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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pasar Modal dan Instrumennya 

Pasar Modal merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, erusahaan publik yang berhubungan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal 

menyediakan berbagai jenis alternatif investasi bagi para investor selain alternatif 

investasi lainnya seperti menabung di Bank, asuransi, membeli tanah, memberi emas 

dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan 

perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan 

jangka panjang seperti saham, obligasi, derivative dan lainnya. Pasar modal memiliki 

berbagai peran bagi suatu Negara, salah satunya yaitu meningkatkan aktivitas 

ekonomi nasional. Dengan adanya keberadaan pasar modal dapat memberikan 

manfaat bagi pemerintah, masayarakat dan perusahaan diantaranya adalah pasar 

modal dapat menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal, sehingga akan 

mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang selanjutnya akan 

menciptakan kesempatan kerja yang luas dan meningkatkan pendapatan pajak bagi 

pemerintah. Selain itu, pasar modal juga sebagai wahana pengalokasian dana secara 
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efisien. Investor dapat melakukan pembelian efek yang diperdagangankan di pasar 

modal dan sebaliknya perusahaan akan memperoleh dana dibutuhkan dengan 

menawarkan instrument keuangan jangka panjang melalui pasar modal (Rusdin, 

2006). Terdapat beberapa instrument dalam transaksi jual beli dipasar modal. 

Instrument-instrument tersebut di antaranya saham, obligasi, reksadana, warrant dan 

right. Berikut ini adalah penjelasan mengenai instrument dalam pasar modal tersebut. 

a) Saham  

Saham yang diperjualbelikan dipasar modal ada dua macam yaitu saham biasa 

(common stocks) dan saham preferen (preferred stocks). Saham biasa merupakan 

suatu tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Bentuk saham 

adalah selembar kertas yang menunjukan kepemilikan perusahaan yang menerbitkan 

kertas tersebut. Common stocks merupakan saham yang paling banyak digunakan 

emiten untuk mendapatkan sumber dana dari masyarakat sehingga saham biasa paling 

menarik bagi pemodal dan emiten. Sedangkan saham preferen merupakan saham 

yang mempunyai karakteristik kombinasi dari obligasi dan saham biasa sehingga 

dapat menghasilkan pendapatan tetap. Kesamaan dari saham preferen dan saham 

biasa terletak pada kepemilikan saham dalam lembar kertas dan tanpa tanggal jatuh 

tempo serta pendapatannya berupa deviden. Selain itu saham preferen juga memiliki 

persamaan dengan obligasi yaitu terletak pada laba dan aktiva sebelumnya, deviden 

tetap selama masa berlaku, memiliki hak konversi dengan saham biasa. Oleh karena 

itu, saham preferen merupakan saham berpendapatan tetap sehingga bersaing juga 
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dipasar obligasi. Keuntungan yang akan diperoleh pemodal yang memiliki saham 

berupa deviden dan capital gain. Deviden merupakan keuntungan yang akan 

dibagikan kepada pemodal oleh perusahaan penerbit saham ketika mendapatkan 

keuntungan. Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. 

Sedangkan risiko yang diharapkan pemodal yang memiliki saham adalah tidak 

mendapat deviden, capital loss, perusahaan bangkrut dan ketika saham di delist dari 

bursa. (Sunariyah, 2006). 

b) Obligasi 

Obligasi merupakan surat berharga yang berisi kontrak antara pihak pemberi 

dana (pemodal) dan pihak yang diberi dana (emiten). Emiten atau perusahaan yang 

menerbitkan obligasi akan memberikan bunga kepada pemodal atas obligasi tersebut 

pada tanggal yang ditentukan dan membayar pokok pinjaman pada saat jatuh tempo 

(Sunariyah, 2006). Keuntungan yang akan diperoleh pemodal yang memegang 

obligasi adalah pendapatan bunga dan capital gain. Sedangkan resiko berinvetasi pada 

obligasi adalah antara lain risiko tingkat bunga pasar, risiko daya beli, risiko 

likuiditas, risiko mata uang dan lain-lain (Hadi, 2015). 

c) Reksadana  

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi yang diperuntukkan 

kepada pemodal yang tidak memiliki waktu dan keahlian dalam menghitung risiko 

atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana 
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dari masyarakat yang ingin berinvetasi namun memiliki pengetahuan investasi yang 

terbatas dan akan dikeloka oleh manajer investasi (Sunariyah, 2006). Manajer 

investasi akan mengelola dana masyarakat (pemodal) dengan cara menentukan surat 

berharga yang akan diinvestasikan, merealisasikan keuntungan maupun kerugian 

serta menerima devein atau bunga yang akan dibukukan ke dalam nilai aktiva bersih. 

Manajer investasi akan menempatkan kekayaan reksadana yang dikelolanya pada 

bank custodian. Bank custodian berperan sebagai penitipan surat berharga (Hadi, 

2015).  

d) Warrant  

Warrant adalah hak dalam membeli saham dengan waktu dan harga yang 

sudah ditentukan. Biasanya warran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya 

seperti, obligasi dan saham. Keuntungan membeli warrant adalah warrant dapat 

diperjual belikan dan jika investor membeli satu paket obligasi yang disertai dengan 

warran maka investor akan mendapatkan penghasilan dari dua sumber yaitu bunga 

obligasi dan dividen saham biasa (Zahroh, 2015). 

e) Right 

Right adalah hak untuk membeli tambahan penerbitan saham baru bagi 

pemilik saham biasa. Mekanisme right ini dilihat lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan melakukan peminjaman ke bank karena dana yang diperoleh lebih murah, 

taka da biaya tambahan, masalah administrasi bank lainnya, karena dana dipasok oleh 
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investor saham sendiri. Mekanisme right bersifat operasional, karena investor dapat 

membeli saham pada harga yang telah ditentukan dan waktu yang terlah ditetapkan 

serta diberikan pada investor saham lama masa perdagangan berkisar 1-2 minggu 

(Zahroh, 2015). 

