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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pasar modal merupakan salah satu elemen penting dan menjadi tolak ukur  

yang digunakan untuk menilai kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu 

ciri negara industri maju maupun negara industri berkembang adalah adanya pasar 

modal yang tumbuh dan berkembang dengan baik. 

 Perkembangan pasar modal tidak bisa terlepas dari kondisi lingkungan, 

baik lingkungan makro maupun lingkungan mikro.  Pengaruh lingkungan  mikro 

meliputi: kinerja perusahaan, pengumuman penerbitan obligasi, pengumuman 

dividen, dan sebagainya. Sementara lingkungan makro meliputi: inflasi, kenaikan 

suku bunga, dan kurs valuta asing. Pengaruh ini ditunjukkan oleh perubahan 

harga saham maupun aktivitas volume perdagangan saham (Rizki, 2013). 

Sebagaimana diketahui, secara umum untuk memenuhi kebutuhan dana 

perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan dapat memilih alternatif 

sumber dana tambahan yang ada, antara lain melalui saham atau obligasi. Kedua 

jenis sumber dana ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus 

dipertimbangkan oleh perusahaan karena akan mengubah struktur modal (capital 

structure) yang ada (Mujahid dan Tettet, 2010).  

Rizki (2013) mengatakan bahwa instrumen investasi di pasar modal 

Indonesia tidak hanya intrumen investasi konvensional saja, namun 
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terdapat juga instrumen investasi yang mempunyai prinsip syariah. Misalnya, 

sukuk, saham syariah, dan reksadana syariah. Fenomena ini merupakan berita 

baik investor akan kinerja perusahaan.  

Mengacu pada kondisi pasar dalam negeri Indonesia, industri perbankan 

dan keuangan syariah tumbuh dengan pesat. Menurut data Direktorat Perbankan 

Syariah Bank Indonesia 2009, Sepanjang 2008 dan 2009 pemerintah telah 

menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebanyak 4 kali dengan total 

akumulatif mencapai Rp 19,8 triliun. Awal tahun 2009 pemerintah menerbitkan 

sukuk ritel seri SR-001 dan sukuk global SNI 14. Untuk penerbitan sukuk global 

sebesar 650 juta US dolar mengalami over subscribed hingga 7 kali lipatnya atau 

4,7 miliar 3 US dolar. Kelebihan permintaan atas sukuk global yang cukup besar 

ini menjadi sinyal prospek sukuk sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk 

membiayai pembangunan dalam negeri, khususnya pembangunan infrastruktur. 

Sedangkan penerbitan sukuk korporasi tahun 2009 sebesar Rp 2,070 triliun. Naik 

34,94 persen dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp 1,534 triliun (Ali Rama dalam 

Mujahid dan Tettet 2010). 

Fakta pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah ini tentu membawa dampak 

positif bagi para pelaku ekonomi. Pertumbuhan sukuk global, sukuk negara dan 

sukuk perusahaan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku pasar keuangan. 

Khusus untuk sukuk perusahaan, ini menjadi peluang dan alternatif yang bagus 

bagi perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya (Mujahid dan Tettet, 2010). 

Menurut Gatot dan Zakaria (2011), dalam menanamkan modalnya pada 

obligasi, investor memerlukan informasi mengenai obligasi serta perusahaan yang 
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menerbitkan obligasi, terutama mengenai kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya. Hal ini dikarenakan investor mengharapkan return yang 

tinggi apabila mereka menanamkan modalnya melalui saham dengan resiko yang 

tinggi.  Salah satu indikator yang dapat dijadikan untuk menggambarkan 

informasi mengenai obligasi adalah peringkat. Pemeringkatan hutang oleh 

lembaga pemeringkat akan membantu perusahaan menjual obligasi di pasar modal 

untuk selalu berusaha menaikkan peringkat hutangnya agar harga pasarnya tinggi. 

Investor akan bereaksi pada waktu sebelum, saat dan sesudah 

pengumuman peringkat obligasi maupun peringkat sukuk dipublikasikan. Investor 

akan membeli saham perusahaan penerbit obligasi maupun penerbit sukuk apabila 

investor melihat adanya isyarat yang positif dalam pengumuman penerbitan 

obligasi maupun sukuk. Sebaliknya saham akan dijual apabila investor melihat 

adanya isyarat yang negatif. Seluruh tindakan investor tersebut merupakan reaksi 

pasar yang ditandai dengan kenaikan atau penurunan volume perdagangan saham 

dan kenaikan atau penurunan harga saham perusahaan yang menerbitkan obligasi 

syariah. Kenaikan atau penurunan harga saham tersebut memungkinan adanya 

abnormal return (Resi, 2013). 

Penelitian Srianingsih dan Khoiruddin (2015) merupakan acuan dari 

peneliti, sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian ini hampir sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Srianingsih dan Khoiruddin (2015) yaitu 

pengumuman peringkat sukuk, reaksi pasar, dan return, kemudian menambahkan 

variabel pengumuman peringkat obligasi dan abnormal return. Penelitian tentang 

pengumuman peringkat sukuk telah banyak dilakukan, tetapi setiap penelitian 
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menunjukkan hasil yang berbeda – beda dengan tingkat signifikan yang berbeda 

pula. Ketidaksignifikan penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk meneliti 

lebih lanjut mengenai adakah pengaruh pengumuman peringkat obligasi dan 

pengumuman peringkat sukuk pada sebelum pengumuman, saat pengumuman, 

dan sesudah pengumuman terhadap abnormal return. 

Dari latar belakang tersebut, maka penulis  tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Pengumuman Peringkat Obligasi Dan Peringkat Sukuk 

Perusahaan terhadap Abnormal Return Saham di Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan antara abnormal return saham sebelum 

pengumuman, saat pengumuman, dan sesudah pengumuman peringkat 

obligasi? 

2. Apakah terdapat perbedaan antara abnormal return saham sebelum 

pengumuman, saat pengumuman, dan sesudah pengumuman peringkat 

sukuk? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan antara lain : 

1. Menganalisa adakah perbedaan antara abnormal return saham sebelum 

pengumuman, saat pengumuman, dan sesudah pengumuman peringkat 

obligasi. 

2. Menganalisa adakah perbedaan antara abnormal return saham sebelum 

pengumuman, saat pengumuman, dan sesudah pengumuman peringkat 

sukuk. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis  

Bagi penulis dan para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi ataupun manfaat tentang pemahaman pasar 

modal pada umumnya serta pemahaman tentang peringkat obligasi dan 

peringkat sukuk serta abnormal return saham pada khususnya.  

Bagi Peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan dari referensi bagi pihak lain yang ingin memperdalam dan 

meneliti lebih lanjut masalah yang relevan dengan penelitian ini. 

2.  Kegunaan Praktik  

Bagi investor atau calon investor hasil penelitan ini dapat dipakai 

sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi 

saham dengan melihat peringkat hutang. 
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Bagi Perusahaan (Emiten), hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bukti empiris untuk mengkaji dampak kebijakan perusahaan dalam 

penerbitan obligasi syariah.  

Bagi Masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

dalam menganalisis dan mengambil keputusan investasi di pasar modal., 

khususnya terhadap instrument investasi berbasis syariah yang secara 

umum masih belum begitu dikenal luas seperti instrumen investasi 

konvensional. 

 

E. Sistematika Penulisan  

Untuk memperoleh gambaran yang singkat dari skripsi ini maka dalam 

bagian ini penulis mengemukakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima 

bab. Dimana intisari dalam setiap bab akan diuraikan dalam penjelasan berikut 

ini.  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi uraian tentang landasan teori berisi teori dan dasar yang 

relevan serta fakta yang terjadi dari sumber penelitian sebelumnya, 

tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan 

kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.  
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BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi, sampel, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, serta metode analisis data yang digunakan.  

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASANNYA  

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, 

pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap hasil penelitian.  

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dalam 

bab sebelumnya, keterbatasan serta saran – saran penelitian yang dapat 

diberikan sehubungan dengan hasil penelitian. 


