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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

peristiwa pengumuman bond rating terhadap rata-rata 

abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2011-2013 dengan jumlah 431 perusahaan. Sedangkan 

sampel penelitian ini ditentukan dengan metode 

purposive sampling sehingga diperoleh 32 perusahaan 

sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder 

yaitu tanggal pengumuman bond rating yang diperoleh 

dari www.pefindo.co.id. Periode penelitian terdiri dari 

15 hari yaitu 7 hari sebelum tanggal pengumuman, satu 

hari pada saat pengumuman bond rating dan 7 hari 

setelah tanggal pengumuman. Metode analisis yang 

digunakan adalah uji nonparametrik (Wilcoxon Signed 

Ranks Test). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah 

pengumuman bond rating pada perusahaan go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. 

 

Kata Kunci: Pengumuman Bond Rating, Reaksi Pasar, 

Abnormal Return Saham 

 

1. PENDAHULUAN 
 Saat ini pertumbuhan investasi di Indonesia telah 

mengalami peningkatan dan kemajuan yang cukup 

signifikan dari tahun ke tahun, yaitu naik atau 

berkembang sebesar 0,23% dari tahun sebelumnya. 

Perkembangan ini tak lepas dari perkembangan produk 

investasi yang cukup beragam di Indonesia. Salah  satu 

produk investasi yang berkembang pesat di Indonesia 

adalah obligasi. 
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Proses investasi berkenaan dengan bagaimana 

seharusnya investor membuat keputusan mengenai 

pemilihan sekuritas, seberapa luas investasi sebaiknya 

dilakukan dan kapan seharusnya investasi dilaksanakan. 

Menurut Rahardo (2003) dalam Kawedar dan Suwanti (2009) 

pada lingkungan investasi sekuritas, terdapat pihak 

institusi yang memberikan evaluasi dan penilaian atas 

kinerja emiten penerbit sekuritas, biasa disebut 

Lembaga Pemeringkat (Rating Company). Lembaga ini 

bertugas untuk melakukan evaluasi dan analisis atas 

kemungkinan macetnya pembayaran surat utang. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Werastuti dan Sulindawati (2012) yang meneliti Analisis 

Reaksi Pasar Dalam Merespon Penurunan Peringkat 

Obligasi Perusahaan yang diwakili oleh rating obligasi 

(X) terhadap reaksi pasar (Y) pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2000-2010. 

Mengemukakan hasil bahwa pasar bereaksi negatif 

signifikan terhadap penurunan peringkat obligasi 

perusahaan pada hari ke 0 dan hari ke +1. Hal ini 

menunjukkan bahwa setelah pengumuman dilakukan secara 

resmi oleh PT. Pefindo maka pasar bereaksi secara cepat 

yaitu hanya dalam waktu satu hari.  

Menurut Kawedar dan Suwanti (2009) yang meneliti 

pengaruh pengumuman bond rating versi PT. Pefindo 

terhadap abnormal return saham perusahaan di Bursa Efek 

Jakarta, yang diwakili oleh bond rating (X) terhadap 

abnormal return (Y) saham perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta selama periode tahun 1997-2000. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal sebelum 

dan sesudah pengumuman bond rating.  
Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar 

belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba 

merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan 

yaitu: Apakah ada perbedaan rata-rata abnormal return 

sebelum dan sesudah pengumuman bond rating? 

2. KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Abnormal Return Saham 

 Menurut Kawedar dan Suwanti (2009) return saham 

merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemegang saham 

sebagai hasil dari investasinya di suatu perusahaan. 

Menurut Hartono (2009:557-558) studi peristiwa 

menganalisis return tidak normal (abnormal return) dari 

sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar pengumuman 

dari suatu peristiwa. Abnormal return atau excess 
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return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return 

normal merupakan return ekspektasian (return yang 

diharapkan oleh investor). Dengan demikian abnormal 

return adalah selisih antara return sesungguhnya 

terjadi dengan return ekspektasian. 

 

2.2 Bond Rating 

Menurut Banker dan Mansi (2001) dalam Baridwan 

dan Zuhrotun (2005) peringkat obligasi (bond rating) 

adalah salah satu indikator penting mengenai kualitas 

kredit perusahaan. Sedangkan menurut Bringham dan 

Houston (2006:373) dalam Harahap dan Syahyunan (2013) 

peringkat obligasi (bond rating) merupakan peringkat 

yang menyatakan mutu obligasi yang mencerminkan 

kemungkinan gagal bayar. 