2.2 Instrumen Obligasi dan Proses pemeringkatannya 

Obligasi merupakan salah satu instrument keuangan yang cukup menarik bagi 

kalangan investor dipasar modal ataupun bagi perusahaan untuk mendapatkan dana 

bagi kepentingan perusahaan. Instrumen obligasi termasuk dalam kelompok investasi 

berpendapatan tetap sebab jenis pendapatan keuntungan yang diberikan kepada 

investor obligasi didasarkan pada tingkat suku bunga yang telah ditentukan 

sebelumnya menurut perhitungan tertentu. Tingkat pendapatan tersebut bisa 

berbentuk tingkat suku bunga tetap (fixed rate) dan tingkat suku bunga mengambang 

(variable rate). Melakukan investasi obligasi selain menghasilkan kupon juga 

memberikan tingkat potensi risiko investasi. Risiko ini dapat berbentuk wan prestasi 

(default) atas pembayaran kupon obligasi tersebut. Selain itu risiko yang paling 

ditaakuti, yakni apabila kondisi perusahaan pihak penerbit obligasi (emiten) 

mengalami likuidasi dan tidak mampu membayar kewajiban pokok utangnya. 

Investor obligasi jangka pendek bisa juga mengalami kerugian akibat nilai pasar dari 

obligasi tersebut turun atau lebih rendah daripada harga beli obligasi tersebut 

(Rahardjo, 2003). 
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2.2.1 Karakteristik Obligasi 

Secara umum obligasi merupakan surat utang jangka panjang. Prinsip dari 

utang jangka panjang dapat dicerminkan dari karakteristik atau struktur yang melekat 

pada sebuah obligasi. pihak perusahaan/penerbit obligasi akan melakukan 

peminjaman sejumlah uang kepada pemegang obligasi/investor yang diterbitkannya. 

Investor akan memperoleh pendapatan berupa tingkat suku bunga atau kupon. Selain 

aturan tersebut telah diatur pula perjanjian untuk melindungi pihak investor dan 

perusahaan/penerbit obligasi. Karakteristik umum lainnya yaitu meliputi (Rahardjo, 

2003): 

a. Nilai penerbitan obligasi 

Pada saat menerbitkan obligasi, pihak emiten akan menyatakan berapa 

jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan obligasi. Pernyataan tersebut 

sering disebut dengan “jumlah emisi obligasi”. Penentuan besar kecilnya 

jumlah dana yang dibutuhkan diukur berdasarkan kemampuan aliran kas 

perusahaan dan kinerja bisnisnya. 

b. Jangka waktu obligasi 

Setiap jenis instrument obligasi pasti memiliki waktu jatuh tempo 

(maturity). Masa jatuh tempo obligasi kebanyakan berjangka waktu 5 tahun. 

Semakin pendek waktu jatuh tempo suatu obligasi, maka semakin kecil 
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risikonya sehingga banyak diminati oleh para investor. Pada saat jatuh tempo, 

pihak emiten harus melunasi pembayaran pokok obligasi tersebut. 

c. Tingkat suku bunga  

Tingkat suku bunga merupakan pendapatan yang akan diterima 

investor yang membeli instrument obligasi. Perusahaan harus menentukan 

tingkat suku bunga yang menarik agar investor tertarik untuk membeli 

obligasi. Penentuan tingkat suku bunga biasanya dibandingkan dengan suku 

bunga perbankan pada umumnya. Kupon merupakan istilah umum dari tingkat 

suku bunga pada instrument obligasi. Jenis kupon dapat berbentuk fixed rate 

dan variabel rate untuk alternatif pilihan investasi bagi investor. 

d. Jadwal pembayaran suku bunga 

Kewajiban pembayaran kupon dilakukan secara periodic sesuai 

kesepakatan sebelumnya, bisa dilakukan triwulanan atau semesteran. 

Ketepatan waktu pembayaran kupon merupakan aspek penting dalam menjaga 

reputasi penerbit obligasi. 

e. Jaminan  

Obligasi yang memberikan jaminan berbentuk asset perusahaan akan 

lebih mempunyai daya tarik bagi calon pembeli obligasi tersebut. Di dalam 

penerbitan obligasi sendiri kewajiban penyediaan jaminan tidak harus mutlak. 
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Apabila memberikan jaminan berbentuk asset perusahaan ataupun tagihan 

piutang perusahaan dapat menjadi alternative yang menarik investor. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Obligasi 

Untuk mengetahui lebih detail mengenai produk obligasi, seorang investor 

harus menggali informasi yang lebih banyak tentang obligasi yang akan dibeli. Salah 

satunya informasi mengenai jenis-jenis obligasi yang harus diketahui oleh investor. 

Dengan memahami berbagai jenis obligasi, maka investor dapat menetapkan strategi 

investasi yang tepat, mengelola tingkat risiko yang timbul serta dapat mengukur 

target keuntungan yang diinginkan. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai berbagai 

jenis obligasi yang dibagi sesuai dengan jenis kategorinya (Rahardjo, 2003): 

1. Berdasarkan Penerbit atau Issuer 

Dalam penertiban obligasi ada istilah emiten atau penerbit yang bertanggung jawab 

dalam penggunaan dana. Pihak emiten adalah objek investasi dari para investor yang 

akan membeli obligasi. Apabila repurtasi pihak emiten bagus dan terjamin, maka 

proses penjualan produk obligasi akan semakin laku. 

a. Government Bond 
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Obligasi ini diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk kepentingan 

pemerintah. Jaminan yang diberikan berupa alokasi pendapatan pemerintah 

yang diperoleh dari pajak atau penerimaan Negara lainnya.  

b. Municipal Bond 

Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk 

mengembangkan proyek fasilitas umum diwilayah daerah tersebut. Pendapatan 

yang dihasilkan dari obligasi ini digunakan untuk kepentingan umum atau 

proyek swasta yang digunakan untuk kepentingan umum.  

c. Corporate Bond 

Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta/komersial dalam rangka 

untuk mendukung kepentingan bisnisnya. Manfaat dana dapat digunakan untuk 

ekspansi bisnis atau pembayaran utang. Obligasi korporasi ini merupakan 

obligasi yang paling diminati oleh investor karena keuntungan nya yang 

menarik serta bersifat sangat kompetitif dan variatif. 

