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ABSTRACT

The announcement of bond rating is a public information which can be used in stock

assessments. This study aims to determine the existence of information indicative about bond

rating announcement with a grade which is categorized as investment grade in the value of

abnormal return. The research using observational announcements bond ratings issued by PT.

PEFINDO during the period 2009-2011. The sample that used in this research is a stock price of

banking sector listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2009-2011.

True activity in this study is 2 models of abnormal return calculations that could be obtained

from the  banking-sector issuers returns that announce bond rating in an investment grade

categories with descriptive statistics and tests of significance. The abnormal return that will be

tested is “per-grade” model and “whole grade that includes in investment grade”model. It is had

11-days event window period where the division is the 5 days before the announcement, the

announcement date, and 5 days after the announcement. Instead of it, there is an additional

testing for the estimation period that will be used next in the process of regression.

The test results in this study showed a significant relationship between bond rating with

abnormal returns in the period before at the calculations of per-grade model. Also one day after
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the announcement at the calculation of whole grade model which indicated the effect of the

announcement of bond rating. In other words, it can be concluded that the announcement of

bond rating has not been a big influence on stock returns in the banking sector.
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1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai penelitian terdahulu telah menganalisis dampak bond rating terhadap

harga saham perusahaan, baik pengumuman peringkat awal obligasi maupun pada

pengumuman perubahan peringkat tersebut. Karyani dan Manurung (2006) menyebutkan

bahwa beberapa penelitian awal seperti yang dilakukan antara lain oleh Griffin & Sanvicente

(1982) dikatakan tidak signifikan baik yang pengumuman awal maupun yang

downgrade/uprade. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian Liu & Hsueh

(1992) yang menunjukkan bukti adanya perubahan abnormal return yang signifikan dengan

batasan penelitian bahwa informasi yang diserap pasar sedikit.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh bond rating dilakukan oleh Zuhrohtun &

Baridwan (2006) yang mengungkapkan bahwa hanya pengumuman dengan kondisi

downgrade yang memiliki kandungan informasi, karena pada kondisi inilah terjadi

perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman. Dilain pihak, Karyani &

Manurung (2006) tidak menemukan adanya perbedaan signifikan terhadap return saham,

dan disimpulkan bahwa baik dalam kondisi upgrade maupun downgrade, tidak ada indikasi

informasi bagi investor dan pasar. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian investor

Indonesia terhadap pengumuman perubahan bond rating, dan masih terpaut untuk

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang lebih erat hubungannya dengan perubahan

harga saham.

Sektor perbankan memiliki cakupan yang cukup besar dalam jumlah persentase

emiten yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia. Selain itu mengutip informasi yang
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beredar di tahun 2012 ini, obligasi di sektor perbankan juga sudah mulai mendominasi

pasar. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan peningkatan minat investor terhadap

obligasi di sektor perbankan. Pengumuman bond rating sangat dibutuhkan oleh investor

karena memberikan suatu informasi-informasi yang dapat mempengaruhi minat investor

dalam mengakuisisi obligasi suatu emiten. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa hal ini

dapat dijadikan suatu informasi yang disinyalir dapat mempengaruhi harga sekuritas

perbankan di pasar modal.

Kondisi dari pasar modal akan selalu berubah ketika ada informasi-informasi baru

yang diserap oleh pasar, dan diasumsikan segala bentuk sistem pemodalan baik dalam

bentuk hutang atau ekuitas, short-term maupun long-term, masing-masing dapat

mempengaruhi kekuatan pasar modal. Di beberapa tahun belakangan ini, sektor perbankan,

disinyalir mendominasi jumlah penjualan obligasi di pasar modal. Hal ini dapat dihubungkan

dengan pengaruh informasi atas bond rating. Apabila para pemodal dalam kegiatannya

menggunakan informasi yang berupa pengumuman bond rating, maka publikasi

pengumuman bond rating akan memberikan dampak berupa perubahan dari abnormal

return saham apabila dibandingkan dengan hari-hari diluar pengumuman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat

dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terjadi abnormal return dengan tingkat yang signifikan pada hari-hari

sebelum pengumuman bond rating di tahun 2009, 2010, dan 2011 berdasarkan nilai

rating?

2. Apakah terjadi abnormal return dengan tingkat yang signifikan pada tanggal

pengumuman bond rating di tahun 2009, 2010, dan 2011 berdasarkan nilai rating?

3. Apakah terjadi abnormal return dengan tingkat yang signifikan pada hari-hari

setelah pengumuman bond rating di tahun 2009, 2010, dan 2011 berdasarkan nilai

rating?

4. Apakah terjadi abnormal return dengan tingkat yang signifikan pada hari-hari

sebelum pengumuman bond rating di tahun 2009, 2010, dan 2011 berdasarkan

keseluruhan sampel yang berada pada investment grade?

INDIKASI PENGARUH..., Muhammad Indra Cahya, Ak.-IBS, 2012



4

5. Apakah terjadi abnormal return dengan tingkat yang signifikan pada tanggal

pengumuman bond rating di tahun 2009, 2010, dan 2011 berdasarkan keseluruhan

sampel yang berada pada investment grade?

6. Apakah terjadi abnormal return dengan tingkat yang signifikan pada hari-hari

sesudah pengumuman bond rating di tahun 2009, 2010, dan 2011 berdasarkan

keseluruhan sampel yang berada pada investment grade?

1.3 Batasan Masalah

1) Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan meneliti reaksi pasar terhadap pengumuman

bond rating dengan mengabaikan upgrade & downgrade dari rating.