Menurut Rahardo (2003) dalam Kawedar dan Suwanti 

(2009) pihak institusi yang memberikan evaluasi dan 

penilaian atas kinerja emiten biasa disebut Lembaga 

Pemeringkat (Rating Company). Lembaga ini bertugas 

untuk melakukan evaluasi dan analisis atas kemungkinan 

macetnya pembayaran surat utang. Lembaga peringkat 

tingkat internasional yang sangat terkenal diantaranya 

adalah S & P (Standard & Poors) Cooperation serta 

Moody’s Investors. Sedangkan di Indonesia hanya 

terkenal dua lembaga pemeringkat surat utang yaitu PT. 

PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) dan PT. Kasnic 

Credit Rating Indonesia. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori yang dijelaskan di 

atas, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Pengumuman bond rating memicu adanya pengambilan 

keputusan atau sikap dari investor, inilah yang disebut 

reaksi pasar dari sebuah kandungan informasi. Reaksi 

pasar dari pengumuman bond rating dapat dihitung tidak 

hanya dari perubahan atau pergerakan dari imbal balik 

atau yield obligasi, tetapi juga dapat diukur melalui 

average abnormal return. Dengan melihat perubahan atau 

perbedaan antara sebelum pengumuman bond rating dan 

setelah terjadinya pengumuman bond rating. 

X 
(Pengumuman Bond Rating) 

Y 
(Reaksi Pasar) 
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Berdasarkan kerangka pemikiran dan model 

penelitian yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, 

maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini 

adalah: 

H1: Ada perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan 

sesudah pengumuman bond rating 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek yang diteliti adalah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek 

Indonesia (BEI) merupakan pihak yang bertindak 

menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana 

untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak 

lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara 

mereka. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan go 

public yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tanpa memilih 

salah satu sektor perusahaan yang tersedia, hal ini 

dikarenakan sepanjang tahun penelitian yang dilakukan 

yaitu tahun 2011-2013 tidak terdapat begitu banyak 

jumlah perusahaan yang menerbitkan obligasi, sehingga 

penulis tidak menetapkan salah satu sektor perusahaan 

sebagai objek penelitian karena tidak memungkinkan 

memperoleh data penelitian yang cukup pada salah satu 

sektor daftar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tersebut.  

 

3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian 
3.2.1 Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

reaksi pasar. Dalam penelitian kali ini untuk 

menghitung reaksi pasar peneliti menggunakan average 

abnormal return. Adapun cara menghitung average 

abnormal return saham: 

1. Menghitung actual return (realized return) saham 
Realized return merupakan return yang sudah 

terjadi atau actual return. Return ini dihitung 

berdasarkan data historis. Actual return dihitung 

dengan rumus: 

                                               

Hartono (2009:558) 

dalam hal ini, 

Ri,t = return aktual saham ke i pada periode t 

Ri,t   =  
Pi ,t  − Pit −1

Pit −1
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Pi,t = harga saham ke i pada periode ke t 

Pit-1 = harga saham ke i pada periode t-1 

2. Menghitung return ekspektasi (expected return) 
Return ekspektasi (expected return) adalah return 

yang diharapkan akan diperoleh investor di masa 

mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang 

sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya 

belum terjadi. Dalam penelitian ini expected return 

menggunakan market-adjusted model, maka tidak perlu 

menggunakan periode estimasi untuk membentuk model 

estimasi, karena return saham yang diestimasi adalah 

sama dengan return indeks pasar. 

Periode jendela (periode peristiwa) yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 15 hari, yaitu 7 hari 

sebelum tanggal pengumuman, satu hari pada saat 

pengumuman bond rating dan 7 hari setelah tanggal 

pengumuman. 

