
Jurnal Akuntansi Manajemen Madani      ISSN 2580-2631 

Vol. 1, No. 3, Oktober 2017    
 
 

33 
 

PENGARUH PENGUMUMAN UPGRADE DAN DOWNGRADE 

PERINGKAT OBLIGASI TERHADAP RETURN SAHAM DI 

BURSA EFEK INDONESIA 

Nurjanah Ariyanti 

STIE Madani Balikpapan 

ABSTRACT 

The objective of the research is to analyze the effect of bond rating changes 

announcement (upgrade and downgrade) to stock return. The event date is the 

time when PT Pefindo as a rating agency in Indonesia announce the changes of 

bond rating.  

This research was done to know the reaction of stock price in Indonesian Stock 

Exchange to event of bond rating upgrade and downgrade announcement. The 

samples were the companies that had bond rating upgrade and downgrade at 

November 2004 until January 2008. 

Generally, there were negative abnormal return at bond rating downgrade 

announcement and there were weaker postif abnormal return or there were no 

positive abnormal return at bond rating upgrade announcement. Event study 

method is used to analyze information content from bond rating changes 

announcement. The result is Indonesian Capital Market, especially Indonesian 

Stock Exchange significanly react to bond rating upgrade and do not react to 

downgrade announcement. Although statistically there is no react to bond rating 

downgrade, graph pf AAR show the negative trend and we can say that bond 

rating downgrade has negative effect to abnormal return.  

 

PENDAHULUAN 

 Dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan memerlukan banyak dana, 

baik untuk operasionalisasi ataupun perluasan usaha sebagai langkah 

memenangkan persaingan usaha yang semakin ketat. Sumber pendanaan dapat 

berasal dari internal ataupun eksternal perusahaan. Jika sumber dana internal 

dirasakan kurang memenuhi kebutuhan dana perusahaan, manajemen akan 

mempertimbangkan pendanaan eksternal. Pendanaan eksternal antara lain berasal 

dari pinjaman bank, penawaran saham ataupun obligasi. 

 Pendanaan melalui obligasi lebih menguntungkan baik dari pihak yang 

memerlukan dana (obligor) maupun pihak-pihak yang kelebihan dana (investor) 

karena tidak memerlukan perantara. Dengan pendanaan secara langsung ini, 

bunga yang diterima investor lebih tinggi dan yang harus dibayar obligor lebih 

dibandingkan dengan pendanaan melalui perantara (bank).  
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 Obligasi merupakan perjanjian jangka panjang dimana obligor menyetujui 

pembayaran pokok dan bunga pinjaman pada tanggal tertentu kepada pembeli 

obligasi (Brigham and Hosuton, 2004). Setiap obligasi, walaupun kemungkinnya 

sangat kecil, memiliki kemungkinan gagal bayar (defaut). Risiko gagal bayar 

sering dihubungkan dengan risiko kredit. Semakin besar risiko kredit, semakin 

besar pula bunga yang harus dibayar. Peringkat obligasi merupakan salah satu 

parameter untuk menilai risiko gagal bayar. Semakin tinggi peringkat obligasi, 

maka semakin baik pula kemungkinan obligor untuk membayar pokok dan bunga 

pinjaman. Perubahan peringkat obligasi (upgrade dan downgrade) juga 

merupakan sinyal dari kondisi obligor. 

 Pasar modal merupakan tempat berlangsungnya penawaran dan pembelian 

obligasi. Pasar modal harus likuid dan efisien untuk menarik banyak investor dan 

perusahaan. Pasar modal dikatakan efisien jika harga sekuritas dengan cepat dan 

sepenuhnya mencerminkan semua infromasi yang tersedia. Artinya bahwa di 

dalam pasar modal, harga sekuritas secara akurat mencerminkan nilai 

sesungguhnya perusahaan yang mengeluarkan sekuritas (issuer). Event study 

merupakan pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semi strong form). 

Dalam pasar bentuk setengah kuat, harga sekuritas tidak hanya mencerminkan 

harga-harga di masa lalu tetapi semua informasi yang dbutuhkan (Hartono, 2003).

 Dalamkeadaan dimana terjadi efisiensi pasar bentuk setengah kuat tidak 

ada investor yang dapat menggunkan informasi publik untuk mendapatkan 

abnormal return dalam jangka waktu yang lama. 