1) Penelitian ini menggunakan sampel yang memiliki rate yang berada dalam klasifikasi

investment grade (memiliki nilai BBB- hingga AAA)

2) Penelitian ini menggunakan event window selama 11 hari yaitu antara periode 5 hari

sebelum, pada saat, dan 5 hari sesudah pengumuman.

3) Penelitian ini menggunakan estimation period Selma 90 hari sebelum event window

untuk menghitung konstanta dan koefisien atas return estimasi.

4) Obyek penelitian dibatasi pada perusahaan-perusahaan dari sektor perbankan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengumumkan bond rating selama tahun

2009 sampai dengan tahun 2011.

5) Kriteria pengumuman yang masuk ke dalam kategori sampel penelitian adalah

pengumuman bond rating pada emiten sektor perbankan dengan rating yang berada

pada kategori investment grade.

6) Variabel atas pengmuman bond rating hanya menggunakan data dari PEFINDO. Hal ini

dikarenakan PEFINDO merupakan perusahaan rating yang paling lama di Indonesia dan

diawasi langsung oleh Bapepam.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terjadi abnormal return yang signifikan pada hari-hari

sebelum pengumuman bond rating berdasarkan nilai rating tertentu.

2. Untuk mengetahui apakah terjadi abnormal return yang signifikan pada saat tanggal

pengumuman bond rating berdasarkan nilai rating tertentu.
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3. Untuk mengetahui apakah terjadi abnormal return yang signifikan pada hari-hari

sesudah pengumuman bond rating berdasarkan nilai rating tertentu.

4. Untuk mengetahui apakah terjadi abnormal return yang signifikan pada hari-hari

sebelum pengumuman bond rating berdasarkan keseluruhan emiten dengan nilai rating

yang berada di dalam investment grade.

5. Untuk mengetahui apakah terjadi abnormal return yang signifikan pada saat tanggal

pengumuman bond rating berdasarkan keseluruhan emiten dengan nilai rating yang

berada di dalam investment grade.

6. Untuk mengetahui apakah terjadi abnormal return yang signifikan pada hari-hari

sesudah pengumuman bond rating berdasarkan keseluruhan emiten dengan nilai rating

yang berada di dalam investment grade..

2. Landasan Teori

2.1 Pasar Modal
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 1995 mengenai Pasar Modal

tahun “Pasar modal adalah 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.”

2.2 Efisiensi Pasar
Fama (1970 dalam Irham Fahmi dan Yovi Lavianti Hadi 2009 : 185) membedakan

efisiensi pasar ke dalam 3 kategori yaitu:

a. Efisiensi bentuk lemah

Hipotesis pasar modal yang efisien dalam bentuk lemah (weak form) menyatakan

bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang  ada pada catatan

harga di waktu lalu.

b. Efisiensi bentuk semi-kuat

Hipotesis pasar bentuk setengah kuat (semi-strong form) menyatakan bahwa

harga-harga bukan hanya mencerminkan harga-harga di waktu yang lalu, tetapi

semua informasi yang dipublikasikan.

c. Efisiensi kuat
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Hipotesis pasar modal yang efisien dalam bentuk kuat (strong form) menyatakan

bahwa semua informasi relevan yang telah dipublikasikan maupun yang belum

dipublikasikan (private information) akan tercermin dalam harga saham.

Dalam penelitian ini dapat diasumsikan bahwa bentuk pengumuman bond rating

adalah suatu bentuk informasi fundamental. Hal ini dikarenakan pengumuman bond rating

adalah suatu bentuk penilaian dari suatu lembaga pemeringkat atas kemampuan

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga secara tidak langsung bentuk

penilaian ini mencerminkan kondisi perusahaan saat ini. Dengan adanya bentuk informasi

fundamental maka dapat diketahui bahwa efisiensi pasar yang terjadiadalah efisiensi pasar

dengan bentuk semi kuat.

2.3 Pengertian dan Manfaat Bond Rating

Penelitian sebelumnya Zuhrotun dan Baridwan (2006) mengutip dua pengertian atas

bond rating yaitu dari Baker dan Mansi (2001) yang mengutarakan bahwa “It’s a rating that

designed to measure the debt quality of the frms”, dan Galil (2003) menyebutkan bahwa “It’s

a rating of an opinion of the creditworthiness of an obligor with respect of a particular debt”.

Secara umum, bond rating merupakan suatu tingkat pengukuran kualitas dan

keamanan dari sebuah bond yang didasarkan oleh kondisi finansial dari bond issuer.

Secara spesifik, bond rating merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan lembaga

pemeringkat yang merupakan indikator kemungkinan bond issuer untuk dapat membayar

hutang dan bunganya tepat waktu.

Tujuan utama proses rating adalah memberikan informasi akurat mengenai kinerja

keuangan, posisi bisnis industri perseroan yang menerbitkan surat hutang (obligasi) dalam

bentuk peringkat kepada calon investor (Rahardjo, 2004 dalam Karyani dan Manurung

2006).

Rating bukanlah rekomendasi untuk sell, buy atau hold dan bukan pula komentar

seperti halnya analisis saham. Rating dibentuk berdasarkan informasi yang disajikan oleh

obligor atau informasi-informasi lain yang diperoleh dari sumber lain yang dapat dipercaya.

Rating ini bisa berubah, ditunda maupun ditarik kembali sebagai akibat dari perubahan

kapasitas pembayaran hutang perusahaan.

