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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

BI Rate yang diumumkan kepada publik mencerminkan stance kebijakan moneter 

Bank Indonesia selaku otoritas moneter. BI Rate merupakan instrumen kebijakan utama 

untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian 

inflasi yang rendah dan stabil.  Mekanisme bekerjanya perubahan BI Rate sampai 

mempengaruhi inflasi disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter.  

Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan-perubahan 

instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi berbagai variabel ekonomi 

makro dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme 

tersebut terjadi melalui interaksi antara bank sentral, perbankan dan sektor keuangan, 

serta sektor riil. Perubahan BI Rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, 

diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur 

ekspektasi. 

Pada jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito 

dan suku bunga kredit perbankan.  Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, 

Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui 

penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi.  Penurunan BI Rate akan 

berdampak pada penurunan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari 

perusahaan dan rumah tangga akan meningkat.  Penurunan suku bunga kredit juga akan 

menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi.  Ini semua akan 

meningkatkan aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin 
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bergairah.  Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia 

merespon dengan menaikkan BI Rate untuk mengerem aktifitas perekonomian yang 

terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.     

Perubahan BI Rate juga dapat mempengaruhi nilai tukar.  Mekanisme ini sering 

disebut dengan jalur nilai tukar.  Kenaikan BI Rate, sebagai contoh, akan mendorong 

kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri.  Dengan 

melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan 

modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena akan 

mendapatkan tingkat  pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada 

gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi Rupiah mengakibatkan 

harga barang impor menjadi lebih murah dan harga barang ekspor di luar negeri menjadi 

lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi 

ekspor. Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan 

ekonomi dan kegiatan perekonomian.  

Perubahan BI Rate mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga 

aset.  Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi 

sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya 

mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi 

dan investasi.   

Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi 

ekspektasi publik akan inflasi yang disebut dengan jalur ekspektasi.  Penurunan suku 

bunga yang diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi 

mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang 
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lebih tinggi.  Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen 

melalui kenaikan harga.  

Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (time 

lag).  Time lag masing-masing jalur bisa berbeda dengan yang lain.  Jalur nilai tukar 

biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar 

bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan perbankan juga sangat berpengaruh 

pada kecepatan transmisi kebijakan moneter.  Apabila perbankan melihat risiko 

perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI rate 

biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk 

memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan 

kredit belum tentu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, 

penurunan suku bunga kredit perbankan juga belum tentu direspon oleh meningkatnya 

permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek perekonomian sedang lesu.  Dengan 

demikian, kondisi sektor keuangan, perbankan dan kondisi sektor riil sangat berperan 

dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter.  

Meskipun dampak perubahan BI Rate terhadap beberapa variabel ekonomi makro 

yang menjadi perhatian dan pertimbangan investor dalam melakukan analisis penilaian 

saham dan membuat keputusan alokasi investasi memerlukan waktu (time lag), namun 

karena adanya hubungan yang kuat antara harga saham dengan kinerja ekonomi makro 

maka perubahan pada harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan ekonomi. 

Perubahan variabel ekonomi makro akan menentukan penilaian investor terhadap saham 

perusahaan karena perubahan tersebut akan berdampak pada prospek perusahaan, yang 

pada gilirannya berdampak pada dividen dan earning yang diharapkan dari perusahaan di 
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masa yang akan datang. Perubahan BI Rate terkait erat dengan fluktuasi yang terjadi di 

pasar modal dalam hal ini bursa efek Jakarta. Indikasi eratnya keterkaitan tersebut dapat 

dilihat pada gambar pergerakan BI Rate dan indeks harga saham gabungan (IHSG) di 

bursa efek Jakarta. Pergerakan yang terjadi secara grafis menunjukkan arah yang 

berlawanan, dimana pengumuman stance kebijakan moneter yang ekspansif melalui 

penurunan BI Rate akan diikuti oleh penguatan indeks harga saham. Demikian pula 

sebaliknya, pada saat pengumuman stance kebijakan moneter yang kontraktif melalui 

peningkatan BI Rate akan diikuti oleh pelemahan indeks harga saham. Perkembangan 

keterkaitan BI Rate dengan indeks harga saham tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 

berikut. 
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Gambar 1: Perkembangan BI Rate dan IHSG di Bursa Efek Jakarta, periode 2       

Januari 2006 s.d. 10 Maret 2010 

 

