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ABSTRAKSI 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengumuman kenaikan BI-rate 
selama tahun 2013 terhadap return saham-saham perusahaan sektor perbankan di 
Bursa Efek Indonesia. Selama tahun 2013, Bank Indonesia telah enam kali mengu-
mumkan kenaikan BI-rate, yaitu tanggal 14 Mei 2013, 13 Juni 2013, 11 Juli 2013, 29 
Agustus 2013, 12 September 2013, dan 12 November 2013. Penelitian ini merupakan 
penelitian studi peristiwa dengan jendela pengamatan adalah lima hari sebelum, dan 
lima hari sesudah peristiwa. Estimasi return harapan dilakukan dengan menggunakan 
model indeks tunggal (single index model) selama 60 hari. Sebanyak 28 bank dari 36 
bank yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian. Hipotesis diuji dengan 
menggunakan uji-t rata-rata dan uji median Wilcoxon. 

Hasil pengujian hipotesis dan analisis mengarahkan pada dua kesimpulan sebagai 
berikut. Pertama, penelitian ini tidak menemukan adanya abnormal return saham-
saham sub-sektor perbankan pada periode sebelum pengumuman, saat pengumu-
man dan sesudah pengumuman kenaikan BI-rate. Abnormal return negatif dan signif-
ikan ditemukan pada periode sebelum pengumuman kenaikan BI-rate tanggal 29 
Agustus 2013 dan abnormal return positif ditemukan pada periode sesudah pengu-
muman kenaikan BI-rate tanggal 12 September 2013. Kedua, penelitian ini 
menemukan dua peristiwa pengumuman kenaikan BI-rate yang membuat abnormal 
return berbeda Antara periode sebelum pengumuman dan sesudah pengumuman, 
yaitu pada peristiwa tanggal 29 Agustus 2013 dan tanggal 12 September 2013. Pada 
empat peristiwa pengumuman lainnya, tidak ditemukan adanya perbedaan abnormal 
return pada periode sebelum dan sesudah pengumuman. Secara keseluruhan, 
pengumuman Bank Indonesia menaikkan BI-rate tidak memengaruhi harga saham. 

           
          Kata Kunci: BI-Rate, Abnormal Return, Suku Bunga, Studi Peristiwa 

 

ABSTRACT 
 

This study aimed to examine the effect of the announcement of the BI-rate increase 
during 2013 on abnormal returns of the companies in the banking sector at Indonesia 
Stock Exchange. During the year 2013, Bank Indonesia has announced six times of 
the increase in the BI-rate, i.e., 14 May 2013, 13 June 2013, 11 July 2013, 29 August 
2013, 12 September 2013, and 12 November 2013. This research is an event study 
with a window observation is five days before and five days after the event. Estimated 
of expected returns is performed by using a single index model (SIM) for 60 days. A 
total of 28 banks out of 36 banks met the criteria and used as the sample in the study. 
Hypotheses were tested using t-test for mean and Wilcoxon test for median. 

The results of hypothesis testing and analysis lead to two conclusions. First, this 
study did not find any abnormal returns of the banking sector in the period prior to the 
announcement, the announcement data and after the announcement of the BI-rate 
increase. It found significant negative abnormal returns in the period prior to the 
announcement date of 29 August 2013 and positive abnormal returns in the period 
after the announcement of 12 September 2013. Secondly, the study found two events 
announcements of BI-rate increase that made the abnormal returns were different 
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between the period of before and after the announcements of 29 August 2013 and 12 
September 2013. There were no differences of abnormal returns in the period before 
and after of the other four announcement events. Overall, the Bank Indonesia 
announcement to increase its rate does not affect banks’ stock prices 

 
Keywords: Bank Indonesia-Rate, Abnormal Returns, Interest Rates, Event 
Study 

 

1. PENDAHULUAN 

 Kenaikan suku bunga perbankan 
seringkali diikuti oleh penurunan kinerja 
saham di bursa saham. Secara konsep, 
jika tingkat suku bunga perbankan naik, 
maka investor akan cenderung 
mengalihkan dananya ke simpanan atau 
deposito karena menawarakan return 
yang lebih menarik dan lebih pasti. Akibat 
dari perpindahan dana tersebut, jumlah 
saham yang dilepas investor akan 
meningkat dan konsekuensinya harga 
saham akan cenderung turun. Hal yang 
harus dicermati adalah seberapa cepat 
pasar saham bereaksi atas perubahan 
kenaikan suku bunga perbankan. Isu ini 
dapat dijawab dengan kajian berbasis 
studi peristiwa (event study). 

Studi peristiwa merupakan salah satu 
studi untuk membuktikan benar tidaknya 
konsep efisiensi pasar. Konsep efisien 
pasar (efficient market), yang 
dikemukakan pertama kali oleh Fama 
(1970) secara implisit menyatakan bahwa 
suatu pasar dikatakan efisien ketika tidak 
seorangpun, baik dari investor individu 
atau investor institusi akan mampu 
memperoleh return tidak normal 
(abnormal return) sesudah disesuaikan 
dengan risiko, dengan menggunakan 
strategi perdagangan yang ada. Di pasar 
yang efisien, harga-harga yang terbentuk 
di pasar merupakan cerminan dari 
informasi yang ada atau “stock prices 
reflect all available information”. Fama 
(1970) mengelompokkan bentuk efisiensi 
pasar modal menjadi tiga, yaitu: (1) 
efisiensi pasar bentuk lemah, (2) efisiensi 
pasar bentuk setengah kuat, dan (3) 
efisiensi pasar bentuk kuat.\Pada kasus di 
Indonesia, kenaikan dan penurunan suku 
bunga yang dikenal sebagai Seritifikat 
Bank Indonesia (SBI) berada dalam 
kewenangan Bank Indonesia (BI). Naik 
turunnya SBI akan menjadi patokan bagi 
dunia perbankan dalam menentukan 

tingkat bunga kredit atau simpanan. 
Jika suku bunga deposito perbankan 
naik, investor di pasar saham akan 
mengalihkan dananya di deposito atau 
tabungan yang membuat investor 
melepas investasinya dan akan dapat 
membuat harga saham turun karena 
banyak saham yang dilepas. 