 

 

t-7       t0   t+7 
 

dalam hal ini, 

t0 = tanggal pengumuman bond rating 

t-7 = periode sebelum tanggal pengumuman 

t+7 = periode setelah tanggal pengumuman 

 

Berdasarkan market-adjusted model, expected return 

dirumuskan sebagai berikut: 

 E[Ri,t] = Rmt 

 

 

 

dalam hal ini, 

Rmt = return pasar 

IHSGt = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke-t 

IHSGt-1 = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari ke t-1 

 

3. Menghitung abnormal return saham 
Abnormal return adalah selisih antara return 

sesungguhnya terjadi dengan return ekspektasian. Maka 

untuk menghitung abnormal return dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

                                                            

Hartono (2009:558) 

dalam hal ini, 

Rmt  = 
IHSG t−IHSG t−1

IHSG t−1
   

 

RTNi,t  =  Ri,t − E Ri,t  
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RTNi,t = abnormal return saham i pada periode 

peristiwa t  

Ri,t  = actual return saham i pada periode peristiwa t  

E[Ri,t]= return pasar saham i pada periode peristiwa t  

 

4. Menghitung Rata-rata Return Tidak Normal (Average 
Abnormal Return) 

 

      Hartono (2009:569) 

 

dalam hal ini, 

RRTNt =rata-rata return tidak normal (average 

abnormal return) pada hari ke-t 

RTNi,t =abnormal return saham ke-i pada hari ke-t 

yaitu mulai t-7 sampai dengan t+7 

k =jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh 

pengumuman peristiwa 

 

3.2.2 Variabel Independen 
Variabel independen yang akan diuji dalam 

penelitian ini dalam hubungannya dengan pengaruh yang 

diberikan terhadap reaksi pasar yaitu pengumuman bond 

rating. 

Pengumuman bond rating adalah pengumuman peringkat 

yang menyatakan mutu obligasi yang mencerminkan 

kemungkinan gagal bayar. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga 

metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu:  

1. Studi Dokumentasi 
2. Penelitian Kepustakaan 

 

3.4 Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Dari 431 

perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2013 yang memenuhi seluruh 

kriteria berjumlah 32 perusahaan. 

Kriteria-kriteria sampel yang dapat mewakili 

populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2011-2013. 

2. Perusahaan yang menerbitkan obligasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut 

tahun 2011-2013. 

RRTNt= 
 RTN 𝑖𝑡

𝑘
𝑖=1

𝑘
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3. Perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan di 
Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2013. 

 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

3.5.1 Jenis Data 
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah data kuantitatif yaitu data dalam bentuk 

angka. Semua variabel dalam penelitian ini menggunakan 

data kuantitatif. 

 

3.5.2 Sumber Data 
Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui internet dan buku-buku referensi 

yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan dengan bantuan 

aplikasi perangkat lunak (software) SPSS Statistics 21, 

metode analisis data dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Statistik Deskriptif 
2. Uji Normalitas Data 
3. Uji Hipotesis 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan terhadap seluruh 

perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tanpa memilih salah satu sektor perusahaan 

yang tersedia, hal ini dikarenakan sepanjang tahun 

penelitian yang dilakukan yaitu tahun 2011-2013 tidak 

terdapat begitu banyak jumlah perusahaan yang 

menerbitkan obligasi, sehingga penulis tidak menetapkan 

salah satu sektor perusahaan sebagai objek penelitian 

karena tidak memungkinkan memperoleh data penelitian 

yang cukup pada salah satu sektor daftar perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tersebut. 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel, diperoleh sampel 

sebanyak 96 data, dengan prosedur pemilihan seperti 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Jumlah perusahaan Sampel Berdasarkan Karakteristik 

Sampel 

No Karakteristik Sampel Jumlah 

1 Perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-2013  

431 

2 Perusahaan yang tidak menerbitkan 

obligasi berturut-turut di Bursa 

Efek Indonesia dari tahun 2011-2013 

(398) 

3 Perusahaan yang sahamnya tidak aktif  

diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2013 

(1) 

 Jumlah perusahaan sampel yang 

diteliti 

32 

 

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go 

public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 

jumlah populasi 431 emiten. Periode pengamatan dalam 

penelitian ini adalah tahun 2011 sampai dengan tahun 

2013. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 32 emiten dengan jumlah 96 data, Berikut ini 

merupakan statistik secara umum dari seluruh data yang 

digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini: 

 