Manfaat umum dari proses bond rating adalah (Rahardjo, 2004):

1. Sistem informasi keterbukaan pasar yang transparan yang menyangkut berbagai produk

obligasi akan menciptakan pasar obligasi yang sehat dan transparan juga.
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2. Efisiensi biaya. Hasil rating yang bagus biasanya memberikan keuntungan, yaitu

menghindari kewajiban persyaratan keuangan yang biasanya memberatkan perusahaan

seperti penyediaan sinking fund, ataupun jaminan aset.

3. Menentukan besarnya coupon, semakin bagus rating cenderung semakin rendah nilai

kupon dan begitu pula sebaliknya.

4. Memberikan informasi yang obyektif dan independen menyangkut kemampuan

pembayaran hutang, tingkat risiko investasi yang mungkin timbul, serta jenis dan

tingkatan hutang tersebut.

5. Mampu menggambarkan kondisi pasar obligasi dan kondisi ekonomi pada umumnya.

2.4 Lembaga Pemeringkat
Pihak institusi yang memberikan evaluasi dan penilaian atas rating biasanya disebut

lembaga pemeringkat (rating company) seperti Fitch, Standard &Poor (S&P), Moody’s dan

sebagainya. Lembaga-lembaga ini bertugas untukmelakukan evaluasi dan analisis atas

kemungkinan macetnya pembayaran surat hutang. Di Indonesia, hanya dikenal 2 lembaga

pemeringkat surat hutang yaitu PT.PEFINDO (Peringkat Efek Indonesia) dan Moody’s

Indonesia (sebelumnya PT. Kasnic Credit Rating Indonesia).

Terdapat beberapa peringkat hutang menurut PEFINDO:

a. idAAA. Merupakan peringkat tertinggi yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas

yang superior untuk memenuhi komitmen financial jangka panjang dalam pembayaran

hutangnya relatif terhadap obligor Indonesia lainnya.

b. idAA. Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas yang

sangat kuat untuk memenuhi komitmen finansial jangka panjang dalam pembayaran

hutangnya relatif terhadap obligor Indonesia lainnya.

c. idA. Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas yang kuat

untuk memenuhi komitmen finansial jangka panjang dalam pembayaran hutangnya

relatif terhadap obligor Indonesia lainnya. Bagaimanapun, sekuritas hutang ini lebih

mudah terpengaruh terhadap perubahan kondisi ekonomi dibandingkan sekuritas

hutang dengan rating yang lebih tinggi.

d. idBBB. Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas yang

cukup untuk memenuhi komitmen finansial jangka panjang dalam pembayaran

hutangnya relatif terhadap obligor Indonesia lainnya. Bagaimanapun, perubahan kondisi
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ekonomi dianggap dapat melemahkan kapasitas obligor dalam memenuhi komitmen

finansial jangka panjang dalam pembayaran hutangnya.

e. idBB. Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas yang agak

lemah untuk memenuhi komitmen finansial jangka panjang dalam pembayaran

hutangnya relatif terhadap obligor Indonesia lainnya. Kapasitas obligor untuk memenuhi

komitmen finansial jangka panjang dalam pembayaran hutangnya mudah terpengaruh

oleh ketidakpastian, atau perubahan kondisi bisnis, keuangan dan kondisi ekonomi

lainnya.

f. idB. Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas yang lemah

untuk memenuhi komitmen finansial jangka panjang dalam pembayaran hutangnya

relatif terhadap obligor Indonesia lainnya. Walaupun obligor kini memiliki kapasitas untuk

memenuhi komitmen finansial jangka panjang dalam pembayaran hutangnya, adanya

perubahan kondisi kondisi bisnis, keuangan dan kondisi ekonomi lainnya dapat

melemahkan kapasitas atau willingness pemenuhan kewajiban obligor tersebut.

g. idCCC. Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas yang

rentan untuk tidak memenuhi komitmen finansial jangka panjang dalam pembayaran

hutangnya relatif terhadap obligor Indonesia lainnya.

h. idD. Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor tidak memiliki kapasitas untuk

memenuhi komitmen finansial jangka panjang dalam pembayaran hutangnya relatif

terhadap obligor Indonesia lainnya. Dengan kata lain obligor dalam kondisi default.

Pada peringkat dari idAA sampai idB dapat dimodifikasi menggunakan notasi plus

(+) atau minus (-) untuk menunjukkan kekuatan relatif dalam kategori peringkat tersebut.

2.5 Abnormal Return
Abnormal return adalah return yang didapat investor yang tidak sesuai dengan

pengharapan. Abnormal return adalah selisih antara return yang diharapkan (return

ekspektasi) dengan return yang didapat. Selisih return akan positif jika return yang didapat

lebih besar dari return yang diharapkan atau return yang dihitung. Sedangkan return akan

negatif jika return yang didapat lebih kecil dari return yang diharapkan atau return yang

dihitung.

2.6 PT. PEFINDO
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PT. PEFINDO atau PT. Pemeringkat Efek Indonesia didirikan di Jakarta pada 21

Desember 1993 melalui inisiatif dari BAPEPAM dan Bank Indonesia dan pada 1994

mendapatkan lisensi No.39/PM/-PI/1994 dari BAPEPAM sebagai institusi resmi di bidang

pemeringkatan efek Indonesia.

Fungsi utama PT. PEFINDO ialah untuk menyediakan peringkat yang kredibel,

independen dan obyektif pada debt securities melalui proses rating. Dalam meningkatkan

jaringan dan kualitas produk pemeringkatan, PT. PEFINDO berafiliasi dengan lembaga

pemeringkat internasional, yaitu S & P.