 Followil dan Martell (1997) menguji dampak pengumuman pada tinjauan 

peringkat obligasi dan perubahan peringkat pada return ekuitas. Dari penelitian 

tersebut ditemukan bahwa pengumuman downgrade utang memiliki pengaruh 

negatif signifikan terhadap harga saham sedangkan downgrade aktual berikutnya 

memiliki dampak yang dapat diabaikan. Lebih lanjut lagi ditemukan bahwa press 

release memuat informasi baru bagi pasar sedangkan pelaporan selanjutnya dari 

informasi ini memberikan sedikit reaksi pada pasar. Nayar dan Rozeff (1994) 

membuktikan bahwa peringkat awal dari commercial paper mempengaruhi return 

saham. Pengaruh harga saham pada perubahan peringkat commercial paper 

menunjukkan hubungan peringkat dengan pembiayaan perusahaan. Downgrade 

peringkat menghasilkan abnormal return yang negatif secara signifikan 

sedangkan upgrade tidak memiliki pengaruh. Peringkat awal dari commercial 

paper dan pemeringkatan selanjutnya membantu investor untuk memisahkan 

perusahaan berdasarkan prospek masa depannya.  

 Pada penelitian ini, penulis ingin membahas tentang reaksi harga saham 

berupa adanya abnormal return yang mengikuti pengumumam upgrade dan 

downgrade peringkat obligasi. 

Penelitian ini akan meneliti masalah adanya reaksi pasar berupa abnormal 

return positif atas adanya pengumuman upgrade peringkat obligasi dan abnormal 

return negatif atas adanya pengumuman downgrade peringkat obligasi.  
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KERANGKA TEORI 

Event Study 

 Menurut Hartono (2003), event study (studi peristiwa) merupakan studi 

yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk 

menguji kandungan informasi (information content) dari suatu pengumaman dan 

dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. 

Sedangkan menurut Kritzman (1994), event study mengukur hubungan antara 

suatu peristiwa yang mempengaruhi sekuritas dan return sekuritas tersebut. 

Beberapa peristiwa seperti perubahan peraturan mempengaruhi banyak sekuritas. 

Di lain pihak, peristiwa-peristiwa lainnya seperti perubahan dalam kebijakan 

dividen atau stock split hanya mempengaruhi sekuritas tertentu. 

Efisiensi Pasar Modal 

 Husnan (2001) menyatakan bahwa pasar modal yang efisien didefinisikan 

sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua 

informasi yang relevan. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga 

sekuritas semakin efisien pasar modal tersebut. Dengan demikian, akan sangat 

sulit bagi investor untuk memperoleh abnormal return secara konsisten dengan 

melakukan transaksi perdagangan di bursa efek.  

 Di dalam pasar yang efisien, harga memberikan isyarat yang tepat bagi 

alokasi sumber daya, yaitu pasar dimana perusahaan dapat membuat keputusan 

investasi-produksi dan investor dapat memilih sekuritas-sekuritas yang 

menyajikan kepemilikan aktivitas perusahaan berdasarkan asumsi bahwa harga 

sekuritas sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia (Fama, 1970). 

 Pada pasar modal yang efisien, perubahan harga bersifat random. Jika 

harga selalu mencerminkan semua informasi yang relevan maka harga akan 

berubah jika informasi baru muncul sehingga perubahan harga tidak bisa 

diprediksi sebelumnya. Jika harga saham mencerminkan semua informasi yang 

bisa diperkirakan maka perubahan harga hanya mencerminkan informasi yang 

tidak bisa diperkirakan. Dengan demikian perubahan-perubahan tersebut bersifat 

random. 

 Bentuk efisiensi pasar modal bisa dilihat dari ketersediaan informasi 

ataupun kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan 

analisis dari informasi yang tersedia. Efisiensi pasar yang ditinjau dari 

ketersediaan informasi disebut dengan efisiensi pasar secara informasi. Sedangkan 

efisiensi pasar yang dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan 

keputusan disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan. 

 Fama (1970) membagi efisiensi pasar modal berdasarkan tiga bentuk 

informasi yaitu weak form, semi strong form dan strong form.  

a. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form efficient market models) 
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Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga sekuritas 

mencerminkan semua informasi masa lalu. Efisiensi pasar bentuk lemah 

berhubungan dengan teori random walk yang menyatakan bahwa data masa 

lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang.  

b. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semi strong form efficient market 

models) 

Jika pasar dalam bentuk setengah kuat, maka harga sekuritas tidak hanya 

mencerminkan harga-harga di masa lalu tetapi semua informasi yang 

dipublikasikan termasuk informasi yang berada di laporan keuangan 

perusahaan emiten.  

c. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form efficient market models) 

Dalam efisiensi pasar bentuk kuat, harga diasumsikan sepenuhnya 

mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi privat. Hal 

ini berhubungan dengan apakah investor memiliki akses monopoli pada 

informasi apapun yang berhubungan dengan pembentukan harga.  

 Ketiga bentuk efisiensi pasar tersebut saling berhubungan yaitu dalam 

tingkatan kumulatif, yaitu efisiensi bentuk lemah merupakan bagian dari efisiensi 

bentuk setengah kuat dan efisiensi bentuk setengah kuat merupakan bagian dari 

efisiensi bentuk kuat. 