Tabel 4.2 

Hasil Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

min7 96 -,087907 ,089914 ,00213348 ,022715194 

min6 96 -,069360 ,150380 -,00290655 ,026562356 

min5 96 -,066472 ,045030 -,00263569 ,021061857 

min4 96 -,062772 ,107376 -,00098481 ,024272989 

min3 96 -,147259 ,057352 -,00424170 ,025833158 

min2 96 -,086791 ,089740 -,00000448 ,025418471 

min1 96 -,331943 ,111036 -,00192668 ,047357044 

0 96 -,059778 ,092230 -,00023199 ,020239818 

plus1 96 -,093864 ,050031 -,00191494 ,021706097 

plus2 96 -,794353 ,197395 -,00677934 ,085930363 

plus3 96 -,061762 ,068115 -,00247582 ,021678412 

plus4 96 -,119817 ,202832 ,00107939 ,030112204 

plus5 96 -,048405 ,099184 ,00124194 ,022006852 

plus6 96 -,070775 ,061193 -,00035736 ,018146147 
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plus7 96 -,090862 ,044202 -,00233968 ,019466199 

Valid N 

(listwise) 

96 
    

Sumber: Hasil Output SPSS 21 (2015) 

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa abnormal return 

pada 96 saham perusahaan pada saat 7 hari sebelum 

hingga 7 hari sesudah pengumuman bond rating. Abnormal 

return yang paling rendah (minimum) sebesar -0,794353 

terjadi pada hari kedua (plus2) sesudah pengumuman bond 

rating dan abnormal return yang paling tinggi (maximum) 

sebesar 0,202832 terjadi pada hari keempat (plus4) 

sesudah pengumuman bond rating. 

Adapun rata-rata abnormal return yang tertinggi 

sebesar 0,00213348 yang terjadi pada hari ketujuh 

(min7) sebelum pengumuman bond rating dan rata-rata 

abnormal return yang terendah sebesar -0,00677934 yang 

terjadi hari kedua (plus2) sesudah pengumuman bond 

rating. 

 

4.1.2 Uji Normalitas 

Berikut adalah hasil uji normalitas sebelum dan 

sesudah pengumuman bond rating: 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas  

Sumber: Hasil Output SPSS 21 (2015) 

Dari data di atas dapat dilihat hasil uji 

normalitas data dengan One Sampel Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Sebelum Sesudah 

N 96 96 

Normal Parameters
a,b

 
Mean -.00126675 -.00167992 

Std. Deviation .010866412 .016025585 

Most Extreme Differences 

Absolute .122 .243 

Positive .121 .185 

Negative -.122 -.243 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.200 2.383 

Asymp. Sig. (2-tailed) .112 .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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test diperoleh nilai signifikansi 0.112 sebelum 

pengumuman dan 0.000 sesudah pengumuman. Oleh karena 

adanya nilai signifikansi kurang dari 0.05 maka data 

tidak berdistribusi normal. 

  

4.1.2 Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat 

perbedaan perolehan rata-rata abnormal return yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman bond 

rating. Dalam penelitian ini hipotesis diuji dengan uji 

nonparametrik, yaitu Wilcoxon Signed Ranks Test karena 

data tidak berdistribusi normal.  

Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu 

dilakukan uji masing-masing hari, hari pertama sebelum 

pengumuman bond rating (H-1) diuji dengan hari pertama 

sesudah pengumuman bond rating (H+1), H-2 diuji dengan 

H+2 pengumuman bond rating, H-3 diuji dengan H+3 

pengumuman bond rating, H-4 diuji dengan H+4 pengumuman 

bond rating, H-5 diuji dengan H+5 pengumuman bond 

rating, H-6 diuji dengan H+6 pengumuman bond rating dan 

H-7 diuji dengan H+7 pengumuman bond rating. Hasilnya 

seperti yang terangkum di bawah ini: 

 

Tabel 4.4 

Hasil Pengujian Atas Abnormal Return H-1 Sebelum 

Pengumuman Bond Rating dan H+1 Sesudah Pengumuman Bond 

Rating 

Test Statistics
a
 

 plus1 - min1 

Z -.245
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .807 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 
Sumber: Hasil Output SPSS 21 (2015) 
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Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Atas Abnormal Return H-2 Sebelum 

Pengumuman Bond Rating dan H+2 Sesudah Pengumuman Bond 

Rating 
Test Statistics

a
 

 plus2 - min2 

Z -.753
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .452 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

Sumber: Hasil Output SPSS 21 (2015) 

 

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Atas Abnormal Return H-3 Sebelum 

Pengumuman Bond Rating dan H+3 Sesudah Pengumuman Bond 

Rating 

Test Statistics
a
 

 plus3 - min3 

Z -.153
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .878 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 
Sumber: Hasil Output SPSS 21 (2015) 

