
  

I. PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang  

Perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan membutuhkan sumber 

pembiayaan yang dapat diperoleh melalui pembiayaan internal dan pembiayaan 

eksternal.  Keputusan pendanaan perusahaan akan berpengaruh terhadap kondisi 

struktur modal perusahaan yang merupakan bauran sumber pendanaan permanen 

(jangka panjang). Struktur modal sangatlah penting bagi perusahaan  untuk dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan oleh karena itu manajemen akan berusaha 

membentuk bauran pendanaan yang optimal  yang disebut dengan struktur modal 

optimal.  

Bagi investor di pasar modal perubahan struktur modal perusahaan akan 

mempengaruhi return yang diperoleh karena berkaitan dengan terjadinya 

perubahan nilai perusahaan. Reaksi investor terhadap perubahan struktur modal 

perusahaan dapat dilihat dari pergerakan harga saham di pasar modal.  

 Salah satu bentuk pendanaan bagi perusahaan adalah dengan menerbitkan 

obligasi.  Obligasi merupakan salah satu bentuk debt financing berupa surat 

hutang dari emiten yang menerbitkan sekuritas sebagai alternatif pembiayaan 

selain pembiayaan yang berasal dari laba di tahan dan saham.  Perkembangan 

obligasi mulai menunjukkan peningkatan yang berarti pada periode tahun 2000 

(Raharjo, 2003). Adanya pengetatan prosedur peminjaman di lembaga perbankan 

menyebabkan pihak perusahaan yang sedang membutuhkan dana untuk 

melakukan ekspansi bisnis mulai melirik obligasi sebagai alternatif penggalangan 



  

dana.  Jumlah emiten, volume dan nilai emisi obligasi yang diterbitkan sampai 

dengan Januari 2006 dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Emisi Obligasi Kumulatif di Indonesia Periode Tahun 2001-2005 

 

Tahun 

Jumlah 
Emiten Jumlah Emiten Nilai Emisi (Rp Juta)

Per Tahun Kumulatif Per Tahun Kumulatif  
2001 3 94 2.875.000 31.662.433
2002 6 100 6.150.000 37.812.433
2003 36 136 26.023.093 63.835.526
2004 16 152 19.169.824 83.005.350
2005 7 159 8.250.000 91.255.350

 Sumber: www.bapepam.go.id (2006) 

 
Nilai emisi obligasi di Indonesia mulai tahun 2001 sampai tahun 2003 

terus mengalamai kenaikan setiap tahunnnya.  Kenaikan nilai emisi obligasi yang 

cukup signifikan terlihat pada tahun 2003 dimana pada tahun 2003 nilai emisi 

obligasi mengalami peningkatan sebesar  323% dari nilai emisi obligasi pada  

tahun 2002.  Masih pada tahun 2003 juga terjadi peningkatan jumlah emiten yang  

cukup signifikan yaitu dari 100 emiten pada tahun 2002 menjadi 136 emiten pada 

tahun 2003 atau bertambah sebanyak 36 emiten. Namun mulai tahun 2004 jumlah 

nilai emisi obligasi yang diterbitkan setiap tahunnya mengalami penurunan. 

Penurunan nilai emisi obligasi yang terbesar terjadi pada  tahun 2005 yaitu 

menurun 56% dibanding dengan nilai emisi yang diterbitkan  pada tahun 2004.   

Terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dari penerbitan obligasi 

antara lain adalah: 

1. Perusahaan akan mendapatkan jumlah dana tambahan yang lebih fleksibel. 

2. Proses penentuan suku bunga (kupon) obligasi dapat ditentukan berdasarkan 

kondisi tingkat suku bunga perbankan. 



  

3. Penerbitan  obligasi biasanya lebih disukai sebagai pembiayaan dibandingkan 

dengan pinjaman dari bank karena resiko dapat terbagi dan ditanggung oleh 

banyak pihak yang menjadi investor (Raharjo, 2003) 

 Penerbitan obligasi akan menyebabkan terjadi peningkatan leverage 

perusahaan. Di satu sisi peningkatan leverage akan membawa keuntungan bagi 

perusahaan   berupa tax shield dimana perusahaan dapat mengurangi bagian dari   

earning yang  dibayarkan untuk  pajak sehingga perusahaan dapat meningkatkan 

nilai dari perusahaan dan memberikan keuntungan bagi pemegang saham. 

Peningkatan nilai perusahaan merupakan penjumlahan dari kapitalisasi tax shield 

yang terjadi. Namun pada titik tertentu penggunaan hutang dapat menurunkan 

nilai saham karena adanya pengaruh biaya kepailitan dan biaya bunga yang di 

timbulkan dari adanya penggunaan hutang. Peningkatan leverage akan membawa 

resiko keuangan yang lebih tinggi bagi perusahaan. Apabila emiten yang 

menerbitkan obligasi mengalami financial distress maka kemungkinan besar 

emiten tersebut tidak memiliki kemampuan untuk  melunasi kewajibannya berupa 

bunga dan pokok obligasi. 