2.7 Penelitian Terdahulu Terhadap Bond Rating dan Return Saham
Dalam penelitian Karyani dan Manurung (2006) dijabarkan tentang penelitian awal

mengenai dampak bond rating terhadap return saham yang dilakukan antara lain oleh

Pinches dan Singleton (1978), Weinstein (1977), serta Wakeman (1988). Penelitian

dilakukan dengan menggunakan sampel return mingguan dan mendapatkan hasil tidak

ditemukan adanya dampak signifikan mengenai respon harga saham akibat keberadaan

bond rating.

Dari sumber yang sama, dicantumkan penelitian berikutnya dari Holthausen dan

Leftwich (1986), dimana merupakan penelitian pertama yang menggunakan data return

saham harian. Penelitian ini menunjukkan hasil yang kontradiktif dengan penelitian-

penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dengan menggunakan data saham periode 1977 –

1982 dan data bond rating Moody’s dan S&P, penelitian ini memperlihatkan adanya reaksi

signifikan pada respon harga saham terhadap penurunan rating. Namun hal ini tidak berlaku

sebaliknya yakni tidak ditemukan respon harga signifikan terhadap kenaikan bond rating.

Berbagai penelitian selanjutnya menemukan adanya hubungan antara bond rating

dan return saham. Bagaimanapun, penelitian-peneliatian ini seringkali menghasilkan

temuan yang berbeda antara satu dan lainnya. Perbedaan dampak ini disinyalir dikarenakan

perbedaan metode dan pasar yang diteliti. Beberapa penelitian di Indonesia seperti yang

dilakukan Prasetio dan Astuti (2003) dan Karyani dan Manurung (2006) menemukan tidak

ada hubungan pengaruh antara bond rating dan return saham.

2.8 Hipotesis
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Berbagai penelitian telah menyatakan hubungan antara bond rating dengan return

saham. Hal ini dikarenakan para pelaku pasar menganggap pengumuman rating sebagai

suatu sumber informasi dan merupakan indikator dari penilaian prospek perusahaan,

dimana informasi mengenai bond rating dianggap sebagai salah satu informasi yang

didasarkan oleh data-data yang sebagian masih bersivat private sehingga dapat

menyebabkan reaksi dari para pelaku pasar modal.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan yang terjadi antara

pengumuman bond rating dan perubahan return saham antara lain Holthausen dan Leftwich

(1986) serta Jorion dan Zhang (1992). Namun di Indonesia sendiri, penelitian yang

dilakukan oleh Prasetio dan Astuti (2003) serta Karyani dan Manurung (2006) menunjukkan

bahwa tidak ada hubungan signifikan antara perubahan bond rating terhadap return saham

dari perusahaan tersebut. Bagaimanapun perbedaan hasil baik dampak parsial,

keseluruhan maupun tidak adanya hubungan antara bond rating dan saham antara lain

dipengaruhi oleh metode penelitian serta sampel dan populasi yang diteliti.

Dari penjelasan di atas, maka diajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini.

Hipotesis-hipotesis tersebut adalah:

H1 : Adanya Abnormal Return yang bernilai signifikan pada hari-hari sebelum

pengumuman bond rating berdasarkan nilai rating tertentu yang berada pada

kategori investment grade.

H2 : Adanya Abnormal Return yang bernilai signifikan pada tanggal pengumuman

bond rating berdasarkan nilai rating tertentu yang berada pada kategori investment

grade.

H3 : Adanya Abnormal Return yang bernilai signifikan pada hari-hari setelah

pengumuman bond rating berdasarkan nilai rating tertentu yang berada pada

kategori investment grade.

H4 : Adanya Abnormal Return yang bernilai signifikan pada hari-hari sebelum

pengumuman bond rating berdasarkan keseluruhan emiten dengan rating yang

berada di dalam investment grade.

H5 : Adanya Abnormal Return yang bernilai signifikan pada tanggal pengumuman

bond rating berdasarkan keseluruhan emiten dengan rating yang berada di dalam

investment grade.

H6 : Adanya Abnormal Return yang bernilai signifikan pada hari-hari setelah

pengumuman bond rating berdasarkan keseluruhan emiten dengan rating yang

berada di dalam investment grade.
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Hipotesis tersebut merupakan hipotesis utama penelitian ini, dimana akan

dianalisis secara umum mengenai hubungan antara variabel-variabel tersebut.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Objek Penelitian, Event Study, dan Metode Pengumpulan Data
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan event studies. Event studies

merupakan suatu penelitian empiris yang mempelajari hubungan antara nilai dari sekuritas

terhadap kejadian-kejadian ekonomi tertentu, dimana nilai-nilai sekuritas diletakkan dalam

suatu event window atau periode dimana kejadian ekonomi yang diteliti diperkirakan masih

berpengaruh. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijabarkan

sebagai berikut:

1. Mengumpulkan sampel dan menentukan event yang akan menjadi objek penelitian.

2. Mengidentifikasi hari pengumuman bond rating dalam penelitian ini menggunakan data

yang telah dipublikasikan oleh lembaga pemeringkat sekuritas yaitu PT. PEFINDO.

3. Menentukan periode penelitian dalam suatu event window. Event window yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan eleven days window dimana fenomena

diteliti dalam 5 hari sebelum pengumuman, hari pengumuman dan 5 hari setelah

pengumuman [-5.+5]. Sedangkan estimation period yang digunakan dalam penelitian ini

adalah 90 hari sebelum periode event window.

4. Menentukan kriteria yang diperlukan dalam event studies. Dalam hal ini data bond rating

mengambil dari rating yang dikeluarkan PT. PEFINDO dan dicocokkan dengan data

saham harian yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (sebelumnya Bursa Efek

Jakarta). Selain kriteria-kriteria tersebut, ada pula kriteria tambahan yang akan

diaplikasikan ke dalam penelitian ini una mencegah hasil penelitan yang bias.