 

 

weak form efficient market models 

semi strong form efficient market models 

strong form efficient market models 

 

Gambar 2.1 Tingkatan Kumulatif Dari Ketiga Bentuk Efisiensi Pasar 

 Penurunan kualitas utang perusahaan memiliki suatu pengaruh negatif 

yang tidak diragukan terhadap nilai dan biaya modal perusahaan. Jika pasar 

sepenuhnya efisien dan mencerminkan semua informasi dalam harga saham, maka 

pengumuman lembaga pemeringkat tidak akan memperkenalkan informasi baru 

sehingga tidak akan berdampak pada harga saham. Sebaliknya, jika pelaku pasar 

sepenuhnya tidak menyadari kondisi perubahan yang menimbulkan pengumuman 

peringkat, pelaku pasar akan secepatnya bereaksi sehingga mempengaruhi nilai 

saham (Followil dan Martell, 1997).   

Obligasi 

 Obligasi merupakan perjanjian jangka panjang dimana obligor menyetujui 

pembayaran pokok dan bunga pinjaman pada tanggal tertentu kepada pembeli 
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obligasi (Brigham and Houston, 2004). Investor memiliki banyak pilihan ketika 

ingin berinvetasi dalam obligasi, tetapi obligasi dikelompokkan menjadi empat 

jenis yaitu treasury bonds, corporate bonds, municipal bonds dan foreign bonds. 

Definisi Peringkat Obligasi 

 Investor yang tertarik menginvestasikan dananya dalam obligasi 

seharusnya memperhatikan peringkat obligasi karena peringkat ini menunjukkan 

skala risiko dari obligasi yang bersangkutan. Peringkat obligasi digunakan secara 

meluas dalam masyarakat investasi sebagai alat pengganti tingkat risiko obligasi. 

Peringkat utang (obligasi) merupakan indikator kemungkinan pembayaran pokok 

dan bunga oleh debitur secara tepat waktu (Foster, 1986).  

Fungsi Peringkat Obligasi 

Enam fungsi pemeringkatan utang (obligasi) perusahaan adalah sebagai berikut 

(Foster, 1986): 

1. Sumber informasi superior atas kemampuan emiten untuk membuat 

ketepatan waktu pembayaran kembali pokok utang dan tingkat bunga. 

2. Sumber berbiaya rendah bagi keluasan informasi kredit. 

3. Sumber ”legal insurance” untuk pengawas investasi. 

4. Sumber sertifikasi tambahan utang perusahaan. 

5. Monitor terhadap kegiatan manajemen 

6. Memudahkan kebijakan publik yang melarang investasi spekulatif oleh 

institusi. 

Perubahan Peringkat Obligasi 

 Perubahan dalam peringkat obligasi perusahaan mempengaruhi 

kemampuan perusahaan untuk meminjam modal jangka panjang dan biaya modal 

(Brigham and Houston, 2004). Lembaga pemeringkat meninjau obligasi pada 

waktu-waktu tertentu. Perubahan peringkat baik dalam bentuk upgrade maupun 

downgrade suatu obligasi merupakan hasil dari kondisi issuer yang berubah. 

Upgrade peringkat obligasi merupakan sinyal positif dari issuer, sebaliknya, 

downgrade peringkat obligasi merupakan sinyal negatif, misalnya penurunan 

volatilitas penjualan, rasio utang yang tinggi ataupun penjualan serta pendapatan 

yang kurang dari yang diharapkan.    

Bursa Efek Indonesia 

 Pasar modal pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1912 di Batavia 

pada masa pemerintahan Belanda. Pada saat itu, pasar modal didirikan untuk 

kepentingan VOC (Dutch East Indies). Pasar modal secara bertahap mulai tumbuh 

dan menjadi tidak aktif untuk beberapa saat dikarenakan berbagai kondisi antara 

lain Perang Dunia I dan II, transisi kekuasaan dari pemerintah Belanda ke 

pemerintah Indonesia, dan lain sebagainya. 
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 Pemerintah mulai mengaktifkan kembali pasar modal di Indonesia pada 

tahun 1977 dan secara bertahap terus berkembang dengan dukungan insentif dan 

peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pada tahun 1988, Indonesia Pararel 

Bourse mulai beroperasi dan diatur melalui Securities and Money Trading 

Organization yang terdiri dari broker dan dealer. Pada tahun 1989, Surabaya 

Stock Exchange mulai beroperasi dan akhirnya dimerger dengan Indonesia Pararel 

Bourse pada tahun 1995. Berdasarkan keputusan pemerintah, pada 1 Desember 

2007 Surabaya Stock Exchange dimerger dengan Jakarta Stock Exchange menjadi 

Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia). 