Grinblatt dan Titman (2002) menyatakan bahwa peningkatan rasio hutang 

perusahaan dianggap sebagai favorable signal, karena peningkatan hutang 

menujukkan keyakinan manajemen bahwa perusahaan akan mampu menghasilkan 

taxable earning dimasa yang akan datang dan tidak terlalu khawatir terhadap 

kemungkinan terjadinya financial distress cost.  Manajemen beranggapan bahwa 

harga saham perusahaan akan bereaksi positif terhadap terhadap rasio hutang yang 

lebih tinggi sehingga manajer memiliki insentif untuk memilih rasio hutang yang 

lebih tinggi.  



  

Secara umum peningkatan leverage perusahaan akan menujukkan 

peningkatan resiko default perusahan namun hal ini tidaklah selamanya benar. 

Apabila perusahaan mampu mendapatkan dan menerbitkan hutang dengan baik 

maka peningkatan hutang kemungkinan tidak akan diikuti oleh  peningkatan 

resiko default (Best, 1997). Sama halnya ketika  hutang baru menujukkan bahwa 

terdapat suatu proyek yang memiliki prospek yang baik di masa depan, maka 

pasar akan menginterpretasikan informasi terbitnya hutang baru sebagai suatu 

tanda bahwa perusahaan akan memiliki performance yang lebih baik dimasa yang 

akan datang.   

 

1.2  Perumusan Masalah 

Pasar modal merupakan sarana investasi bagi investor sekaligus juga 

sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana.  Keputusan para investor dalam 

berinvestasi di pasar modal ditentukan oleh pengharapan investor atas 

keberhasilan suatu usaha dimasa yang akan datang, para investor akan bersedia 

menginvestasikan dana jika menganggap prospek suatu investasi menguntungkan.  

Investor yang rasional akan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang 

diharapkan (expected return) dan tingkat resiko dari investasinya. 

  Perkembangan di pasar merupakan indikator yang penting untuk 

mengetahui tingkah laku pasar, para investor dalam melakukan transaksi di pasar 

modal akan mendasari keputusannya pada berbagai informasi yang dimilikinya. 

Informasi yang relevan dengan pasar modal merupakan sesuatu yang dicari oleh 

investor dalam upaya pengambilan keputusan investasi.  Informasi yang bermakna 

dan akan berpengaruh terhadap pergerakan harga saham dapat berasal dari dalam 



  

perusahaan maupun dari luar perusahaan. Informasi-informasi yang berasal dari 

dalam perusahaan biasanya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil 

oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatannya (corporate action). 

Manajemen perusahaan memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan 

dengan investor tentang kondisi perusahaan yang sesungguhnya sehingga 

keputusan mengenai jenis pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan 

merupakan suatu informasi yang akan direspon oleh investor di  pasar modal.   

Penerbitan obligasi adalah salah satu bentuk kebijakan perusahaan yang akan 

berdampak pada terjadinya perubahan struktur modal perusahaan.  Apabila 

informasi diterbitkanya obligasi oleh perusahaan merupakan informasi yang 

memiliki makna bagi pasar maka  akan tercermin dari adanya fluktuasi harga 

saham. Hal ini terjadi karena para investor bersifat mengantisipasi informasi yang 

memberikan indikasi baik positf maupun negatif. Fluktuasi harga saham yang 

terjadi disekitar hari pengumuman penerbitan obligasi memberikan peluang bagi 

investor untuk dapat memperoleh return baik dibawah atau diatas  return normal 

yang disebut dengan abnormal return.   

Penelitian ini menggunakan analisis event study untuk melihat pengaruh 

peristiwa pengumuman penerbitan obligasi terhadap return saham perusahaan 

emiten yang menerbitkan obligasi serta untuk menganalisis perbedaan tingkat 

volatilitas return saham sesudah dan sebelum pengumuman penerbitan obligasi.  

  Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 



  

1. Apakah pengumuman penerbitan obligasi merupakan informasi yang 

bermakna di pasar modal sehingga menghasilkan abnormal return bagi 

investor?   

2. Variabel-variabel apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap  

besarnya cumulative abnormal return  yang terjadi disekitar hari 

pengumuman obligasi? 

3.  Apakah pengumuman penerbitan obligasi menyebabkan terjadi 

peningkatan volatilitas (risiko)  return saham ? 

1.3  Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. mengkaji apakah pengumuman penerbitan obligasi merupakan 

informasi yang bermakna di pasar modal dengan menghasilkan 

abnormal return bagi investor. 

2. menganalisis variabel-variabel yang berpengaruh signifikan terhadap 

besarnya cumulative abnormal return yang terjadi disekitar hari 

pengumuman obligasi, dan 

3. menganalisis pengaruh pengumuman penerbitan obligasi terhadap 

peningkatan volatilitas (resiko) dari  return saham. 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat sebagai bukti empiris 

untuk  mengkaji  dampak  kebijakan perusahaan dalam penerbitan 

obligasi  

2. penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi sebagai informasi 

mengenai prilaku abnormal return saham perusahaan yang 



  

mengeluarkan obligasi   disekitar hari pengumuman sehingga dapat 

digunakan sebagai masukan dalam melakukan investasi di pasar 

modal.   

1.4   Ruang Lingkup Penelitian 

1. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan - perusahaan yang tercatat di 

Bursa Efek Jakarta yang  melakukan penerbitan obligasi  selama 

periode tahun 2002- 2005.  

2. Penelitian ini dilakukan pada seluruh sektor secara agregat  yang 

terdapat di Bursa Efek Jakarta, kecuali sektor keuangan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




