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Kenaikan Dolar Terbesar Sejak Maret 

2020 Membuat Harga Emas Tertekan 

Selama 5 Hari Berturut-Turut 
Resume perkembangan minggu lalu: 

• Harga emas telah mengalami penurunan selama lima hari terakhir akibat kenaikan nilai 

tukar USD yang sangat signifikan. 

• Emas dan dolar saling bersaing sebagai aset safe haven ketika terjadi ketidakpastian 

ekonomi. 

• Ketidakpastian ekonomi digabungkan dengan kemungkinan Federal Reserve akan terus 

menaikkan suku bunga, semakin menekan emas dan menempatkan dolar pada posisi yang 

lebih kuat, demikian juga dengan imbal hasil Treasury AS yang lebih tinggi. 

• Pekan depan pelaku pasar akan berfokus pada potensi kenaikan suku bunga lebih lanjut 

dibandingkan tingkat inflasi. Semua mata tertuju pada pidato 'Economic Outlook' Chairman 

Fed Jerome Powell di Simposium Kebijakan Ekonomi Jackson Hole 2022, yang dijadwalkan 

Jumat pagi.

Harga emas telah mengalami penurunan 

selama lima hari terakhir. Pada Senin, 15 

Agustus, emas dibuka di level $1816 per ons 

dan mencetak penurunan harga yang tajam 

selama lima hari berturut-turut, ditandai 

dengan penurunan kontrak berjangka emas 

bulan Desember yang paling aktif menjadi 

$1760 dalam kurun waktu kurang dari 

setengah jam sebelum penutupan akhir pekan. 

Dalam satu minggu terakhir, emas kehilangan 

nilai $56 atau mengalami kekalahan 3,083%. 

Di sisi lain, kenaikan indeks dolar dalam 

seminggu terakhir jarang terjadi apalagi 

nilainya signifikan. Dalam persentase, emas 

memang mengalami penurunan persentase 

yang lebih besar daripada kenaikan dollar 

dimana mencapai 2,217%.  
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Pergerakan harga emas sangat dipengaruhi 

oleh dua faktor. Yang pertama adalah 

kekuatan atau kelemahan dolar, dan yang 

kedua adalah daya tarik tawar menawar 

pedagang, lebih tinggi atau lebih rendah. 

Secara matematikas ederhana dapat 

disimpulkan bahwa penurunan emas sebesar 

3,86% dibandingkan kenaikan indeks dollar 

2,21% merupakan hasil bersih dari 1,65% 

penurunan oleh pelaku pasar yang secara aktif 

menjual emas dengan 2,21% sisanya secara 

langsung disebabkan oleh kekuatan dolar. 

Kondisi di atas menjelaskan persaingan 

langsung antara emas dan dolar sebagai aset 

safe haven di saat ketidakpastian ekonomi. 

Ketika terjadi ketidakpastian ekonomi, 

digabungkan dengan kemungkinan bahwa 

Federal Reserve akan terus menaikkan suku 

bunga, akan menempatkan dolar pada posisi 

yang lebih kuat, dan imbal hasil Treasury AS 

yang lebih tinggi secara langsung mendukung 

penguatan dolar. 

Sebaliknya emas tidak menghasilkan bunga 

apapun, sehingga kebijakan pengetatan 

moneter oleh Federal Reserve dalam rangka 

mengurangi tingkat inflasi akan lebih 

menguntungkan dollar. 

Setidaknya saat ini, jelas bahwa pelaku pasar 

sangat fokus pada kenaikan suku bunga 

berikutnya daripada tingkat inflasi saat ini. 

Tarik-menarik ini pasti akan berlanjut sampai 

Federal Reserve dianggap telah menyelesaikan 

pengetatan moneter dan kenaikan suku 

bunga. Kenaikan suku bunga diperkirakan akan 

dilakukan pada FOMC pada 20-21 September 

mendatang.  

Pasar juga mencermati risalah pertemuan 

FOMC Juli lalu yang menunjukkan bahwa 

pejabat the Fed setuju untuk memperlambat 

siklus pengetatan. Namun, pertama-tama 

mereka perlu melihat bagaimana kenaikan 

suku bunga berdampak pada inflasi. 

Minggu depan semua perhatian akan tertuju 

pada pidato 'Economic Outlook' oleh Ketua 

Fed Jerome Powell di Simposium Kebijakan 

Ekonomi Jackson Hole 2022, yang dijadwalkan 

Jumat (26 Agustus 2022) pagi waktu setempat. 

Namun di tengah ketidakpastian ekonomi 

global, impor emas China dari Swiss pada Juli 

lalu tercatat melonjak ke level tertinggi dalam 

lima tahun terakhir. China mencatatkan impor 

sebanyak 80 ton emas dari Swiss atau naik dua 

kali lipat dibandingkan volume bulan Juni. 

Dari peristiwa yang sudah atau akan terjadi 

harga emas memang akan mengalami naik dan 

turunnya nilainya berdasarkan perubahan nilai 

dolar. Meskipun sering mengalami perubahan 

harga yang disebabkan oleh perubahan nilai 

dolar, investasi emas tetap menjadi bagian 

penting karena sifatnya yang anti inflasi dan 

lindung nilai. Emaskita hadir sebagai salah satu 

pilihan dalam investasi emas batangan, 

Perhiasan juga bisa menjadi pilihan lain untuk 

masyarakat yang lebih suka menabung emas 

dalam bentuk perhiasan. 
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