2. Berdasarkan Suku Bunga 

Suatu obligasi harus memberikan tingkat suku bunga yang menguntungkan 

untuk menarik investor. Tingkat suku bunga atau yang lebih dikenal dengan istilah 

coupon dapat dijadikan suatu pertimbangan investor obligasi dalam melakukan 

transaksi. Oleh sebab itu, berbagai jenis tingkat suku bunga dibuat semenarik 
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mungkin agar obligasi laku terjual. Di bawah ini beberapa kategori obligasi 

berdasarkan tingkat suku bunga (Rahardjo, 2003): 

a.  Fixed Rate Bond 

Obligasi dengan tingkat suku bunga tetap sehingga investor akan 

mendapatkan keuntungan atas investasi obligasi dengan jumlah yang pasti. 

Kupon (suku bunga) ini ditetapkan diawal penjualan. Dalam struktur 

obligasi, apabila diberitahukan bahwa obligasi dengan nilai 1 miliar serta 

fixed rate 20% per tahun, maka pihak investor pada akhir tahun akan 

mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari Rp 1 miliar atau  Rp 200 juta. 

b. Floating Rate Bond 

Obligasi dengan bunga mengambang berdasarkan tingkat suku bunga 

variabel yang disesuaikan secara berkala. Obligasi ini diperhitungkan 

berdasarkan rata-rata bunga deposito dari beberapa bank ditambah nilai 

premi tertentu. 

c. Mixed Rate Bond 

Kombinasi dari suku bunga tetap dan tingkat suku bunga 

mengambang, jenis obligasi ini memberikan keuntungan bagi investor yang 

bersifat konservatif. Obligasi ini diperhitungkan berdasarkan pembagian 
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antara jumlah suku bunga tetap ditambah rata-rata suku bunga mengambang 

dibagi dua. 

d. Zero Coupon Bond 

Merupakan obligasi tanpa bunga yang keuntungannya diperoleh dari 

selisih potongan nilai principal dan nilai investasi. Penerbit obligasi atau 

emiten tidak membayar kupn kepada investor. Investor akan mendapatkan 

keuntungan dari apresiasi bertahap nilai obligasi tersebut. Obligasi ini sering 

diterbitkan oleh pemerintah daerah dengan memberikan keuntuangan berupa 

pembebasan pajak atas bunga. 

3. Berdasarkan Jaminan 

Obligasi merupakan surat utang yang pastinya ada unsur jaminan sebagai 

syarat untuk menarik investor agar merasa aman dalam berinvestasi pada produk 

obligasi fungsi penyertaan jaminan dalam menerbitkan obligasi sangat penting, 

karena dengan struktur jaminan yang kuat, maka semakin kuat pula minat investor 

untuk membeli obligasi. Di bawah ini beberapa kategori obligasi berdasarkan struktur 

jaminan (Rahardjo, 2003): 

a. Guaranteed Bond (obligasi dijamin garansi) 

Obligasi yang permbayaran pokok pinjaman dan suku bunga dijamin oleh 

perusahaan atau institusi yang bukan penerbit obligasi tersebut. Biasanya 
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obligasi ini berasal dari hubungan antar anak perusahaan yang menerbitkan 

surat obligasi. 

b. Mortgage Bond (obligasi dijamin property) 

Obligasi yang diterbitkan dengan jaminan property milik penerbit obligasi. 

apabila terjadi gagal bayar maka pihak pemegang obligasi (investor) dapat 

menjual asset tersebut untuk melunasi utang nya. 

c. Collateral Trust Bond (obligasi dijamin surat berharga) 

Obligasi yang diterbitkan dengan jaminan berdasarkan surat berharga 

lainnya yang disimpan oleh bank atau wali amanat. Pemilik surat berharga 

biasanya merupakan milik perusahaan induk dari anak perusahaan penerbit 

obligasi. 

d. Equipment Bond ( obligasi dijamin dengan peralatan) 

Obligasi yang diterbitkan dengan jaminan berdasarkan hak gadai atau hak 

jual atas peralatan tertentu kepada pemegang obligasi. Apabila terjadi gagal 

bayar, maka investor atau pemegang obligasi mengeksekusi penjualan atas 

peralatan tersebut. 

4. Berdasarkan Lokasi Penerbitan 

Obligasi ini dibedakan berdasarkan lokasi atau jangkauan pemasaran dari 

produk obligasi tersebut (Rahardjo, 2003): 
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a. Domestic Bond 

Obligasi yang diterbitkan untuk jangkauan pasar domestic dan 

biasanya menggunakan denominasi mata uang Negara dimana obligasi 

tersebut diterbitkan. 

b. International Bond 

Obligasi yang merupakan obligasi emiten disuatu Negara yang 

diterbitkan untuk pasar luar negri. 