 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Atas Abnormal Return H-4 Sebelum 

Pengumuman Bond Rating dan H+4 Sesudah Pengumuman Bond 

Rating 

Test Statistics
a
 

 plus4 - min4 

Z -.124
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .901 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 
Sumber: Hasil Output SPSS 21 (2015) 
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Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Atas Abnormal Return H-5 Sebelum 

Pengumuman Bond Rating dan H+5 Sesudah Pengumuman Bond 

Rating 

Test Statistics
a
 

 plus5 - min5 

Z -1.352
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .176 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 
Sumber: Hasil Output SPSS 21 (2015) 

 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Atas Abnormal Return H-6 Sebelum 

Pengumuman Bond Rating dan H+6 Sesudah Pengumuman Bond 

Rating 

Test Statistics
a
 

 plus6 - min6 

Z -1.122
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .262 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 
Sumber: Hasil Output SPSS 21 (2015) 

 

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Atas Abnormal Return H-7 Sebelum 

Pengumuman Bond Rating dan H+7 Sesudah Pengumuman Bond 

Rating 

Test Statistics
a
 

 plus7 - min7 

Z -1.411
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .158 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 
Sumber: Hasil Output SPSS 21 (2015) 

 

Berikut hasil uji hipotesis perbedaan rata-rata 

abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman bond 
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rating dalam hal ini 7 hari sebelum pengumuman bond 

rating dan 7 hari sesudah pengumuman bond rating: 

 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Atas Rata-rata Abnormal Return Sebelum 

dan Sesudah Pengumuman Bond Rating 

Test Statistics
a
 

 SESUDAH – 

SEBELUM 

Z -.122
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .903 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

Sumber: Hasil Output SPSS 21 (2015) 

Dari pengujian Wilcoxon signed ranks test pada 

tabel 4.11 di atas, diperoleh nilai signifikansi 0.903. 

Karena nilai signifikansinya 0.903 > 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata 

abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman bond 

rating. Dengan demikian Hipotesis ditolak. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini ada 431 perusahaan go public 

di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2013, dengan 

menggunakan teknik purposive sampling kriteria yang ada 

diperoleh jumlah sampel 32 perusahaan dengan jumlah 96 

data. 

Dari hasil pengujian ditemukan bahwa tidak ada 

perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah 

pengumuman bond rating dimana nilai signifikansi 0.903 

> 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis tidak 

diterima. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa 

pengumuman bond rating tidak mengandung informasi yang 

berpengaruh bagi investor, sehingga tidak terjadi aksi 

peningkatan jual beli saham untuk memperoleh keuntungan 

di masa datang. Dilihat pada tabel tidak terdapat 

perbedaan nilai rata-rata abnormal return sebelum dan 

sesudah pengumuman bond rating. Hal ini berarti bahwa 

pelaku pasar tidak memberikan respon yang ditunjukkan 

dengan tidak adanya perbedaan  rata-rata abnormal 

return sebelum dan sesudah peristiwa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa informasi pengumuman bond rating 
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tidak memiliki kandungan informasi yang cukup sebagai 

penyebab terjadinya perbedaan dalam preferensi investor 

yang tercermin dalam tidak adanya perubahan abnormal 

return saham. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Zuhrotun dan Baridwan (2005) yang 

mengukur kinerja obligasi sebagai reaksi pasar 

mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja 

obligasi sebelum dan setelah pengumuman peringkat 

(untuk keseluruhan sampel), hal ini berarti secara 

keseluruhan pengumuman peringkat obligasi tidak 

memiliki kandungan informasi. 

Namun penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kawedar dan Suwanti 

(2009) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan rata-rata abnormal sebelum dan sesudah 

pengumuman bond rating. Dari temuan ini dapat 

disimpulkan bahwa investor menyambut positif peristiwa 

pengumuman bond rating, sehingga terjadi aksi 

peningkatan jual beli saham untuk memperoleh keuntungan 

di masa datang. 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan 

rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah 

pengumuman bond rating pada perusahaan go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013. 

