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1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pasar saham merupakan instrumen penting yang terdapat di dalam suatu
negara. Hal ini dikarenakan pasar saham merupakan salah satu sumber pendanaan
eksternal perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi dan operasi. Menurut
Jogiyanto (2009) terdapat dua faktor yang mempengaruhi investor dalam
melakukan investasi, yaitu faktor internal perusahaan dan faktor eksternal
perusahaan. Adapun faktor internal perusahaan yang mempengaruhi pasar saham
adalah struktur permodalan, struktur hutang, dan lain-lainnya. Sedangkan salah satu
faktor eksternal perusahaan yang mempengaruhi pergerakan harga saham adalah
kebijakan moneter.
Pada saat ini sistem perekonomian berbagai negara menganut keterbukaan
sistem ekonomi, sehingga menyebabkan keterkaitan antara satu negara dengan
negara lainnya. Maka dari itu negara yang merupakan small open economy seperti
Indonesia, Malaysia, Thailand, dan lain lain akan mengalami dampak terhadap
peristiwa yang terjadi di negara large economy seperti Amerika Serikat, Eropa, dan
lain lain. Kondisi tersebut menyebabkan faktor eksternal perusahaan yaitu
kebijakan moneter menjadi salah satu pertimbangan terpenting yang harus
diperhatikan investor, baik kebijakan moneter dalam negeri maupun kebijakan
moneter luar negeri. Kebijakan moneter merupakan suatu tindakan yang dilakukan
oleh bank sentral untuk dapat mempengaruhi jumlah uang beredar yang
mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat. Kebijakan moneter yang
menjadi pusat perhatian di berbagai negara adalah kebijakan moneter Amerika
Serikat. Kebijakan moneter (The Fed) dilakukan dengan melakukan pengendalian
terhadap suku bunga yaitu Federal Fund Rate (Fed rate).
Fed rate dijadikan sebagai suku bunga acuan dalam penentuan suku bunga
bank sentral di negara lain, dikarenakan menurut Andrian (2015) mata uang AS
yaitu USD adalah mata uang global yang digunakan dalam kegiatan berbisnis dan
dijadikan sebagai cadangan devisa. Bank sentral AS juga merupakan bank sentral
yang paling berpengaruh dalam perumusan suku bunga dalam forum internasional
seperti forum Bank for International Settlements (BIS), International Monetary
Fund (IMF), Forum Stability Keuangan (FSF), Asia-Pacific Economic
Coorporation (APEC), dan Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD). Berdasarkan data World Bank tahun 2015, Amerika Serikat
merupakan salah satu negara penyumbang Gross Domestic Product (GDP) terbesar
didunia sebesar 18.036.648 USD. Maka dari itu pengumuman suku bunga Amerika
Serikat dijadikan sebagai pertimbangan bagi negara dalam penentuan suku bunga
acuan, termasuk suku bunga acuan Indonesia.
Penetapan suku bunga Indonesia diatur oleh Bank Indonesia (BI) untuk dapat
menjaga stabilitas makro dan mikro domestik. Penetapan BI rate tidak hanya
mempertimbangkan kondisi makro dalam negeri saja, akan tetapi juga
mempertimbangkan tingkat suku bunga dunia atau (Federal fund rate). Maka dari
itu terdapat keterkaitan antara pergerakan suku bunga acuan Amerika Serikat (Fed
rate) dan suku bunga acuan Indonesia (BI rate). Berikut merupakan Gambar 1
pergerakan Fed rate dan BI rate selama bulan 2016 hingga 2017.
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Gambar 1 Pergerakan suku bunga acuan 2016 – 2017