 

2.2.3 Sistem Pemeringkat Obligasi 

 Obligasi merupakan salah satu produk investasi yang akan mendatangkan 

keuntungan dimasa depan tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko atas investasi 

terseebut. Untuk mengurangi risiko dalam berinvestasi, maka diperlukan pihak ketiga 

sebagai penyedia informasi tentang kinerja keuangan, manajemen, bisnis dan kondisi 

industry penerbit obligasi tersebut. Pihak tersebut berbentuk institusi atau perusahaan 

yang berperan dalam memberikan penilaian atas kinerja dari penerbit obligasi 

tersebut yang biasanya disebut Lembaga Pemeringkat (Rating Company). Lembaga 

ini berperan dalam mengevaluasi dan menganalisis mengenai kemungkinan macetnya 

pembayaran surat utang. Penilaian yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat 

dalam bentuk peringkat yang independen. Lembaga pemeringkat tersebut antara lain 
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Standard & Poor’s Corporation, Moody’s Investor Service, Fitch Investor Service, 

Duff and Phelps Credit Rating Co. Sedangkan di Indonesia hanya dikenal dua 

lembaga pemeringkat surat utang yaitu PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) serta 

PT Kasnic Credit Rating Indonesia.  

 Tujuan utama proses rating adalah memberikan penilaian mengenai posisi 

bisnis perusahaan yang menerbitkan obligasi serta kinerja keuangan dalam bentuk 

peringkat kepada calon investor. Peringkat tersebut akan memberikan petunjuk 

kepada investor untuk menentukan obligasi yang dipilih dan membantu perusahaan 

untuk memberikan sinyal kepada investor bahwa perusahaannya layak sebagai sarana 

investasi obligasi. Selain itu, manfaat umum dari proses rating (pemeringkatan) 

adalah (Rahardjo, 2003): 

a. Memberikan informasi yang bersifat independen dan obyektif mengenai 

kemampuan dalam membayar utang, tingkat risiko yang timbul, serta jenis-

jenis utang. 

b. Mampu menggambarkan kondisi pasar obligasi dan kondisi ekonomi pada 

umumnya. 

c. Menentukan besar kecilnya kupon, semakin rendah nilai kupon, maka 

cenderung semakin bagus ratingnya. 

d. Sistem informasi mengenai keterbukaan pasar yang transparan yang 

berkaitan dengan berbagai jenis produk obligasi akan menciptakan pasar 

obligasi yang sehat dan transparan. 
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2.2.3.1  Manfaat Rating Bagi Investor 

 Setiap investor dapat menilai dan mengevaluasi kelayakan bisnis usaha 

emiten dengan melakukan analisis sistem manajemen dan keuangannya. Selain itu, 

investor dapat mengukur risiko yang timbul dari investasi obligasi tersebut. Berikut 

manfaat rating bagi investor adalah (Rahardjo, 2003): 

a) Informasi risiko investasi. 

Tujuan utama dalam berinvestasi adalah meminimalkan risiko dan 

memperoleh keuntungan secara maksimal. Oleh sebab itu, dengan adanya 

„peringkat obligasi‟ diharapkan dapat memberikan informasi mengenai risiko 

pada investasi suatu obligasi. 

b) Rekomendasi investasi 

Dengan adanya peringkat obligasi, investor dapat membuat keputusan 

investasi dengan tepat sehingga investor dapat melakukan strategi investasi 

akan membeli atau menjual sesuai dengan perencanaannya. 

c) Perbandingan 

Hasil dari rating ini dapat dijadikan acuan dalam membandingkan obligasi 

yang satu dengan yang lain dan membandingkan struktur yang lain seperti 

penjaminan dan tingkat suku bunga.   
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2.2.3.2  Manfaat Rating Bagi Perusahaan 

Dalam proses penerbitan obligasi, perusahaan/emiten harus melakukan proses rating 

(pemeringkatan) yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat. Berikut manfaat yang 

akan didapatkan emiten diantaranya adalah (Rahardjo, 2003): 

a) informasi posisi bisnis 

Perusahaan yang melakukan rating, akan dapat mengetahui posisi bisnis dan 

kinerja usahanya yang dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya. 

b) menentukan struktur obligasi 

Setelah diketahui kelemahan dan kelebihan dari sistem manajemen 

perusahaan penerbit obligasi/emiten, maka bisa ditentukan struktur obligasi 

seperti, jenis obligasi, tingkat suku bunga, jumlah emisi obligasi, jangka 

waktu jatuh tempo serta berbagai pendukung struktur lainnya. 

c) mendukung kinerja 

Apabila penerbit obligasi memperoleh rating yang cukup baik maka 

kewajiban menyediakan singking fund atau jaminan kredit yang bisa dijadikan 

pilihan alternatif. 

d) alat pemasaran 
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Jika emiten memperoleh rating yang cukup bagus, maka akan menjadi daya 

tarik bagi investor untuk membeli obligasi tersebut. Oleh sebab itu, rating 

dapat membantu sistem pemasaran obligasi yang ditawarkan oleh emiten 

menjadi lebih menarik. 

 

2.2.4 Proses Pemeringkatan Obligasi  

Menurut PT Pefindo, pemeringkatan Obligasi dimaksudkan untuk memberikan 

indikasi dari kemungkinan dan kemampuan dari suatu perusahaan penerbit obligasi 

membayar kewajiban financialnya sesuai dengan syarat-syarat yang ditelah 

disepakati. Proses pemeringkatan ini meliputi analisa karakteristik industri, analisa 

posisi pasar, analisa manajemen dan analisa finansial. Berikut ini merupakan 

penjelasan dari syarat-syarat diatas: 

1. Analisis karakteristik industri 

Analisis karakteristik industri adalah penilaian sifat dari bisnis industri. Penilaian 

ini meliputi pertumbuhan permintaan dan siklus industri, struktur industri, 

kompetensi dari dalam industri, struktur penawaran bahan mentah, intensitas modal 

danfluktuasi tingkat suku bunga. Dalam  menilai  resiko  industri  tertentu  PT  

PEFINDO  juga  menganalisis  peran  dan  kepentingan nasional dari  industri  itu,  

kebijakan  dan  peraturan  pemerintah  yang  berlaku  mempengaruhi industri tersebut 
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2. Analisis posisi pasar 

PT PEFINDO mengevaluasi posisi perusahaan secara seksama dipasar. Analisis 

semacam ini menilai pasar-pasar yang menjadi target perusahaan (distribusi, 

geografis, segmentasi pasar). Produk  perusahaan  kemampuan  untuk  mempengaruhi  

harga,  ketahanan terhadap  persaingan, efisiensi  dan  struktur  biaya,   kontrol  atas  

distribusi  ketergantungan  terhadap  konsumen  dan pemasok utama, produktifitas 

pekerja. 