PT. Pefindo (PT Pemeringkat Efek Indonesia) 

 PT PEFINDO didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 1993 

berdasarkan inisiatif BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal) dan Bank 

Indonesia. Pada 13 Agustus 1994 PT PEFINDO mendapatkan lisensi operasi (No 

39/PM-PI/1994) dari BAPEPAM dan menjadi salah satu lembaga pendukung 

Pasar Modal Indonesia. 

 Fungsi PT PEFINDO menyediakan peringkat yang objektif, independen 

dan terpercaya pada risiko kredit sekuritas utang serta memproduksi dan 

mempublikasikan informasi kredit yang berhubungan dengan pasar modal utang. 

 Untuk meningkatkan kriteria dan metodologi peringkat, PT PEFINDO 

disokong oleh patner afiliasinya yaitu Standard & Poor’s. PT PEFINDO juga 

secara aktif berpartisipasi di Asian Credit Rating Agencies Association 

(ACRAA). 

 Produk peringkat dari PT PEFINDO dikelompokkan menjadi dua macam : 

a. Peringkat perusahaan (Company Ratings) 

Peringkat perusahaan juga disebut dengan General Obligation (GO) yang 

merupakan suatu penilaian seluruh kelayakan kredit suatu perusahaan.  

b. Peringkat instrumen utang (Debt Specific Ratings) 

Peringkat ini merupakan peringkat yang mencerminkan kelayakan kredit 

suatu obligor untuk memenuhi komitmen keuangannya dengan tepat waktu 

yang dihubungkan dengan utang, obligasi, MTN (Medium Term Notes), 

program commercial paper atau instrumen keuangan lainnya. 

METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini digunakan metodologi event study yang akan menguji 

dampak pengumuman perubahan peringkat obligasi perusahaan (upgrade maupun 

downgrade) terhadap return saham. Langkah-langkah dalam melakukan event 

study adalah sebagai berikut (Elton dan Gruber, 1995): 

1. Mengumpulan perusahaan-perusahaan yang memiliki suatu event (eventnya 

adalah pengumuman perubahan peringkat obligasi perusahaan yang 

disampaikan PT PEFINDO dalam bentuk rating release di websitenya) 
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2. Menentukan dengan jelas hari pengumuman dan menjadikannya sebagai hari 

ke nol (t0). 

t0 pada penelitian ini adalah tanggal dimana PT PEFINDO mengumumkan 

perubahan peringkat obligasi sehingga event date setiap perusahaan akan 

berbeda 

3. Menentukan periode yang dijadikan periode estimasi dan periode peristiwa 

Penelitian ini menggunakan market adjusted model sehingga tidak 

memerlukan adanya periode estimasi. Periode peristiwa adalah 10 hari 

sebelum peristiwa (pre event), tanggal peristiwa (event date) dan 20 hari 

sesudah peristiwa (post event). Periode hari sesudah peristiwa lebih lama 

dibandingkan dengan periode hari sebelum peristiwa karena sesudah 

pengumuman perubahan peringkat obligasi oleh PT PEFINDO masih terdapat 

beberapa pengumuman perubahan peringkat antara lain di website Bursa Efek 

Indonesia dan yang bersangkutan di berbagai media. 

4. Menghitung return harian setiap perusahaan dalam sampel di dalam periode 

peristiwa. Return perusahaan diperoleh melalui perhitungan dari harga 

penutupan saham perusahaan (closing price) yang menjadi sampel. 

5. Menghitung abnormal return melalui pengurangan actual return dengan 

expected return. 

6. Menghitung average abnormal return setiap sampel perusahaan. 

7. Masing-masing abnormal return dalam setiap sampel dijadikan satu untuk 

menghitung cumulative abnormal return dari awal periode. 

8. Melakukan pengujian dan analisis terhadap hasilnya 

 Penelitian ini tidak menggunakan periode estimasi karena expected return 

setiap perusahaan dihitung dengan market adjusted model yang tidak memerlukan 

beta untuk menghitung expected return setiap perusahaan. Market adjusted model 

ini dianggap sebagai penduga terbaik untuk mengestimasi return suatu saham 

dengan return indeks pasar pada saat tersebut. Event period yang merupakan 

periode disekitar peristiwa pengumuman perubahan peringkat ditetapkan selama 

tiga puluh satu hari yaitu, sepuluh hari hari sebelum tanggal pengumuman 

perubahan peringkat (pre event), tanggal pengumuman perubahan peringkat (event 

date) dan dua puluh hari sesudah tanggal pengumuman perubahan peringkat (post 

event). 

1. Hari pengumuman (hari dimana PT PEFINDO mengumumkan perubahan 

peringkat suatu perusahaan). 