5.1 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian 

selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunaan market adjusted model 

untuk mengestimasi return. Menurut Brown dan Warner 

(1985) dalam Hartono (2009:558-568) terdapat 

berbagai model estimasi return yang dapat digunakan 

yaitu: mean adjusted model, market model dan market 

adjusted model. Penelitian selanjutnya akan lebih 

menarik jika perhitungan return dan abnormal return 

dilakukan dengan menggunakan model selain market 

adjusted model. 

2. Penelitian ini tidak membedakan adanya kenaikan atau 
penurunan bond rating dari perusahaan sampel. Untuk 

penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji 

pangaruh pengumuman bond rating terhadap abnormal 
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return saham dengan memperhitungkan kenaikan atau 

penurunan bond rating. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 
jumlah periode dan menggunakan sampel yang lebih 

banyak agar hasil pengujiannya bisa lebih akurat. 
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LAMPIRAN 

Hasil Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

min7 96 -,087907 ,089914 ,00213348 ,022715194 

min6 96 -,069360 ,150380 -,00290655 ,026562356 

min5 96 -,066472 ,045030 -,00263569 ,021061857 

min4 96 -,062772 ,107376 -,00098481 ,024272989 

min3 96 -,147259 ,057352 -,00424170 ,025833158 

min2 96 -,086791 ,089740 -,00000448 ,025418471 

min1 96 -,331943 ,111036 -,00192668 ,047357044 

0 96 -,059778 ,092230 -,00023199 ,020239818 

plus1 96 -,093864 ,050031 -,00191494 ,021706097 

plus2 96 -,794353 ,197395 -,00677934 ,085930363 

plus3 96 -,061762 ,068115 -,00247582 ,021678412 

plus4 96 -,119817 ,202832 ,00107939 ,030112204 

plus5 96 -,048405 ,099184 ,00124194 ,022006852 

plus6 96 -,070775 ,061193 -,00035736 ,018146147 

plus7 96 -,090862 ,044202 -,00233968 ,019466199 

Valid N 

(listwise) 

96 
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Hasil Uji Normalitas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Hipotesis: 

Hasil Pengujian Atas Abnormal Return H-1 Sebelum 

Pengumuman Bond Rating dan H+1 Sesudah Pengumuman Bond 

Rating 

Test Statistics
a
 

 plus1 - min1 

Z -.245
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .807 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

Hasil Pengujian Atas Abnormal Return H-2 Sebelum 

Pengumuman Bond Rating dan H+2 Sesudah Pengumuman Bond 

Rating 

Test Statistics
a
 

 plus2 - min2 

Z -.753
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .452 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Sebelum Sesudah 

N 96 96 

Normal Parameters
a,b

 
Mean -.00126675 -.00167992 

Std. Deviation .010866412 .016025585 

Most Extreme Differences 

Absolute .122 .243 

Positive .121 .185 

Negative -.122 -.243 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.200 2.383 

Asymp. Sig. (2-tailed) .112 .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Hasil Pengujian Atas Abnormal Return H-3 Sebelum 

Pengumuman Bond Rating dan H+3 Sesudah Pengumuman Bond 

Rating 

Test Statistics
a
 

 plus3 - min3 

Z -.153
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .878 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 

Hasil Pengujian Atas Abnormal Return H-4 Sebelum 

Pengumuman Bond Rating dan H+4 Sesudah Pengumuman Bond 

Rating 

Test Statistics
a
 

 plus4 - min4 

Z -.124
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .901 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 

Hasil Pengujian Atas Abnormal Return H-5 Sebelum 

Pengumuman Bond Rating dan H+5 Sesudah Pengumuman Bond 

Rating 

Test Statistics
a
 

 plus5 - min5 

Z -1.352
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .176 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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Hasil Pengujian Atas Abnormal Return H-6 Sebelum 

Pengumuman Bond Rating dan H+6 Sesudah Pengumuman Bond 

Rating 

Test Statistics
a
 

 plus6 - min6 

Z -1.122
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .262 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 

Hasil Pengujian Atas Abnormal Return H-7 Sebelum 

Pengumuman Bond Rating dan H+7 Sesudah Pengumuman Bond 

Rating 

Test Statistics
a
 

 plus7 - min7 

Z -1.411
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .158 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

Hasil Pengujian Atas Rata-rata Abnormal Return Sebelum 

dan Sesudah Pengumuman Bond Rating 

Test Statistics
a
 

 SESUDAH - 

SEBELUM 

Z -.122
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .903 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 

 

 

 

 
 