Berdasarkan pada Gambar 1, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016
sampai 2017 pergerakan Federal Fund Rate dan BI rate memiliki pergerakan arah
yang berlawanan. Federal Fund Rate cenderung mengalami peningkatan sampai
dengan tahun 2017. Pada umumnya peningkatan Fed rate, akan diikuti dengan
kenaikan suku bunga simpanan di Amerika Serikat. Hal tersebut menyebabkan
meningkatnya aliran dana keluar atau capital outflow dari Indonesia. Meningkatnya
capital outflow menyebabkan nilai rupiah terdepresiasi terhadap US Dollar.
Perusahan yang cenderung melakukan impor akan mengalami penurunan profit,
yang disebabkan peningkatan biaya bahan baku. Oleh karena itu investor akan
melakukan penjualan terhadap saham perusahaan tersebut, sehingga harga saham
dari perusahaan mengalami penurunan.
Kondisi yang berbeda terjadi pada BI rate yang cenderung mengalami
penurunan pada tahun 2016 sampai 2017. Menurut laporan BI (2016) dan BI (2017),
penurunan BI rate dilakukan untuk dapat meningkatan tingkat konsumsi
masyarakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian global yang
sedang melemah. Penurunan BI rate akan diikuti dengan penurunan suku bunga
perbankan, baik suku bunga pinjaman maupun suku bunga deposito. Perusahaan
yang membutuhkan pendanaan tinggi untuk kegiatan produksi dan operasi dapat
melakukan pinjaman kepada perbankan dengan suku bunga yang rendah. Hal
tersebut dapat berdampak terhadap meningkatnya profit perusahaan. Maka dari itu
investor melakukan investasi kepada pasar saham sehingga harga saham mengalami
peningkatan.
Menurut Wijayaningsih (2016) BI rate dan Fed rate dijadikan pertimbangan
investor dalam melakukan investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka dari itu
pengumuman Fed rate dan BI rate memberikan dampak terhadap pergerakan harga
di pasar saham di Indonesia. Respon pasar saham terhadap suatu peristiwa dapat
diukur dengan menggunakan abnormal return dan volume perdagangan. Abnormal
return merupakan perubahan harga saham yang diakibatkan karena suatu peristiwa,
sehingga menyebabkan return yang diperoleh investor tidak sesuai dengan yang
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diharapkan oleh investor. Selain pergerakan harga saham, dampak pengumuman
Fed rate dan BI rate juga memberikan pengaruh terhadap transaksi penjualan dan
pembelian saham yang dapat diukur dengan menggunakan volume perdagangan.
Metode yang digunakan untuk mengetahui dampak pengumuman suku bunga
terhadap abnormal return dan volume perdagangan adalah dengan menggunakan
event study. Dampak dari pengumuman Fed rate dan BI rate terhadap abnormal
return dan volume perdagangan dapat bernilai positif maupun negatif. Hal ini
tergantung dari kondisi masing-masing emiten dalam merespon pengumuman Fed
rate dan BI rate.
Pengumuman Fed rate dan BI rate terhadap pergerakan harga pada Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia dibuktikan pada Gambar 2. Pada saat
terjadi pengumuman Fed rate tanggal 14 Desember 2016 menyebabkan penurunan
sebesar 30.80 poin, sedangkan pada saat pengumuman BI rate tanggal 15 Desember
2016 menyebabkan penurunan 8.45 poin. Penurunan harga saham tidak hanya
terjadi pada IHSG saja, akan tetapi juga terjadi pada kesembilan indeks sektoral di
Indonesia.
Pergerakan Harga Saham Desember 2016