3. Analisis manajemen 

Analisis manajemen dilakukan dengan  menilitisecara seksama pelaksanaan dari 

perencanaan perusahaan, kejelasan strategi bisnis, kebijakan  manajemen  dan  

tindakan yang diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tidak kalah  

pentingnya adalah pemahaman tentang  hubungan  perusahaan  induk  dengan  

perusahaan  anak, khususnya apabila perusahaan tersebut merupakan salah satu 

anggota dari suatu group bisnis yang besar atau bisnis keluarga. 

4. Analisis finansial 

PT PEFINDO menilai filosofi dan kebijakan manajemen yang melibatkan resiko 

finansial. Para analisis PT PEFINDO akan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan 

kebijakan akuntansi dan keuangan  termasuk  strategi  ekspansi  dan  sikap  terhadap  

pertumbuhan,  debt  laverage,  prinsif konsolidasi,  penilaian  terhadap  aset,  metode  

depresiasi  dan  pinjaman  atau cadangan  kerugian yang dapat diterima (recivable 
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losses reserve). Dalam analisis kinerja finansial itu sendiri, masalahmasalah  yang  

meliputi  pelaporan neraca,  profitabilitas,  asuransi,  struktur  pendanaan  dan 

kecukupan modal, likuiditasdan perlindungan pendapat masa depandianalisis secara 

seksama PT PEFINDO juga mengevaluasi pilihan pendanaan perusahaan yang berada 

dalam kondisi terancam. Dampak potensial yang mungkin timbul dari 

ketidaksesuaian juga dipertimbangkan , begitu juga rencana-rencana perusahaan yang 

memungkinkan terjadinya masalah. 

Dalam pemeringkat suatu efek hutang PT Pefindo melakukan beberapa langkah 

dimana langkah tersebut dijelaskan. Langkah –langkah tersebut adalah pertama 

mengumumkan informasi, kedua adalah perusahaan penerbit (issuer) mengajukan 

permohonan kepada PT PEFINDO untuk dinilai.  Suatu  perusahaan  (produk  efek)  

supaya  dapat  diperingkat  harus  memenuhi  syarat yang ditetapkan  oleh rating 

agency. PT  PEFINDO  menetapkan  syarat-syarat  yaitu  laporan  keuangan 

(financial statement) harus sudah diaudit 5 tahun terakhir dengan ketentuan dua tahun 

terakhir mendapatkan  opini  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP)  serta  diaudit oleh 

akuntan publik yang terdaftar  di  BEPEPAM.  Langka  ketiga  adalah  menugaskan  

suatu  tim analisis,  yang  mengulang kembali  proses  yang  telah  dilalui  dalam  

keenam  langka  diatas.   Lalu  diadakan  rapat  komisi pemeringkatan. Langkah 

selanjutnya menginformasikan ke klien setelah klien mendapat informasi dari PT 

PEFINDO. Klien menyetujui apakah menolak atau menyetujui informasi tersebut. 

Jika klien menyetujui  hasil  pemeringkatan  tersebut  maka ratingdipublikasikan  dan  
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selanjutnya  rating obligasi tersebut tetap domonitor. Untuk selanjutnya kerangka 

dapat  dilihat  pada  proses pemeringkatan. 

2.3 Hubungan Peringkat Obligasi dengan Kinerja Saham 

Peringkat obligasi merupakan sebuah pernyataan tentang keadaan emiten dan 

kemungkinan apa yang bisa dan akan dilakukan sehubungan dengan utang yang 

dimiliki, sehingga dapat dikatakan bahwa peringkat dapat mengukur risiko gagal 

bayar. Semakin tinggi peringkat obligasi maka, semakin menunjukan bahwa obligasi 

tersebut terhindar dari risiko gagal bayar (Sitorus, 2015). Oleh karena itu, ketika 

seorang investor ingin berinvestasi pada instrument obligasi, maka investor harus 

memperhatikan peringkat obligasi nya agar dapat berinvestasi pada obligasi dengan 

risiko yang minimal serta menghasilkan  keuntungan maksimal.  

Peringkat obligasi mencerminkan kinerja perusahaan secara keseluruhan 

seperti kinerja keuangan, manajemen, bisnis dan kondisi industri perusahaan obligasi 

tersebut. Semakin tinggi peringkat obligasi maka menggambarkan kinerja perusahaan 

itu bagus, sehingga investor akan tertarik untuk membeli obligasi tersebut (Rahardjo, 

2003). Sama hal nya dengan saham, ketika seorang investor ingin berinvestasi pada 

suatu saham, investor harus memperhatikan kinerja saham dari saham yang akan 

dibeli. Kinerja saham adalah pengukuran investasi yang dapat dicapai oleh adanya 

pengelolaan  saham  perusahaan  dan  mencerminkan  kondisi  kesehatan  perusahaan. 
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Penilaian  kinerja  saham  sangat  penting  untuk  mengetahui  sejauh  mana  saham 

tersebut mampu memberikan kinerja yang dapat memuaskan investor.  

Menurut Fabozzy (2003), kinerja saham dapat diukur dengan menggunakan 

tingkat pengembalian (return) dari suatu saham. Return saham adalah tingkat 

keuntungan yang ditawarkan oleh suatu saham dalam periode tertentu, umumnya satu 

tahun, melalui investasi yang dilakukan oleh investor. Pirenaningtyas & P (2013) 

menyatakan bahwa peringkat obligasi sangat mempengaruhi return saham, dimana 

pada saat terjadi peningkatan peringkat obligasi maka return saham meningkat. 