2. Harga saham (harga penutupan saham pada hari tersebut). 

3. Actual return (return yang terjadi pada waktu ke t yang merupakan selisih 

harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya (Hartono, 2003)). 
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4. Return pasar (pengurangan indeks pasar pada hari ke t dengan indeks pasar 

pada dari ke t-1 dan kemudian dibagi dengan indeks pasar ke t-1). 

5. Abnormal return atau excess return yang merupakan selisih antara actual 

return  dengan expected return. Dalam market adjusted model, return pasar 

pada hari itu dianggap sebagai actual return. 

 Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan yang mengalami upgrade atau downgrade yang dilakukan oleh PT 

PEFINDO selama periode November 2004 sampai dengan Januari 2008.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Harga saham yang diobservasi dalam penelitian ini adalah harga 

penutupan harian setiap saham dalam sampel yang diperoleh melalui Bursa Efek 

Indonesia. Untuk indeks pasar dipergunakan IHSG (Indeks Harga Saham 

Gabungan).   

Sampel-sampel yang dipilih berdasarkan kriteria -kriteria sebagai berikut: 

1. Event date diperoleh melalui tanggal publikasi perubahan peringkat yang 

dilakukan oleh PT PEFINDO yang berbentuk rating release. 

2. Sampel tidak melakukan kebijakan lainnya selama periode event 

(pembayaran dividen, right issue, stock split, dan tidak merger atau akuisisi) 

3. Periode peringkat adalah periode perubahan peringkat obligasi selama 

November 2004 sampai dengan Januari 2008 

4. Periode peringkat adalah periode perubahan peringkat obligasi selama 

November 2004 sampai dengan Januari 2008 

1. Menghitung return pasar 

    
             

       
 

 Dimana Rmt : return pasar pada periode t 

   IHSGt : Indeks Harga Saham Gabungan pada periode t 

    IHSGt-1: Indeks Harga Saham Gabungan pada periode t-1 

2. Menghitung actual return masing-masing saham  

    
           

      
 

 Dimana Rit : Return saham i pada periode t 

   Pit : Harga saham i pada periode t 

   Pi,t-1 : Harga saham i pada periode t-1 

3. Menghitung abnormal return yaitu selisih antara actual return dengan 

expected return harian masing-masing perusahaan 
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          [   ] 

 Dimana  ARit : abnormal return perusahaan i pada hari ke t 

   E(Rit) : expected return perusahaan i pada waktu t 

4. Rata-rata return tidak normal (average abnormal return ) untuk hari ke t

      
∑     

 
   

 
 

 Dimana AARt : average abnormal return pada hari ke t 

   k : banyaknya saham terpengaruh pengumuman peristiwa 

5. Akumulasi abnormal return (cumulative abnormal return) 

       ∑      

 

    

 

Dimana 

CARi,t  : cumulative abnormal return sekuritas ke i pada hari ke t  

     yang diakumulasikan dari abnormal return sekuritas ke i  

     mulai hari awal periode peristiwa (t3) sampai hari ke t. 

6. Menghitung cumulative average abnormal return 

         
∑       

 
   

 
 

 Dimana CAARi,t : cumulative average abnormal return pada hari ke t    

7. Menghitung cumulative average abnormal return 

      √
∑ (          )

  
   

     √ 
 

 Dimana KSEi : kesalahan standar estimasi untuk sekuritas ke i  

  ARit : return  sekuritas ke i untuk hari ke t  

  AARt : average abnormal return k sekuritas untuk hari ke t di  

     periode peristiwa. 

  k : jumlah sekuritas  

8. Menghitung t-statistik untuk setiap hari selama periode peristiwa 

      
    

    
 

Dimana  thit : t-statistik 

  AARt  : average abnormal return pada hari ke t 

  KSEt : kesalahan standar estimasi untuk sekuritas ke i 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar terhadap 

pengumuman perubahan peringkat obligasi. Data yang dianalisis dalam penelitian 

ini merupakan data perusahaan-perusahaan yang mengalami perubahan peringkat 
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obligasi (upgrade atau downgrade) selama periode November 2004 sampai 

dengan Januari 2008. Selama periode tersebut didapatkan data 79 perusahaan 

yang mengalami upgrade dan 12 perusahaan yang mengalami downgrade 

peringkat obligasi. Dari perusahaan-perusahaan tersebut hanya terdapat 41 

perusahaan yang mengalami upgrade yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Sampel akhir upgrade terdiri dari 36 perusahaan karena terdapat lima perusahaan 

yang mengalami confounding effect (Berlian Laju Tangker Tbk, Adira Dinamika 

Multi Finance, Mayora Indah Tbk, Astra Graphia Tbk dan Summarecon Agung 

Tbk yang memberikan pembayaran dividen). Sampel yang mengalami downgrade  

hanya ada tiga sampel yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Dari ketiga sampel 

ini tidak mengalami confounding effect sehingga semuanya dimasukkan dalam 

analisis data downgrade peringkat obligasi. Tanggal pengumuman dari PT 

Pefindo digunakan sebagai event date.  