5. Mendesain pengujian framework. Dalam hal ini menentukan jenis pengujian yang akan

dilakukan untuk dapat menganalisis hubungan antara perubahan bond rating dengan

return saham. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji signifikansi, dan

uji asumsi klasik.

6. Melakukan pengukuran yang diperlukan untuk dapat menilai pengaruh dari event.

Dalam penelitian ini, pengukuran terhadap variabel dependen adalah menghitung nilai
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abnormal return, average abnormal return (AAR), serta cumulative average abnormal

return (CAR).

7. Melakukan analisis pengaruh event yang diteliti. Melakukan uji statistik untuk melihat

pengaruh dari event terhadap nilai saham serta menganalisis variabel-variabel yang

menjadi penyebab pengaruh dari event tersebut.

3.2 Metode Event Study

Beberapa tahap yang dilakukan untuk melakukan observasi dngan metode event

study, yaitu :

a. Mengindentifikasi Event dan Menentukan Waktu Event

Event window yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan eleven days window

dimana fenomena diteliti dalam 5 hari sebelum pengumuman, hari pengumuman dan 5

hari setelah pengumuman [-5.+5], dan periode estimasi selama 90 hari sebelum event

windows.

b. Melakukan Estimasi Actual Return dan Market Return= =
Dimana :

Rit : Return aktual emiten hari ke-t

Pit : Harga saham emiten hari ke-t

Pit-1 : Harga saham emiten 1 hari sebelum t

Rmt : Return pasar pada hari ke-t

IHSGt : Indeks Harga Saham Gabungan hari ke-t

IHSGt-1 : Indeks Harga Saham Gabungan pada 1 hari sebelum

c. Melakukan Estimasi Expected Return

Expected Return dihitung menggunakan nilai α dan β yang didapat dari nilai regresi

Actual Return dan Market Return periode estimasi dengan model :

= + ( )
Dimana :

Rit : Return aktual emiten hari ke-t

αi : Konstanta, bagian dari saham yang tidak dipengaruhi resiko
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βi : Resiko sistematik saham

Rmt : Return pasar pada hari ke-t

d. Mengukur Abnormal Return

Rumus untuk menghitung abnormal return (AR) adalah:= −
Dimana :

ARt : Abnormal return pada hari ke-t

Rit : Return aktual emiten hari ke-t

Eit : Expected return pada hari ke-t

e. Mengukur Average Abnormal Return

Untuk menghitung rata-rata abnormal return dapat dihitung dengan rumus:=
Dimana :

AAR : Average abnormal return

Arit : Abnormal return periode ke-t

Nt : Jumlah saham periode t

3.3 Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik dibutuhkan agar data yang akan diregresi tidak bersifat

bias. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan pada data estimation period karena data ini

digunakan untuk proses regresi yang akan berujung pada perhitungan abnormal return

masing-masing emiten. Uji asumsi klasik ini meliputi : Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov,

Uji Autokorelasi Durbin-Watson, dan Uji Heteroskedastisitas Glejser.

3.4 Pengujian Signifikansi t-test

Uji t bertujuan untuk melihat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Dengan kata lain

melalui uji t dapat dilihat apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap variabel dependen. Penelitian dilakukan menggunakan uji t dengan tingkat

signifikansi 5% (α = 0.05) dimana variabel independen dianggap mempengaruhi variabel

dependen secara signifikan bila memiliki p-value < 0.05.
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4. Analisis Data

4.1 Analisa Data dan Analisis Statistik Deskriptif
Hasil average abnormal return dalam periode 2009, 2010, dan 2011 dapat

disuguhkan sebagai berikut :

Tabel 4.1. Perhitungan Average Abnormal Return berdasarkan per-grade

yang berada pada kategori investment grade

Periode
Average Abnormal Return

AAA AA+ AA AA- A+ BBB+

(-5) (0.001055) (0.015970) 0.015211 (0.007677) (0.015823) (0.006489)

(-4) (0.013849) (0.000071) (0.005183) 0.031681 (0.017819) 0.023212

(-3) 0.001609 0.001428 (0.006063) (0.001768) (0.020135) 0.007935

(-2) (0.005747) 0.003576 (0.006577) 0.015956 (0.000454) (0.004782)

(-1) 0.017580 0.001069 0.001314 0.022570 (0.009196) (0.009617)

- 0.003223 0.022714 (0.017874) 0.010987 0.002210 (0.003320)

(+1) (0.006858) (0.000164) 0.002922 (0.014946) (0.014701) (0.006825)

(+2) 0.002532 0.003348 (0.021341) (0.030649) (0.003171) (0.000389)

(+3) (0.007607) 0.002909 0.009518 0.024571 (0.023415) (0.002509)

(+4) (0.011637) (0.008157) (0.000965) (0.002691) (0.019525) (0.000524)

(+5) 0.003366 (0.005673) 0.006258 (0.000665) (0.000264) 0.010211
Sumber : Data abnormal return yang diolah dari SPSS 17 dan excel 2007

Tabel 4.2 Perhitungan Average Abnormal Return, Weighted

Abnormal Return dan Cummulative Abnormal Return berdasarkan
keseluruhan grade yang berada pada kategori Investment Grade

Periode AAR WAAR CAR

(-5) (0.003082)

0.000673

(0.003082)

(-4) 0.002570 (0.000513)

(-3) (0.001303) (0.001816)