Begitu pula sebaliknya, ketika terjadi penurunan peringkat obligasi maka return 

saham menurun. Dengan demikian, perubahan peringkat obligasi akan mencerminkan 

kinerja saham yang dilihat dari return yang dihasilkan.  

Menurut Shaheen & Javid, (2014) bahwa perusahaan dengan peringkat 

obligasi yang lebih tinggi cenderung memiliki return saham yang lebih tinggi pula, 

dimana return saham yang dihasilkan mencerminkan kinerja saham perusahaan. Oleh 

karena itu, hubungan peringkat obligasi dengan kinerja saham adalah apabila 

peringkat obligasi suatu perusahaan mengalami peningkatan peringkat obligasi berarti 

kinerja saham perusahaan tersebut bagus dan begitu pula sebaliknya. 
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2.4 Dampak Penularan Perubahan Peringkat Obligasi 

a. Contagion Effect 

Howe dan Shen (1998) mendefinikan efek yang terjadi pada saat harga saham 

bergerak kearah yang sama dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Efek 

contagion disebabkan oleh perusahaan yang bersaing dalam suatu industri dengan 

pasar produk yang sama dan menggunakan pasar sumber daya yang sama, sehingga 

berbagai faktor umum akan mendasari penilaian terhadap perusahaan tersebut. Maka, 

informasi yang terkandung dalam suatu pengumuman akan mencerminkan kondisi 

ekonomi yang dihadapi industri secara keseluruhan.  

Selain memberikan dampak kepada perusahaan dalam satu industri, dampak 

penularan yang disebabkan oleh transfer informasi juga dapat terjadi pada mitra 

perusahaan. Salah satu nya mitra perusahaan dalam mentransformasi barang dari 

bentuk bahan baku hingga sampai ke pengguna akhir (end user) yaitu perusahaan di 

sepanjang rantai pasokan. Maka, transfer informasi yang terjadi dari suatu 

pengumuman dapat menimbulkan dampak penularan pada perusahaan di sepanjang 

rantai pasokan.  (Chang et al., 2015). 

Sebagian besar penelitian terkait suatu pengumuman menunjukan efek 

contagion lebih dominan dibandingkan efek kompetitif. Salah satu pengumuman 

yang menghasilkan efek contagion adalah pengumuman kebangkrutan. Lang dan 

Stultz (1992) menyatakan bahwa contagion effect dapat timbul dari pengumuman 
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kebangkrutan suatu perusahaan yang dapat merugikan perusahaan lain dalam industri 

yang sama. Investor tidak dapat mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya 

sehingga menggunakan informasi kebangkrutan tersebut sebagai sinyal mengenai 

kondisi perusahaaan.  

Seperti pengumuman perubahan peringkat obligasi yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan dapat menimbulkan efek contagion pada perusahaan di sepanjang rantai 

pasokan. Perusahaan di sepanjang rantai pasokan yang terdiri dari pemasok, 

distributor dan pesaing dapat mengalami dampak penularan contagion yang 

disebabkan oleh perubahan peringkat obligasi karena efek contagion merupakan efek 

penularan yang dialami oleh perusahaan lain yang tidak mengumumkan suatu 

peristiwa. Hal ini dapat terjadi karena pemasok dan distributor merupakan mitra 

perusahaan dalam menjalankan strategi perusahaan sehingga apabila suatu 

perusahaan mengalami perubahan peringkat obligasi, maka dapat memberikan 

dampak penularan pada perusahaan pemasok dan distributor nya. Begitu pula pada 

perusahaan pesaing yang berada dalam industri yang sama cenderung menghadapi 

kondisi ekonomi yang sama secara keseluruhan sehingga perusahaan yang mengalami 

perubahan peringkat obligasi dapat menularkan dampak yang sama dengan 

perusahaan pesaing dalam industri yang sama. 
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b. Competitive Effect 

Pada perusahaan yang bersaing tidak sempurna, pengumuman suatu peristiwa 

menimbulkan perubahan keseimbangan persaingan dalam industri sehingga 

pengumuman suatu peristiwa akan menghasilkan pergerakan harga saham yang 

berlawanan arah dengan perusahaan yang melakukan pengumuman atau bahwa 

contagion effect pada pesaing industri dapat dikurangi atau digantikan oleh 

competitive effect (Lang dan Stulz, 1992). 

Competitive Effect merupakan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan 

pesaing karena suatu pengumuman kebangkrutan yang menyampaikan informasi 

mengenai posisi kompetitif  di industri perusahaan yang sama dengan perusahaan 

bangkrut. Dengan demikian, Competitive Effect ini merupakan suatu peristiwa 

dimana perusahaan pesaing mengalami dampak yang berlawanan dengan perusahaan 

yang melakukan pengumuman (Lang and Stulz, 1992). Seperti yang dinyatakan oleh  

Satoto & Nurrohim, (2008) bahwa Pengumuman mengenai suatu peristiwa yang 

terjadi dalam industri yang sama dengan arah yang bertolakbelakang dengan 

perusahaan yang melakukan pengumuman, jika pengumuman tersebut menyebabkan 

perubahan keseimbangan persaingan dalam industri. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pengumuman suatu peristiwa tersebut akan merugikan perusahaan lain dalam 

industri. Reaksi negatif ini disebut dengan Competitive Effect.  
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Seperti pengumuman perubahan peringkat obligasi yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan dapat menimbulkan efek kompetitif pada perusahaan di sepanjang rantai 

pasokan. Perusahaan di sepanjang rantai pasokan yang terdiri dari pemasok, 

distributor dan pesaing dapat mengalami dampak penularan kompetitif yang 

disebabkan oleh perubahan peringkat obligasi. Efek kompetitif adalah efek yang 

berlawanan arah dengan perusahaan yang melakukan pengumuman. Efek ini tidak 

terlalu berdampak pada perusahaan pemasok dan distributor karena pemasok dan 

distributor merupakan partner perusahaan dan tidak terlibat dalam persaingan. 