 Dalam penelitian ini digunakan metode t test yang diperoleh dengan 

membandingkan antara t yang diperoleh dari penelitian dengan t tabel. 

Penelitian ini membahas dua hipotesis 

1.        , tidak terdapat abnormal return yang mengikuti pengumuman 

upgrade peringkat obligasi 

       , terdapat abnormal return yang mengikuti pengumuman upgrade 

peringkat obligasi 

Kriteria untuk uji hipotesis 1 adalah sebagai berikut: 

 Tidak menolak Ho jika –t tabel<t hit< t tabel 

 Menolak Ho jika t hit > t tabel atau t hit<-t tabel 

  Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogoro 

Sminorv dan Shapiro-Wilk. Dari hasil pengujian didapatkan signifikansi 

untuk uji Kolmogorov-Sminorv dan Shapiro-Wilk yang masing- masing di 

atas 0,05 (0,2 dan 0,692). Dapat dikatakan bahwa sampel perusahaan-

perusahaan yang mengalami upgrade peringkat obligasi diasumsikan 

berdistribusi normal.  

 

Tabel 4.1 Uji Normalitas Upgrade Peringkat Obligasi 

  Selain itu dengan Q-Q Plot dan Detrended Normal-QQ Plot 

ditemukan juga bahwa perusahaan-perusahaan yang mengalami upgrade 

peringkat obligasi berdistribusi normal.  



Pengaruh Pengumuman Upgrade Dan Downgrade Peringkat Obligasi Terhadap Return Saham Di 

Bursa Efek Indonesia (Nurjanah Ariyanti) 

 

43 
 

  Average abnormal return (AAR) harian diperoleh dari rasio antara 

penjumlahan abnormal return harian dari setiap saham yang dijadikan sampel 

dengan jumlah sampel perusahaan. Uji statistik yang dipergunakan adalah 

one sample t test dua sisi dengan a=5% (1/2a=2,5%) dan derajat bebas n-

1=36-1=35 sehingga akan diperoleh t tabel sebesar 2,030108.  

Batasan-batasan penerimaan H0 (tolak H1) dan penolakan H0 (terima H1): 

 H0 diterima jika –t tabel<t hitung<t tabel (-2,030108<t hitung<2,030108) 

atau sig>0,05. Hal ini berarti bahwa pasar tidak bereaksi terhadap 

pengumuman upgrade peringkat obligasi. 

 H0 ditolak jika t hitung>t tabel, t hitung<-t tabel (t hitung>2,030108 atau  

t hitung<-2,030108<) atau sig<0,05. Hal ini mencerminkan bahwa pasar 

bereaksi terhadap pengumuman upgrade peringkat obligasi.  

Berikut adalah hasil perhitungan average abnormal return, cumulative 

 average abnormal return dan t hitung (31 hari). 

 

Tabel 3.1.  Hasil Perhitungan  AAR dan CAAR Upgrade Peringkat Obligasi 

 Terlihat bahwa hanya terdapat 41,93% (13 hari) abnormal  return yang 

 positif (t+20, t+13, t+7, t+6, t+5, t+4, t+1, t0, t-2, t-3, t-4, t- 6 dan t-8).   



Jurnal Akuntansi Manajemen Madani Vol. 1, No. 3, Oktober 2017 

 

44 
 

 Perilaku average abnormal return dan cumulative average abnormal 

return  dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1.  Average Abnormal Return Untuk Upgrade Peringkat Obligasi 

  

Gambar 3.2. Cumulative Average Abnormal Return Untuk Upgrade Peringkat Obligasi 

 Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa telah terjadi reaksi tiga abnormal return 

positif yang signifikan pada t-10 (-2,2342501<-2,030108 dan 0,032<0,05), t+5 

(2,2730444>2,030108 dan 0,029<0,05) dan t+8 (-2,232226<-2,030108 dan 

0,032<0,05). AAR pada t-10 bernilai -0,012125 yang berarti bahwa sepuluh 

hari sebelum pengumuman terjadi reaksi pasar yang negatif sebesar 1,21%. 

AAR pada t+5 bernilai 0,0087436 yang berarti bahwa lima hari sesudah 

pengumuman terjadi reaksi pasar yang positif sebesar 0,87%. AAR pada t+8 

bernilai -0,0094065 yang berarti bahwa delapan hari sesudah pengumuman 

terjadi reaksi pasar yang negatif sebesar 0,94%.   

