        0.06        0.04        0.02     

       11                 0.78        0.07        0.01        0.01        0.06        0.04        0.02     

       12                 0.77        0.08        0.01        0.01        0.06        0.05        0.02     

       13                 0.76        0.08        0.01        0.01        0.06        0.05        0.02     

       14                 0.76        0.08        0.01        0.01        0.07        0.05        0.02     

       15                 0.75        0.08        0.01        0.01        0.07        0.06        0.02     

       16                 0.74        0.08        0.01        0.01        0.07        0.06        0.02     

       17                 0.74        0.08        0.01        0.01        0.07        0.06        0.02     

       18                 0.73        0.09        0.01        0.01        0.07        0.06        0.02     

       19                 0.73        0.09        0.01        0.01        0.07        0.06        0.02     

       20                 0.72        0.09        0.01        0.01        0.08        0.07        0.02     
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Lampiran 16 – FEVD (Demand Shock) 

*** Thu, 30 Nov 2017 03:09:47 *** 

VECM FORECAST ERROR VARIANCE DECOMPOSITION 

Proportions of forecast error in "LRJII" 

                    accounted for by: 

 forecast horizon        LRJII          IR        LIPI       LREXR     LRDJIJP     LRDJIMY      LRPCPO   

        1                 1.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00     

        2                 0.94        0.01        0.00        0.01        0.02        0.02        0.00     

        3                 0.92        0.02        0.00        0.01        0.02        0.03        0.00     

        4                 0.92        0.02        0.00        0.01        0.02        0.03        0.00     

        5                 0.91        0.02        0.00        0.00        0.02        0.03        0.01     

        6                 0.91        0.02        0.00        0.00        0.03        0.03        0.01     

        7                 0.90        0.03        0.00        0.00        0.03        0.03        0.01     

        8                 0.90        0.03        0.00        0.00        0.03        0.04        0.01     

        9                 0.90        0.03        0.00        0.00        0.03        0.04        0.01     

       10                 0.90        0.03        0.00        0.00        0.03        0.04        0.01     

       11                 0.90        0.03        0.00        0.00        0.03        0.04        0.01     

       12                 0.90        0.03        0.00        0.00        0.03        0.04        0.01     

       13                 0.90        0.03        0.00        0.00        0.03        0.04        0.01     

       14                 0.90        0.03        0.00        0.00        0.03        0.04        0.01     

       15                 0.90        0.03        0.00        0.00        0.03        0.04        0.01     

       16                 0.90        0.03        0.00        0.00        0.03        0.04        0.01     

       17                 0.89        0.03        0.00        0.00        0.03        0.04        0.01     

       18                 0.89        0.03        0.00        0.00        0.03        0.04        0.01     

       19                 0.89        0.03        0.00        0.00        0.03        0.04        0.01     

       20                 0.89        0.03        0.00        0.00        0.03        0.04        0.01     
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Lampiran 17 – FEVD (Supply Shock) 

*** Thu, 30 Nov 2017 03:15:51 *** 

VECM FORECAST ERROR VARIANCE DECOMPOSITION 

 

Proportions of forecast error in "LRJII" 

                    accounted for by: 

 forecast horizon        LRJII          IR        LIPI       LREXR     LRDJIJP     LRDJIMY      LRPCPO   

        1                 1.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00     

        2                 0.85        0.00        0.00        0.00        0.01        0.10        0.04     

        3                 0.86        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.04     

        4                 0.85        0.00        0.01        0.00        0.02        0.08        0.04     

        5                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.04     

        6                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.04     

        7                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.04     

        8                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.05     

        9                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.05     

       10                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.05     

       11                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.05     

       12                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.05     

       13                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.05     

       14                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.05     

       15                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.05     

       16                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.05     

       17                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.05     

       18                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.05     

       19                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.05     

       20                 0.84        0.01        0.01        0.00        0.02        0.08        0.05     

 
 