Namun, efek contagion  yang dialami oleh perusahaan pesaing dapat digantikan oleh 

efek kompetitif karena informasi mengenai keseimbangan kompetitif. Perubahan ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu meliputi kekuatan pasar relative dari 

perusahaan yang terlibat, kemampuan perusahaan pesaing dalam merespon 

pengumuman secara efektif dan luasnya persaingan dalam industri (Laux, Starks, & 

Yoon, 1998). 

2.5 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Dampak Penularan dari Peningkatan Peringkat Obligasi terhadap Kinerja 

Saham Perusahaan Pemasok, Perusahaan Distributor dan Perusahaan 

Pesaing. 

Sebelum dilakukan pengujian dampak penularan peningkatan peringkat obligasi 

terhadap kinerja saham perusahaan pemasok, distributor dan pesaing, perlu dilakukan 

pengujian respon pasar terhadap pengumuman penurunan peringkat obligasi. Untuk 
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mengetahui respon pasar ini dapat dilihat dari abnormal return yang dihasilkan. 

Dimana ketika terdapat abnormal return yang signifikan menunjukan adanya respon 

dari pengumuman penurunan peringkat obligasi.  

Andriansyah (2002) melakukan penelitian mengenai efek dari perubahan 

peringkat obligasi terhadap harga saham. Penelitian dilakukan terhadap 71 observasi 

yang terdiri dari 57 downgrade dan 14 upgrade selama periode September 1996 

sampai Mei 2001. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat abnormal return 

positif yang signifikan pada pengumuman peningkatan peringkat obligasi.  Hal ini 

menunjukan pasar merespon positif pengumuman peningkatan peringkat obligasi. 

Ariyanti (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh pengumuman 

perubahan peringkat obligasi terhadap return saham. Event date yang dipilih adalah 

tanggal pengumuman perubahan peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PT Pefindo 

sebagai lembaga pemeringkat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan terdapat 

abnormal return positif yang signifikan pada saat pengumuman peningkatan peringkat 

obligasi. Hal ini menunjukan pasar merespon positif pengumuman peningkatan 

peringkat obligasi. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H1 : Terdapat respon positif pada perusahaan yang mengalami peningkatan peringkat 

obligasi. 
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 Jorion & Zhang, (2009) melakukan penelitian mengenai penularan kredit 

melalui counterparty perusahaan yang disebabkan oleh peningkatan peringkat kredit. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa  peningkatan peringkat kredit menimbulkan 

dampak penularan contagion berupa penularan kredit yang mempengaruhi abnormal 

return saham menjadi positif. 

 Chen & Liao, (2018) melakukan penelitian untuk menilai dampak penularan 

yang diterima perusahaan pemasok dari risiko kredit perusahaan dengan 

menggunakan pengamatan peringkat obligasi perusahaan manufaktur. Hasil 

penelitian ini menemukan peningkatan peringkat obligasi memberikan dampak 

penularan contagion pada return saham perusahaan pemasok. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H2 : Peningkatan peringkat obligasi memberikan dampak penularan contagion  pada 

kinerja saham perusahaan pemasok. 

 Agca, et al. (2017) melakukan penelitian yang menguji dampak penularan 

yang disebabkan oleh peningkatan peringkat kredit pada perusahaan dalam rantai 

pasokan. Hasil penelitian menemukan adanya dampak penularan contagion dari 

peningkatan peringkat kredit pada abnormal return saham perusahaan distributor. Hal 

ini dibuktikan dengan abnormal return positif yang diperoleh perusahaan distributor 

pada saat terjadi peningkatan peringkat obligasi perusahaan. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H3  : Peningkatan peringkat obligasi memberikan dampak penularan contagion yang 

kepada kinerja saham perusahaan distributor. 

  Labra, (2014) menguji transfer informasi intra industi terkait dengan 

pengumuman peringkat kredit di pasar Spanyol pada periode 2000-2014 pada kredit 

yang diumumkan oleh Lembaga Pemeringkat Kredit DBRS, Fitch, Moody's dan 

Standard and Poor's.. Hasil penelitian ini menemukan peristiwa pengumuman 

peringkat kredit mempengaruhi perusahaan dalam industri yang sama. Peningkatan 

peringkat kredit memberikan dampak penularan contagion pada kinerja saham 

perusahaan lain dalam industri yang sama. Hal ini dibuktikan dengan return saham 

yang dihasilkan perusahaan pesaing mengalami peningkatan pada saat terjadi 

peningkatan peringkat obligasi perusahaan. 

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H4 : Peningkatan peringkat obligasi memberikan dampak penularan contagion yang 

terhadap kinerja saham perusahaan pesaing. 
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2.5.2 Dampak Penularan dari Penurunan Peringkat Obligasi terhadap Kinerja 

Saham Perusahaan Pemasok, Perusahaan Distributor dan Perusahaan 

Pesaing. 

Sebelum dilakukan pengujian dampak penularan peningkatan peringkat obligasi 

terhadap kinerja saham perusahaan pemasok, distributor dan pesaing, perlu dilakukan 

pengujian respon pasar terhadap pengumuman penurunan peringkat obligasi. Untuk 

mengetahui respon pasar ini dapat dilihat dari abnormal return yang dihasilkan. 

Dimana ketika terdapat abnormal return yang signifikan menunjukan adanya respon 

dari pengumuman penurunan peringkat obligasi.  