 AAR positif dan negatif yang signifikan yang terjadi sebelum dan setelah 

hari pengumuman menunjukkan adanya kecepatan reaksi pasar terhadap suatu 

peristiwa. Hal ini menunjukkan adanya respon dari para investor yang dapat 

disebabkan oleh adanya kebocoran informasi dan pengumuman lain setelah 

adanya release PT PEFINDO tentang upgrade peringkat obligasi. 
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 Jika analisis dilakukan untuk cumulative average abnormal return akan 

dihasilkan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2. One Sample t test untuk CAAR Upgrade Peringkat Obligasi 

 T tabel yang diperlukan adalah t tabel dengan derajat bebas 30 (31-1) yang 

 bernilai 2.042272. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak 

 karena 0,000<0,05 dan -4,213<-2,042272. Cumulative Average Abnormal 

 Return merupakan ukuran peningkatan kemakmuran pemegang saham. 

 Penolakan  berarti bahwa terdapat CAAR selama periode peristiwa yang 

 berbeda dengan nol.   

  Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi reaksi 

 abnormal return signifikan terjadi selama peristiwa pengumuman 

 upgrade peringkat obligasi. Reaksi ini terjadi sepuluh hari sebelum 

 pengumuman upgrade yang menunjukkan adanya kebocoran 

 informasi, lima hari dan delapan hari sesudah pengumuman 

 upgrade yang menunjukkan kecepatan reaksi pasar terhadap suatu 

 peristiwa. Reaksi ini dapat disebabkan oleh respon investor  dari adanya 

 pengumuman lain tentang upgrade peringkat obligasi yang  dapat 

 ditemukan investor  

2.        , tidak terdapat abnormal return yang mengikuti pengumuman 

downgrade peringkat obligasi 

       , terdapat abnormal return yang mengikuti pengumuman 

downgrade peringkat obligasi 

Kriteria untuk uji hipotesis 2 adalah sebagai berikut: 

 Tidak menolak Ho jika –t tabel<t hitung<t tabel 

 Menolak Ho jika t hitung<-t tabel atau t hitung>t tabel 

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogoro 

Sminorv dan Shapiro-Wilk. Dari hasil pengujian didapatkan signifikansi 

untuk uji Kolmogorov-Sminorv dan Shapiro-Wilk yang masing- masing di 

atas 0,05 (0,2 dan 0,853). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampel 

perusahaan-perusahaan yang mengalami downgrade peringkat obligasi 

diasumsikan berdistribusi normal. Hasil yang sama diperoleh melalui Q-Q 

Plot dan dengan Detrended Normal-QQ Plot.  

  Average abnormal return (AAR) harian diperoleh dari rasio antara 

penjumlahan abnormal return harian dari setiap saham yang dijadikan 
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sampel dengan jumlah sampel perusahaan. Uji statistik yang dipergunakan 

adalah one sample t test dua sisi dengan a=5% (1/2a=2,5%) dan derajat 

bebas n-1=3-1=2 sehingga akan diperoleh t tabel sebesar 4,30265. Dengan 

demikian batasan-batasan penerimaan H0 (penolakan H1) dan penolakan 

H0 (penerimaan H1) adalah sebagai berikut : 

 H0 diterima jika –t tabel<t hitung<t tabel (-4,302653<t 

hitung<4,302653) atau sig>0,05. Hal ini berarti bahwa pasar tidak 

bereaksi terhadap pengumuman downgrade peringkat obligasi. 

 H0 ditolak jika t hitung<-t tabel, t hitung>t tabel (t hitung<-4,302653 

atau t hitung>4,302653) atau sig<0,05. Hal ini mencerminkan bahwa 

pasar bereaksi terhadap pengumuman downgrade peringkat obligasi. 

 Berikut ini adalah hasil perhitungan average abnormal return dan t hitung 

 untuk data perusahaan-perusahaan yang mengalami downgrade peringkat 

 obligasi pada periode peristiwa selama 31 hari. 

 

Tabel 3.3 Hasil Perhitungan  AAR dan CAAR Downgrade Peringkat Obligasi 

  Dari perhitungan didapatkan bahwa nilai-nilai abnormal return 

sangat bervariasi, ada yang mengalami kenaikan dan ada pula yang 

mengalami penurunan. Dari 31 hari periode peristiwa terdapat 67,74% (21 

hari) abnormal return yang negatif (t-10, t-9, t-7, t-5, t-2, t+1, t+2, t+3, t+5, 

t+6, t+7, t+8, t+10, t+12, t+13, t+14, t+15, t+17, t+18, t+19 dan t+20). Dari 
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tabel 3.3 dapat dilihat bahwa tidak ada reaksi abnormal return yang 

signifikan terjadi selama 31 hari periode peristiwa. Hal ini bisa kita lihat dari 

besarnya t hitung yang lebih dari t tabel, t hitung yang kurang dari t tabel dan 

signifikansi yang lebih dari 0,05 (berada di daerah penerimaan). Hal ini 

menunjukkan tidak adanya respon dari para investor dalam menghadapi 

pengumuman downgrade peringkat obligasi. Dari tidak adanya abnormal 

return yang signifikan ini menunjukkan bahwa investor tidak sensitif 

terhadap downgrade peringkat obligasi meskipun penurungan peringkat 

menunjukkan sinyalemen buruk seperti penurunan kualitas perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban, profitabilitas perusahaan yang lemah, pendapatan yang 

menurun, proteksi arus kas yang tidak mencukupi ataupun risiko industri.  