Secara sektoral, perubahan BI Rate sangat terkait erat dengan fluktuasi harga 

saham perusahaan sektor keuangan yaitu saham perbankan, perusahaan asuransi, 

perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan dan perusahaan keuangan lainnya. Hal ini 
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mengingat kegiatan usaha dari perusahaan sektor keuangan sangat ditentukan dan terkait 

langsung dengan perkembangan suku bunga. Indikasi eratnya keterkaitan tersebut dapat 

dilihat pada gambar pergerakan BI Rate dan pergerakan indeks harga saham perusahaan 

sektor keuangan di bursa efek Jakarta. Sebagaimana halnya IHSG, indeks harga saham 

perusahaan sektor keuangan secara grafis juga menunjukkan pergerakan yang 

berlawanan, dimana pengumuman stance kebijakan moneter yang ekspansif melalui 

penurunan BI Rate akan diikuti oleh penguatan indeks harga saham perusahaan sektor 

keuangan. Demikian pula sebaliknya, pada saat pengumuman stance kebijakan moneter 

yang kontraktif melalui peningkatan BI Rate akan diikuti oleh pelemahan indeks harga 

saham perusahaan sektor keuangan. Perkembangan keterkaitan BI Rate dengan indeks 

harga saham perusahaan sektor keuangan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 
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Gambar 2: Perkembangan BI Rate dan Indeks Harga Saham Perusahaan Sektor 

Keuangan di Bursa Efek Jakarta, periode 2 Januari 2006 s.d. 10 Maret 

2010 
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Ada dua alasan yang mendasari perubahan harga saham mendahului perubahan 

ekonomi. Pertama, harga saham yang terbentuk merupakan cerminan ekspektasi investor 

terhadap earning, dividen, maupun tingkat bunga yang akan terjadi. Hasil estimasi 

investor terhadap ketiga variabel tersebut akan menentukan berapa harga saham yang 

sesuai. Dengan demikian, harga saham yang sudah terbentuk itu akan merefleksikan 

ekspektasi investor atas kondisi ekonomi di masa datang, bukan kondisi ekonomi saat ini. 

Kedua, kinerja pasar modal akan bereaksi terhadap perubahan-perubahan ekonomi makro 

seperti perubahan tingkat bunga, inflasi, ataupun jumlah uang beredar. Ketika investor 

menentukan harga saham yang tepat sebagai refleksi perubahan variabel ekonomi makro 

yang akan terjadi, maka masuk akal jika dikatakan harga saham terjadi sebelum 

perubahan ekonomi makro benar-benar terjadi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Apakah return saham berbeda antara sebelum pengumuman, pada saat pengumuman 

dan setelah pengumuman BI Rate. 

b. Seberapa cepat pasar merespons  pengumuman BI Rate sehingga harga keseimbangan 

yang terbentuk sudah sepenuhnya menilai dampak dari pengumuman BI Rate. 

c. Bagaimana implikasi manajerial bagi investor dalam jual beli saham dan implikasi 

kebijakan bagi bank sentral begitu peristiwa serupa terjadi di kemudian hari. 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Menganalisis dampak dari pengumuman BI Rate terhadap return saham. 

b. Menganalisis kecepatan reaksi pasar untuk menyerap informasi BI rate yang 

tercermin dalam penyesuaian menuju harga keseimbangan yang baru. 

c. Merumuskan implikasi kebijakan investasi investor di pasar modal dan implikasi 

kebijakan bank sentral jika peristiwa serupa terjadi di kemudian hari. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi: 

a. Investor, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan 

kebijakan investasi saham. 

b. Para broker, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam 

memprediksi return saham pada saat pengumuman BI Rate sehigga dapat 

menentukan alternatif investasi yang paling menguntungkan. 

c. Bank sentral, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan 

dalam mengantisipasi dampak yang mungkin dapat ditimbulkan oleh penetapan 

stance kebijakan moneter ekspansif atau kontraktif dalam rangka pencapaian sasaran 

inflasi yang telah ditetapkan. 

d. Akademisi, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

memahami respon pasar terhadap pengumuman BI Rate sebagai stance kebijakan 

moneter ekspansif atau kontraktif bank sentral. 

e. Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi sesuai bidang ilmu 

yang dikaji. 
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada lingkup bahasan yang berfokus pada dampak 

pengumuman BI Rate terhadap harga pasar saham perusahaan yang tercatat di bursa efek 

Jakarta (BEJ), khususnya saham-saham perusahaan yang bergerak di sektor keuangan. 

Hal ini mengingat perusahaan yang bergerak di sektor keuangan merupakan perusahaan 

yang kegiatan usahanya secara langsung terkait dengan pengumuman BI Rate.  Selain itu, 

jangka waktu pengamatan terhadap pengumuman BI Rate dalam penelitian ini juga 

difokuskan pada periode disaat Bank Indonesia mulai melakukan perubahan stance 

kebijakan moneter dari yang kontraktif menjadi ekspansif melalui penurunan BI Rate, 

atau sebaliknya dari yang ekspansif menjadi kontraktif melalui kenaikan BI Rate, selama 

tahun 2006 sampai dengan 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