Zuhrotun (2005) melakukan penelitian tentang pengaruh pengumuman peringkat 

terhadap  kinerja  obligasi  selama periode  2000  sampai  dengan  2004. Sampel  

penelitiannya  berjumlah  76 obligasi,  yang  terdiri  dari  17 upgrade,  20  

downgrade,  dan  39 stabil. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya 

abnormal return negatif yang signifikan pada pengumuman penurunan peringkat 

obligasi. Hal ini menunjukan bahwa pasar merespon negatif pengumuman penurunan 

peringkat obligasi.  

Goh & Louis (1993) melakukan penelitian mengenai reaksi return saham terhadap 

perubahan peringkat obligasi yang di umumkan oleh Moody‟s selama periode 1984-

1986. Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari 

penurunan peringkat obligasi terhadap return saham. 
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Andriansyah (2002) melakukan penelitian mengenai efek dari perubahan 

peringkat obligasi terhadap harga saham. Penelitian dilakukan terhadap 71 observasi 

yang terdiri dari 57 downgrade dan 14 upgrade selama periode September 1996 

sampai Mei 2001. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat abnormal return 

negatif yang signifikan pada pengumuman penurunan peringkat obligasi.  Hal ini 

menunjukan bahwa pasar merespon negatif pengumuman penurunan peringkat 

obligasi.  

Ariyanti (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh pengumuman 

perubahan peringkat obligasi terhadap return saham. Event date yang dipilih adalah 

tanggal pengumuman perubahan peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PT Pefindo 

sebagai lembaga pemeringkat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan terdapat 

abnormal return negatif yang signifikan pada saat pengumuman penurunan peringkat 

obligasi. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H5 : Terdapat respon negatif dari perusahaan yang mengalami penurunan 

peringkat obligasi. 

Menurut penelitian Chen, et al, (2013) menguji asimetri informasi penurunan 

peringkat obligasi pada perusahaan pemasok. Hasil penelitian menemukan bahwa 

asimetri informasi dari penurunan peringkat obligasi menimbulkan dampak penularan 
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contagion pada return saham perusahaan pemasok. Adanya contagion effect ini, 

mengakibatkan kinerja saham pemasok menurun karena return saham yang dihasilkan 

bernilai negatif yang disebabkan oleh penurunan peringkat obligasi. 

 Daly, (2012) menguji dampak penularan dari penurunan peringkat obligasi 

pada perusahaan pemasok. Hasil penelitian menemukan adanya dampak penularan 

contagion dari penurunan peringkat obligasi pada kinerja saham perusahaan pemasok 

yang dapat dilihat dari abnormal return negatif yang diperoleh perusahaan pemasok 

yang disebabkan oleh penurunan peringkat obligasi perusahaan. 

 Jorion & Zhang, (2009) melakukan penelitian mengenai penularan kredit pada 

perusahaa pemasok yang disebabkan oleh penurunan peringkat kredit perusahaan. 

Hasil penelitian menemukan bahwa  penurunan peringkat kredit menimbulkan efek 

contagion berupa penularan kredit yang mempengaruhi abnormal return saham 

perusahaan pemasok. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H6 : Penurunan peringkat obligasi memberikan dampak penularan contagion yang 

kepada kinerja saham perusahaan pemasok. 

Dalam penelitian Chang et al., (2015) menguji dampak penurunan rating 

kredit pada perusahaan di sepanjang rantai pasokan. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa adanya contagion effect dari penurunan peringkat kredit pada 
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perusahaan distributor. Adanya contagion effect yang disebabkan oleh penurunan 

peringkat obligasi mempengaruhi kinerja saham perusahaan distributor yang 

dibuktikan dengan nilai abnormal return yang mengalami penurunan pada saat terjadi 

penurunan peringkat obligasi.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H7  : Penurunan peringkat obligasi memberikan dampak penularan contagion yang 

kepada kinerja saham perusahaan distributor. 

 Jorion & Zhang, (2010) melakukan penelitian untuk menguji dampak dari 

penurunan peringkat obligasi terhadap perusahaan pesaing dalam industri yang sama. 

Hasil dari penelitian ini menemukan adanya dampak penularan contagion  dari 

penurunan peringkat obligasi terhadap perusahaan pesaing yang menyebabkan 

abnormal return saham perusahaan pesaing menurun, karena dampak penularan 

contagion dari penurunan peringkat obligasi perusahaan. 

 Caton & Goh, (2003) menguji dampak penularan penurunan peringkat 

obligasi pada perusahaan pesaing. Hasil penelitian menemukan bahwa adanya 

dampak penularan contagion yang disebabkan oleh penurunan peringkat obligasi 

perusahaan pada return saham perusahaan pesaing, dimana return saham yang 

dihasilkan bernilai negatif pada saat terjadi penurunan peringkat obligasi perusahaan.  
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 Rajagopal and Kohers, (2004) melakukan penelitian mengenai efek dari 

penurunan peringkat obligasi pada ekuitas perusahaan pesaing dalam industri yang 

sama. Hasil penelitian ini menemukan adanya dampak penularan contagion dari 

penurunan peringkat obligasi pada return saham perusahaan pesaing. 

 (Boon & Ee, 2008) menguji perubahan peringkat obligasi yang memberikan 

efek pada abnormal return saham perusahaan yang tidak berdomisili AS. Hasil 

penelitian ini menemukan adanya dampak penularan contagion  dari penurunan 

peringkat obligasi pada perusahaan lain dalam industri yang sama yang menyebabkan 

abnormal return saham perusahaan pesaing menjadi negatif pada saat terjadi 

penurunan peringkat obligasi.  

 Akhigbe et al (1997) melakukan penelitian mengenai efek intra-industri dari 

pengumuman peringkat obligasi. Hasil penelitian menemukan penurunan peringkat 

obligasi memberikan dampak penularan contagion pada perusahaan pesaing dalam 

industri yang sama yang menyebabkan harga saham perusahaan pesaing mengalami 

penurunan. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H8 : Penurunan peringkat obligasi memberikan dampak penularan contagion yang 

terhadap kinerja saham perusahaan pesaing. 

 