  Perilaku average abnormal return dan cumulative average 

abnormal return dalam bentuk grafik dapat dilihat sebagai berikut:    

 

Gambar 3.3 Average Abnormal Return Untuk Downgrade Peringkat Obligasi 

 

Gambar 3.4 Cumulative Average Abnormal Return Untuk Downgrade Peringkat Obligasi 

 Gambar 3.4 menggambarkan suatu pola perilaku pergerakan indikator 

rata-rata abnormal return harian seluruh sampel perusahaan yang mendapatkan 

downgrade peringkat obligasi selama 31 hari pengamatan. Berdasarkan gambar 

tersebut dapat dilihat kecenderungan penurunan rata-rata abnormal return secara 

kumulatif dimulai dari event date hingga t+7 dan dilanjutkan dari t+10 hingga 

akhir periode pengamatan (t+20). Penurunan cumulative abnormal return ini 

terjadi karena pemegang saham memperoleh abnormal return negatif. Artinya 

bahwa pengumuman downgrade peringkat obligasi mengindikasikan tidak adanya 

peningkatan kemakmuran saham. 
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 Selain itu jika analisis dilakukan pada CAAR akan didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 One Sample t test untuk CAAR Downgrade Peringkat Obligasi 

 Data yang dianalisis adalah CAAR selama periode peristiwa, yaitu CAAR 

selama 31 hari periode peristiwa pengumuman downgrade peringkat obligasi. 

Dari analisis didapatkan t hitung yang kurang dari -t tabel (-6,290<-2,042272)  

dengan derajat bebas 30 dan p value yang kurang dari 0,05 (0,00<0,05) yang 

menunjukkan bahwa H0 ditolak. Penolakan H0 dapat diartikan bahwa terdapat 

CAAR yang signifikan berbeda dengan nol pada saat periode peristiwa. CAAR 

merupakan ukuran peningkatan kemakmuran pemegang saham. Adanya kumulatif 

rata-rata abnormal return negatif yang bisa dilihat dari grafik CAAR 

menunjukkan tidak adanya peningkatan kemakmuran pemegang saham sebagai 

akibat adanya pengumuman downgrade peringkat obligasi. 

 Walaupun berdasarkan analisis one t test terhadap AAR ditarik 

kesimpulan bahwa tidak terdapat abnormal return yang mengikuti pengumuman 

downgrade peringkat obligasi, tetapi penolakan H0 atas analisis one sampel t test, 

banyaknya AAR yang nilainya negatif (67,74%)  dan grafik CAAR yang 

menunjukkan penurunan dari awal event date (t0) hingga akhir periode peristiwa 

(t+20) menunjukkan adanya reaksi abnormal return negatif di seputar peristiwa 

downgrade peringkat obligasi. Hal ini bisa dikaitkan dengan adanya keterbatasan 

sampel perusahaan-perusahaan yang mengalami downgrade yang hanya 

berjumlah tiga sehingga hasil yang diperoleh kurang mewakili. 

PENUTUP  

1. Terjadi abnormal return signifikan di sekitar periode pengumuman upgrade 

peringkat obligasi yang dapat disebabkan oleh adanya kebocoran informasi 

dan pengaruh dari pengumuman upgrade peringkat obligasi selain yang 

dikeluarkan oleh PT PEFINDO. 

2. Terjadi abnormal return yang tidak signifikan di sekitar periode 

pengumaman downgrade peringkat obligasi. Hal ini berarti bahwa pasar tidak 

bereaksi terhadap pengumuman downgrade peringkat obligasi. Pengumuman 

downgrade peringkat obligasi tidak memiliki kandungan informasi atau tidak 

memberikan sinyal mengenai prospek perusahaan. Meskipun demikian, jika 

dilihat dari proporsi AAR negatif yang cukup banyak dan penurunan CAAR, 

dapat dikatakan bahwa terdapat abnormal return negatif yang terjadi selama 

pengumuman downgrade peringkat obligasi. Kesimpulan yang berbeda ini 

dapat disebabkan oleh adanya jumlah sampel downgrade yang sangat sedikit.  
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