(-2) (0.000455) (0.002270)

(-1) 0.005634 0.003364
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0 0.002250 0.002250 0.005614

(+1) (0.005219)

(0.002973)

0.000395

(+2) (0.008393) (0.007998)

(+3) 0.002497 (0.005501)

(+4) (0.006234) (0.011734)

(+5) 0.002483 (0.009251)
Sumber : Data yang diolah dari hasil SPSS 17 dan excel 2007

Dari tabel 4.1 dapat dideskripsikan bahwa rata-rata abnormal return tertinggi terjadi

pada grade AA- 4 hari sebelum pengumuman (t-4) dengan nilai sebesar 0,031681 dan nilai

terrendah terdapat pada grade yang sama di hari kedua setelah pengumuman (t+2)  dengan

nilai sebesar -0,030649. Hal ini menandakan bahwa nilai return berubah secara signifikan

pada saat rating sebesar AA-.

Pada tabel 4.2, dapat dilihat dari selisih per-hari pada kolom average abnormal

return, perubahan yang paling besar terjadi pada t+3 dan t+4, nilai AAR dimana pada

periode sebelumnya t+2 naik menuju t+3 sebesar 0,01 dan melonjak turun hingga -0,009.

Hal ini mengindikasikan adanya nilai signifikan atas pengaruh dari informasi bond rating

terhadap nilai return saham.

Hasil analisis statistik deskriptif menggambarkan bahwa pengolahan data telah

sesuai dengan nominal rata-rata, dan besaran maksimum serta minimum yang ada

merupakan data abnormal return per periode dari masing-masing emiten.

4.2 Analisa Uji Asumsi Klasik Estimation Period

Data umumnya terdistribusi normal (p-value>0.05) . Data yang tidak terdistribusi

secara normal (p-value<0.05)  terjadi pada tahun 2009 yaitu BABP, BNLI, dan NISP, pada

tahun 2010 yaitu hanya BABP, dan pada tahun 2011 yaitu BABP, BJBR, NISP, dan SDRA.

Hal ini terjadi diakibatkan nilai harga saham perusahaan yang kurang aktif berfluktuasi

sehingga menghasilkan return 0 (nol) atau tidak menghasilkan return pada periode yang

cukup lama.

Tabel Durbin Watson menunjukkan nilai DW berada di antara nilai du dan 4-dl. Hal

tersebut menunjukkan bahwa data ke-27 sampel tidak terkena autokorelasi. Tanda (*) yang
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ada di beberapa sampel menunjukkan bahwa nilai DW pada sampel tersebut merupakan

hasil treatment yang sebelumnya terkena autokorelasi.

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa mayoritas data sampel

tidak terkena heteroskedastisitas. Tanda (*) menunjukkan tanda data heteroskedastis yang

telah di-treatment. Namun satu emiten yaitu BNLI pada tahun 2009 masih terkena

heteroskedastisitas dan gagal untuk proses treatment.

4.3 Analisa Uji signifikansi t-test

Pengujian atas per-grade hanya menggunakan metode one sampe t-test,

sedangkan pengujian atas keseluruhan grade menggunakan 2 metode yaitu one sample t-

test dan paired sample t-test dengan hipotesa yang sama sebagai berikut :

H01 Abnormal Return pada tanggal hari-hari sebelum pengumuman tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap adanya pengumuman bond rating.

Ha1 Abnormal Return pada tanggal hari-hari sebelum pengumuman memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap adanya pengumuman bond rating.

H02 Abnormal Return pada tanggal pengumuman, tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap adanya pengumuman bond rating.

Ha2 Abnormal Return pada tanggal pengumuman memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap adanya pengumuman bond rating.

H03 Abnormal Return pada tanggal hari-hari setelah pengumuman tidak memiliki

perbedaan yang signifikan dengan hari-hari setelah pengumuman.

Ha3 Abnormal Return pada tanggal hari-hari setelah pengumuman memiliki perbedaan

yang signifikan dengan hari-hari setelah pengumuman.

Tabel 4.10. Hasil Uji One Sample t-test per Grade

α = 0.05 (two tails)

Periode
AAA AA+ AA

Sig. H0 Sig. H0 Sig. H0

(-5) 0.918 ditolak 0.060 Ditolak 0.009 diterima

(-4) 0.240 ditolak 0.993 Ditolak 0.48 ditolak

(-3) 0.889 ditolak 0.890 Ditolak 0.523 ditolak

(-2) 0.545 ditolak 0.647 Ditolak 0.349 ditolak

(-1) 0.229 ditolak 0.686 Ditolak 0.912 ditolak
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0 0.693 ditolak 0.107 Ditolak 0.065 ditolak

(+1) 0.321 ditolak 0.965 Ditolak 0.776 Ditolak

(+2) 0.827 ditolak 0.522 Ditolak 0.069 Ditolak

(+3) 0.237 ditolak 0.738 Ditolak 0.242 Ditolak

(+4) 0.266 ditolak 0.340 Ditolak 0.819 Ditolak

(+5) 0.487 ditolak 0.410 Ditolak 0.361 Ditolak

Periode
AA- A+ BBB+

Sig. H0 Sig. H0 Sig. H0

(-5) 0.479 ditolak 0.015 Diterima 0.377 Ditolak

(-4) 0.287 ditolak 0.113 Ditolak 0.461 Ditolak

(-3) 0.686 ditolak 0.135 Ditolak 0.498 Ditolak

(-2) 0.484 ditolak 0.761 Ditolak 0.505 Ditolak

(-1) 0.611 ditolak 0.129 Ditolak 0.126 Ditolak

0 0.568 ditolak 0.804 Ditolak 0.188 Ditolak

(+1) 0.253 ditolak 0.385 Ditolak 0.436 ditolak

(+2) 0.119 ditolak 0.935 Ditolak 0.960 Ditolak

(+3) 0.307 ditolak 0.659 Ditolak 0.233 Ditolak

(+4) 0.157 ditolak 0.377 Ditolak 0.699 Ditolak

(+5) 0.852 ditolak 0.965 Ditolak 0.475 Ditolak
Sumber : Data one sample t-test yang diolah dengan SPSS 17

Tabel 4.2 Hasil Uji One Sample t-test pada
metode yang menggunakan data

keseluruhan Grade

α

tails)

Periode t hitung H0 Keputusan

(-5) -0.867 Diterima tidak signifikan

(-4) 0.393 Diterima tidak signifikan

(-3) -0.336 Diterima tidak signifikan
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(-2) -0.112 Diterima tidak signifikan

(-1) 0.836 Diterima tidak signifikan

0 0.494 Diterima tidak signifikan

(+1) -1.587 Diterima tidak signifikan

(+2) -1.744 Diterima tidak signifikan

(+3) 0.522 Diterima tidak signifikan

(+4) -2.228 Ditolak Signifikan

(+5) 0.903 Diterima tidak signifikan
Sumber : Data yang diolah kembali dari hasil SPSS 17

Hasil one sample t-test per-grade menunjukkan bahwa hampir keseluruhan periode

memiliki nilai signifikansi > dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil

pengujian menunjukkan nilai yang tidak signifikan, hanya pada grade AA dan A+ di periode

yang sama yaitu hari kelima sebelum event yang memiliki pengaruh signifikan dari adanya

pengumuman bond rating.

Dari hasil dari pengujian t-test ini dapat disimpulkan bahwa Ha1 dapat diterima.

Dalam penelitian ini periode yang berpengaruh adalah periode pada hari kelima sebelum

terjadinya pengumuman dan grade yang member pengaruh adalah AA dan A+. Hal ini bisa

terjadi dengan berbagai alasan, salah satunya dikarenakan kurangnya kemampuan pasar

dalam menyerap informasi private yang beredar.

Data atas tabel t-test ini juga memberi penilaian bahwa dari seluruh grade dan

periode yang diteliti menunjukkan hasil bahwa H02 dan H03 dapat diterima. Pada tanggal

pengumuman rating, tidak ada indikasi adanya pengaruh atas bond rating terhadap

abnormal return. Hal ini juga berlaku terhadap 5 hari setelah pengumuman karena tidak ada

indikasi adanya nilai signifikansi abnormal return atas adanya pengumuman bond rating

dengan grade tertentu.

Hasil one sample t-test keseluruhan grade menunjukkan bahwa hampir keseluruhan

periode memiliki nilai t hitung < t tabel. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil

pengujian menunjukkan nilai yang tidak signifikan, hanya periode hari keempat setelah

event yang memiliki pengaruh signifikan dari adanya pengumuman bond rating.

Dari hasil dari pengujian t-test ini dapat disimpulkan bahwa H01 dan H02 dapat

diterima. Dengan kata lain, pengumuman bond rating tidak memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap nilai return saham pada periode sepanjang 5 hari sebelum terjadinya

pengumuman dan hari pada saat pengumuman. Data hasil t-test ini juga memberi penilaian
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bahwa sebagian besar periode yang diteliti menunjukkan hasil bahwa H03 dapat diterima.

Pada periode t+1,t+2, t+3, dan t+5, return saham tidak memiliki pengaruh signifikan atas

pengumuman bond rating. Periode saat t+4 menunjukkan nilai negatif signifikan, hal ini

menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh yang besar atas pengumuman bond rating

sehingga khusus periode ini Ha3 dapat diterima.

Tabel 5.3 Hasil Uji Paired Sample t-test
Periode Sebelum (-5) dan Sesudah (+5)

T Df

Sig. (2-

tailed)

Sebelum (-5) - 0 -0.270 26 0.789

Sesudah 0 - (+5) 1.080 26 0.290

Sumber : Data yang diolah kembali dari hasil SPSS 17

Perhitungan t-test diatas merupakan perhitungan atas perbandingan hari-hari

sebelum dengan hari pengumuman dengan merata-ratakan 5 hari sebelum pengumuman,

begitu pula untuk periode setelah pengumuman.  Nilai t tabel dari keduanya sebesar 2,060.

Nilai t dari kedua periode tersebut menunjukkan nilai yang berada dibawah nilai t-tabel,

sehingga dapat disimpulkan bahwa H01 dan H02 dapat diterima. Dengan kata lain, adanya

pengumuman bond rating tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan

return saham baik untuk periode sebelum pengumuman maupun periode setelah

pengumuman..

4.4 Implikasi Manajerial
Berdasarkan seluruh perhitungan dan pengujian yang dilakukan di dalam penelitian

ini, dapat disimpulkan bahwa pengumuman bond rating tidak memiliki pengaruh besar

terhadap perubahan return saham yang berfluktuatif. Dikaitkan dengan teori dasar

mengenai efisiensi pasar, awalnya pengumuman bond rating ini disyaratkan sebagai salah

satu bentuk informasi fundamental yang menandakan bahwa pasar modal disimpulkan akan

berbentuk semi-kuat. Namun dari hasil penelitian ini, pasar modal Indonesia belum
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mempertimbangkan informasi pengumuman bond rating dalam pembentukan harga saham,

atau dengan kata lain pasar modal Indonesia masih memprioritaskan faktor lain yang lebih

umum seperti informasi-informasi mengenai merger, akuisisi, stock split, pembagian dividen,

dan lain sebagainya.