Sumber: Bursa Efek Indonesia 2017

Gambar 2 Pergerakan indeks pasar saham saat pengumuman Fed rate dan BI rate
Berdasarkan Gambar 2 dapat disimpulkan bahwa pengumuman Fed rate dan
BI rate dapat mempengaruhi pergerakan harga saham di Indonesia, maka dari
penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui pengaruh dari pengumuman Federal
Fund Rate dan BI rate terhadap pasar saham Indonesia.
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Perumusan Masalah
Penelitian mengenai pengaruh kebijakan moneter luar negeri dan domestik
terhadap abnormal return dan volume perdagangan di Indonesia belum pernah
dilakukan. Adapun penelitian pengaruh kebijakan moneter terhadap pasar saham
dilakukan secara parsial, seperti penelitian yang dilakukan oleh Gurrib (2015), hasil
penelitian menunjukkan pengumuman suku bunga luar negeri berpengaruh negatif
terhadap abnormal return pada negara yang termasuk kedalam large economy
seperti Dubai. Pengaruh kebijakan moneter luar negeri juga berpengaruh negatif
terhadap negara yang tergolong small economy, seperti Indonesia dan Banglades.
Penelitian yang dilakukan oleh Wijayaningsih (2009) and Mamun et al. (2013)
menunjukkan perubahan Fed rate berpengaruh negatif terhadap pergerakan harga
saham di Indonesia dan Banglades. Adapun kekurangan dari penelitian tersebut
adalah hanya difokuskan terhadap return saham saja, tanpa mengetahui pengaruh
terhadap abnormal return dan volume perdagangan.
Penelitian mengenai pengaruh kebijakan domestik dalam negeri terhadap
pasar saham telah dilakukan sebelumnya, akan tetapi hasil yang diperoleh tidak
menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Wasanaroongroj
(2008) menunjukkan terdapat hubungan negatif antara pengumuman suku bunga
Thailand terhadap abnormal return di pasar saham Thailand yaitu indeks SET dan
indeks keuangan. Hasil yang berbeda diperoleh Valadkhani dan Harvie (2007),
yang menunjukkan perubahan suku bunga tidak berpengaruh terhadap pergerakan
harga saham Thailand.
Sama halnya dengan penelitian yang telah dilakukan di Thailand, penelitian
pengaruh kebijakan moneter dalam negeri yaitu suku bunga di Indonesia juga
memperoleh hasil yang tidak konsisten. Seperti penelitian yang dilakukan oleh
Sumantyo dan Anggraeni (2016) terhadap perusahaan yang terdaftar di LQ 45,
Lestari (2014) terhadap sektor perbankan 28 bank terdaftar selama tahun 2013,
berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan abnormal return yang signifikan pada
saat periode sebelum, pada saat pengumuman, dan pada saat setelah pengumuman.
Namun hasil yang berbeda ditemukan oleh penelitian Gumanti (2015) terhadap 28
bank umum terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), berdasarkan hasil penelitian
kenaikan BI rate memberikan pengaruh abnormal return positif yang signifikan
setelah pengumuman, selain itu juga hasil penelitian menunjukkan adanya
perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah penelitian.
Pada umumnya penelitian terdahulu menggunakan pasar saham sektor
perbankan saja seperti penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014) dan Gumanti
(2015). Selain subsektor perbankan, penelitian tersebut juga telah dilakukan pada
perusahaan yang terdaftar di LQ 45, seperti yang dilakukan oleh Sumantyo dan
Anggraeni (2016). Penelitian mengenai pengaruh Fed rate dan BI rate belum
dilakukan pada indeks sektoral. Menurut Husnan (1998) indeks sektoral merupakan
indeks dengan tingkat kesensitifan yang tinggi. Tingkat resiko yang terdapat dipasar
akan tercermin terhadap pergerakan masing-masing indeks sektoral maka dari itu
penelitian ini menggunakan indeks sektoral untuk mengetahui pengaruh Federal
Fund Rate dan BI rate secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka
perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh pengumuman Federal Fund Rate dan BI rate terhadap
abnormal return dari sembilan sektor pasar saham Indonesia?
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2. Bagaimana pengaruh pengumuman Federal Fund Rate dan BI rate terhadap
volume perdagangan dari sembilan sektor pasar saham Indonesia?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari
dilakukannya penelitian ini adalah
1. Mengetahui pengaruh pengumuman Federal Fund Rate dan BI rate terhadap
abnormal return dari sembilan sektor pasar saham Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh pengumuman Federal Fund Rate dan BI rate terhadap
volume perdagangan dari sembilan sektor pasar saham Indonesia.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang cukup berarti bagi
beberapa pihak seperti:
1. Investor: hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam
penentuan kebijakan melakukan investasi saham.
2. Bank sentral: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu
pertimbangan untuk dapat mengantisipasi pengumuman Fed rate.
3. Akademisi: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
peneliti selanjutnya mengenai pengaruh pengumuman pengumuman Federal
Fund Rate dan BI rate terhadap pasar saham Indonesia.

Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini difokuskan kepada pengumuman Federal Fund
Rate dan BI rate dimulai pada bulan Agustus 2016 sampai dengan Maret 2017. Hal
ini dikarenakan pada bulan Agustus 2016 terjadi perubahan suku bunga acuan dari
BI rate menjadi BI 7 day repo rate. Indikator yang digunakan untuk melihat
pengaruh terhadap pasar saham, adalah dengan abnormal return dan volume
perdagangan.

2 TINJAUAN PUSTAKA
Kerangka Teoritis
Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui pengaruh pengumuman
Federal Fund Rate dan BI rate terhadap abnormal return dan volume pedagangan
di pasar saham Indonesia. Pasar saham yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah indeks sektoral yang terbagi menjadi 9 kelompok yaitu sektor pertanian,
sektor industri dasar dan kimia, sektor hasil industri untuk konsumsi, sektor
keuangan, sektor transportasi, infrastruktur, dan utilities, sektor pertambangan,
sektor aneka industri, sektor properti, real estate, dan konstruksi bagunan dan

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB

