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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan yang memasuki pasar modal bertujuan untuk mendapatkan 

dana yang berasal dari para investor agar mampu meningkatkan kinerja 

perusahaan. Tanpa adanya dana yang bersumber dari luar, perusahaan akan 

memiliki dana yang minim sehingga kesulitan untuk mengembangkan usahanya. 

Pasar modal dapat membantu perusahaan memperoleh dana dengan biaya yang 

relatif murah, selain untuk proses pendanaan perusahaan juga memanfaatkan 

pasar modal untuk perbaikan struktur modal. Menurut Samsul (2006: 43), pasar 

modal adalah tempat atau sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran 

antar instrumen keuangan jangka panjang, umumnya lebih dari 1 (satu) tahun.  

Perusahaan dapat melakukan penerbitan surat hutang dalam memenuhi 

kebutuhan dana. Salah satu surat hutang yang paling sering diperdagangkan 

adalah obligasi. Obligasi adalah utang jangka panjang yang akan dibayar kembali 

pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Minat masyarakat untuk 

berinvestasi di obligasi juga relatif tinggi, dilihat dari tingginya permintaan atas 

obligasi pada setiap pelaksanaan emisi. Total emisi obligasi tampak pada Gambar 

1.1 total emisi obligasi tersebut terdiri dari obligasi pemerintah, sukuk 

pemerintah, obligasi korporasi dan sukuk korporasi. 
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Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016 

Gambar 1.1. Perkembangan Nilai Emisi Obligasi 

Beberapa aspek yang sangat mempengaruhi peningkatan perdagangan dan 

penerbitan obligasi. Pertama, jumlah maupun keanekaragaman perusahaan yang 

memanfaatkan obligasi sebagai sumber alternatif pembiayaan di pasar modal. 

Kedua, kemampuan investor (pemodal) yang tertarik untuk berinvestasi dengan 

menggunakan obligasi, dan ketiga adalah kondisi serta situasi perkembangan 

pasar modal di tanah air yang lebih kondusif dan mempunyai prospek cerah, 

terutama dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas di masa mendatang 

(Sutedi, 2008: 33). 

Salah satu penyebab maraknya penerbitan obligasi di Indonesia adalah 

antisipasi investor terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 36 
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/POJK.05/2016 pada 14 November 2016, yang menyatakan penempatan investasi 

pada obligasi atau sukuk yang diterbitkan BUMN, BUMD, dan/atau anak 

perusahaan dari BUMN secara parsial dapat diperhitungkan sebagai investasi 

surat berharga negara (SBN). 

Obligasi salah satu sekuritas yang mempunyai risiko rendah tetapi dapat 

menghasilkan return yang menguntungkan, hal tersebut dikarenakan tingkat 

bunga yang tetap. Suatu perusahaan mempunyai kredit di perbankan maka pada 

laporan keuangan menunjukkan jumlah utang akan melebihi jumlah modal 

sendiri. Beberapa peluang yang dapat memberikan keuntungan bagi investor 

dalam menginvestasikan dananya pada obligasi yaitu terdapat klaim terhadap aset 

dan pendapatan perusahaan jika terjadi likuidasi atau pembubaran. 

Obligasi perusahaan merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh suatu 

perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang 

tetap pada suatu tanggal jatuh tempo dimasa mendatang dengan pembayaran 

bunga secara periodik. Perkembangan nilai emisi obligasi korporasi 5 tahun 

belakangan terus berkembang, ini mengindikasikan bahwa transaksi obligasi 

korporasi tak lepas dari menariknya imbal hasil (yield) yang diberikan 

dibandingkan dengan produk perbankan.  Perkembangan obligasi korporasi lebih 

terperinci dapat dilihat pada Gambar 1.2: 
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 Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016 

Gambar 1.2. Perkembangan Nilai Emisi Obligasi Korporasi 

Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa nilai emisi obligasi korporasi pada 

tahun 2014 sempat mengalami penurunan dikarenakan isu politik yang beredar di 

Indonesia yaitu pemilu presiden. Pada tahun 2015 – 2016 seiring dengan kondisi 

ekonomi Indonesia yang semakin stabil obligasi korporasi mengalami 

peningkatan yang signifikan pada tahun 2016. Salah satu sinyal yang dapat 

digunakan untuk mengetahui risiko default obligasi adalah peringkat obligasi.  

Menurut Brigham & Houston (2006: 302) peringkat obligasi memiliki arti 

penting bagi perusahaan dan investor. Pertama, karena peringkat obligasi 

merupakan indikator dari risiko gagal bayarnya, peringkat memiliki pengaruh 

langsung yang dapat diukur pada tingkat bunga obligasi dan biaya utang 

perusahaan. Kedua, sebagian besar obligasi dibeli oleh insvenstor institusional 
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dan bukan individual, kebanyakan institusi hanya boleh membeli efek yang layak 

investasi. 

Peringkat obligasi sangat penting karena mampu memberikan pernyataan 

informatif dan memberikan sinyal tentang probabilitas kegagalan hutang suatu 

perusahaan. Salah satu perusahaan pemeringkat sekuritas hutang yang mendapat 

ijin BAPEPAM-LK, yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang 

didirikan tahun 1993. Lembaga ini melakukan analisis terbaru mengenai kinerja 

surat hutang atas dasar asumsi yang relatif independen. Pemeringkatan hutang 

oleh lembaga pemeringkat akan membantu perusahaan menjual obligasi di pasar 

modal untuk selalu berusaha menaikkan peringkat hutangnya agar harga pasarnya 

tinggi.  

Peringkat obligasi yang rendah akan mempengaruhi harga obligasi dan 

sangat mungkin mempengaruhi surat berharga lain yang dikeluarkan perusahaan. 

Pelaku pasar modal akan bereaksi pada waktu sebelum, pada saat dan setelah 

pengumuman peringkat obligasi dipublikasikan. Pengumuman perubahan 

peringkat obligasi perusahaan di Indonesia diperkirakan akan menyebabkan 

reaksi di pasar karena adanya reaksi yang signifikan terhadap pengumuman itu 

dianggap memiliki kandungan informasi. Reaksi harga saham ditunjukkan dengan 

perubahan harga saham dari perusahaan yang bersangkutan yang dapat diukur 

dengan menggunakan return saham sebagai nilai perubahan harga atau dengan 

menggunakan abnormal return. 
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Studi peristiwa (event study) yang digunakan untuk menguji kandugan 

informasi dari suatu peristiwa. Secara spesifik studi peristiwa menyelidiki respons 

pasar terhadap kandungan informasi dari suatu pengumuman atau publikasi 

peristiwa tetentu. Kandungan informasi dapat berupa berita baik (good news) atau 

berita buruk (bad news). Penelitian acara pengujian awalnya lebih terfokus pada 

acara internal perusahaan, tapi sekarang aplikasi tes event study tidak terbatas 

pada acara perusahaan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi dan bahkan politik 

makro untuk membiayai. Hipotesis pasar efisien memprediksikan bahwa bawa 

pada reaksi pasar akan memberi respon pasar positif untuk berita baik, dan respon 

pasar negatif untuk untuk berita buruk. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil penelitian 

skripsi dengan judul “Pengaruh Pengumuman Peringkat Obligasi Terhadap 

Reaksi Pasar Saham Di Bursa Efek Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dibuat perumusan 

masalah sebagai berikut: Apakah pengumuman peringkat obligasi berpengaruh 

terhadap reaksi pasar saham di Bursa Efek Indonesia? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan kajian-kajian pendukung 

lain maka peneliti dapat memberikan rumusan dan batasan masalah sehubungan 

dengan kompleksnya masalah yang akan muncul dalam pembahasan, yaitu 
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peneliti menggunakan data yang digunakan dalam analisis adalah emiten yang 

mengalami perubahan pengumuman peringkat oleh PT.PEFINDO tercatat di 

Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014 sampai 2016. 

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan 

menganalisis pengumuman peringkat obligasi berpengaruh terhadap reaksi pasar 

saham di Bursa Efek Indonesia. 

E. Kegunaan penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Emiten

Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi emiten

(perusahaan) untuk memperbaiki peringkat obligasi dan meningkatkan harga

saham.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi tambahan tentang sejauh

mana suatu peringkat obligasi dapat mempengaruhi keputusan investasi.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya yang

akan melakukan penelitian yang lebih baik dimasa mendatang.