Dengan membandingkan beberapa penelitian lain seperti Prasetio dan Astuti (2003)

dan Karyani dan Manurung (2006), dapat disinyalir bahwa penelitian ini cukup mendukung

penelitian-penelitian mereka. Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian-penelitian

sejenis sebelumnya bahwa pengumuman bond rating tidak memberikan pengaruh yang

terlalu signifikan untuk penilaian abnormal return.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengumuman bond rating di Indonesia belum

terlalu dipertimbangkan. Ada faktor lain yang dapat lebih dipertimbangkan investor-investor

di Indonesia dalam menilai harga saham. Ditambah dengan kurangnya jumlah investor di

Indonesia yang memiliki rasio yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduknya,

Indonesia menjadi negara yang kurang tanggap terhadap informasi-informasi yang beredar

di pasar modal.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari bab 4, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Melalui perhitungan secara per-grade, nilai abnormal return memiliki pengaruh

signifikan pada periode sebelum pengumuman, dimana grade yang memberikan

pengaruh adalah grade sebesar AA dan A+. Hal ini ditandakan dengan adanya nilai

signifikansi pada periode 5 hari sebelum pengumuman di kedua grade tersebut.

2. Melalui perhitungan secara per-grade, sama sekali tidak terdapat hubungan yang

signifikan atas pengumuman bond rating terhadap nilai abnormal return pada saat

pengumuman terjadi.

3. Melalui perhitungan secara per-grade, sama sekali tidak terdapat hubungan yang

signifikan atas pengumuman bond rating terhadap nilai abnormal return pada periode

setelah pengumuman.
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4. Melalui perhitungan secara keseluruhan, sama sekali tidak terdapat hubungan yang

signifikan atas pengumuman bond rating terhadap nilai abnormal return pada periode

sebelum pengumuman.

5. Melalui perhitungan secara keseluruhan, sama sekali tidak terdapat hubungan yang

signifikan atas pengumuman bond rating terhadap nilai abnormal return pada tanggal

pengumuman bond rating.

6. Melalui perhitungan secara keseluruhan, menurut uji one sample t-test ditemukan

adanya nilai signifikansi pada periode setelah pengumuman namun hanya pada hari

keempat setelah pengumuman dan tidak ada pada hari-hari lainnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian
1. Penelitian ini hanya menggunakan data sampel yang cukup sempit yaitu berupa emiten-

emiten sektor perbankan yang listed di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009, 2010,

dan 2011. Hal ini mengakibatkan sedikitnya data yang dianalisis yang dapat

menimbulkan masalah dalam kecukupan statistik.

2. Penelitian ini belum mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel

independen bond rating seperti perubahan rating, rentang perubahan, dan prior rating.

Begitu pula untuk variabel control seperti rasio modal perusahaan, ukuran perusahaan,

dan pengaruh pasar lain yang dapat mempengaruhi nilai abnormal return.

3. Penelitian ini belum membagi observasi berdasarkan tingkat rating. Dengan adanya

pembagian observasi tersebut, data hubungan antara pengumuman bond rating dengan

abnormal return kemungkinan akan lebih valid.

4. Penelitian ini belum mempertimbangkan informasi akuntansi lain seperti merger,

akuisisi, pembayaran dividend, dan lainnya.

5.3 Saran
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka saran atas hasil penelitian ini

dapat ditujukan ke beberapa pihak sebagai berikut :

1. Bagi investor dan calon investor

Sebaiknya investor dan calon investor yang ada di pasar modal untuk tidak terlalu

memanfaatkan informasi mengenai bond rating dalam mempertimbangkan

pengambilan keputusan kegiatan investasinya terutama dalam aktivitas investasi di
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sektor perbankan. Karena informasi bond rating tidak membawa kandungan informasi

yang berpengaruh besar bagi investor maupun bagi calon investor. Dengan begitu

para investor lebih baik untuk mempertimbangkan faktor lain yang lebih

mempengaruhi nilai saham selain pengumuman bond rating

2. Bagi emiten

Sebaiknya emiten perlu mempertimbangkan informasi pengumuman bond rating dan

meneliti kembali hasil evaluasi yang dilakukan PEFINDO tentang pengumuman bond

rating atau juga sekaligus menjaga nilai rate untuk tetap berada pada investment

grade. Hal ini karena pengumuman bond rating secara keseluruhan sesungguhnya

belum mampu mempengaruhi perubahan harga saham yang berarti, tetapi emiten

harus mengevaluasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besarnya harga saham

dipasar modal, contohnya stock split, merger, akuisisi, dll. Selain itu penelitian

sebelumnya yang memperhatikan perubahan kenaikan atau penurunan rate

menunjukkan adanya nilai signifikansi pada saat terjadi penurunan, maka dari itu

sebaiknya emiten tetap menjaga agar nilai rating-nya tidak turun dan tetap berada

dalam investment grade.

3. Bagi peneliti lain

Kelemahan dari penelitian ini adalah peneliti tidak mempertimbangkan adanya

kenaikan atau penurunan bond rating serta sampel yang terlalu terpusat pada sektor

perbankan saja. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji dampak

pengumuman bond rating dengan mempertimbangkan kenaikan dan penurunan bond

rating serta disarankan menggunakan sampel perusahaan pada sektor lain diluar

perbankan atau akan lebih baik lagi apabila menggunakan keseluruhan sektor.
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