Bank Indonesia sudah beberapa kali 
menaikkan dan menurunkan SBI. 
Misalnya, dalam Rapat Dewan 
Gubernur Bank Indonesia (RDG-BI) 
pada tanggal 13 Juni 2013 
memutuskan menaikan BI-rate 
sebesar 25 bps menjadi 6,00% dari 
posisi 5,75% dimana kebijakan yang 
diambil oleh bank Indonesia adalah 
tindakan Pre-emptive karena 
meningkatnya ekspetasi inflasi dan 
untuk memelihara kestabilan ekonomi 
makro dan stabilitas system keuangan 
ditengah ketidak pastian di pasar 
keuangan global. Selain menetapkan 
kenaikan BI-rate, Bank Indonesia juga 
akan tetap melakukan stabilisasi nilai 
rupiah, menjaga kecukupan likuiditas 
di pasar valas domestik, penguatan 
operasi moneter dan pendalaman 
pasar rupiah dan valas, serta kebijakan 
prudensial makro (Daily Economic and 
Market Review = DEMR, 14 Juni 2013) 

Kebijakan menaikan suku bunga 
bank Indonesia menyebabkan tekanan 
cukup besar terhadap pasar saham 
dan obligasi negara baik secara 
langsung maupun secara tidak 
langsung, misalnya sampai dengan 
penutupan Selasa (11 Juni) indeks 
harga saham gabungan (IHSG) telah 
melemah sekitar 11,6% (605 poin) dari 
rekor penutupan tertingginya 5.214,98 
tanggal 20 Mei 2013 lalu (DEMR, 14 
Juni 2013). Bukti ini menunjukan 
bahwa pasar saham bereaksi terhadap 
pengumuman kenaikan BI-rate. 

Tabel 1 menyajikan reaksi pasar, 
dalam hal ini indeks sektor keuangan, 
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terhadap pengumuman kenaikan BI-rate 
selama tahun 2013. Sebagaimana dapat 
dilihat dalam tabel tersebut, reaksi pasar 
tidak konsisten dimana pasar kadang 
bereaksi negatif, tetapi kadang juga 
bereaksi positif. Kenyataan ini menarik 
untuk dicermati. 

 
Tabel 1 

Pengumuman Kenaikan BI-rate dan Indeks 
Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2013 

No 
Tanggal 
Pengumu 
man 

BI–Rate Keterangan 

1 
14 Mei 
2013 

5,75% 
(Naik 
25bps) 

IHSS Menguat 
Sebesar 0,92% 

2 
13 Juni 
2013 

6,00% 
(Naik 
25bps) 

IHSSMelemah 
Sebesar 1,31% 

3 
11 Juli 
2013 

6,50% 
(Naik 
50bps) 

IHSS Menguat 
Sebesar 4,40% 

4 
29 Ags. 
2013 

7,00% 
(Naik 
50bps) 

IHSS Menguat 
Sebesar 0,28% 

5 
12 Sept. 
2013 

7,25% 
(Naik 
25bps) 

IHSS Menguat 
Sebesar 0,51% 

6 
12 Nov. 
2013 

7,50% 
(Naik 
25bps) 

IHSSMelemah 
Sebesar 2,82% 

Keterangan:  
Penguatan Indeks Sektor Kaungan 
dihitung hari saat pengumuman dan hari 
sebelum pengumuman. 

Perubahan tingkat suku bunga Bank 
Indonesia akan berdampak bagi pasar 
modal. Tingkat suku bunga Bank 
Indonesia yang tinggi menyebabkan para 
investor akan memindahkan dananya 
yang dimiliki ke deposito yang ditawarkan 
oleh perbankan. Semua ini bisa terjadi 
karena kenaikan tingkat suku bunga Bank 
Indonesia secara langsung akan diikuti 
oleh perbankan dengan menaikan suku 
bunga simpanan. Tingkat suku bunga 
deposito yang ditawarkan oleh perbankan 
lebih tinggi dari tingkat pengembalian 
yang diharapkan oleh para investor 
dengan risk yang minim, sehingga para 
investor berusaha mengalihkan dananya 
ke deposito. Pengalihan dana yang 
dilakukan oleh para investor dari pasar 
modal ke deposito akan menyebabkan 
penjualan saham di bursa saham 

mengalami penjualan secara besar-
besaran. Hal ini akan menyebabkan 
penurunan indeks harga saham. 

Semakin penting peran pasar modal 
dalam perekonomian suatu negara, 
semakin sensitif pasar modal itu 
terhadap berbagai peristiwa di 
sekitarnya (Suryawijaya dan Setiawan, 
1998). Faktor ekonomi makro secara 
langsung dapat memengaruhi kinerja 
saham maupun kinerja perusahaan.  
Samsul (2008) menyebutkan ada tujuh 
faktor, yaitu tingkat suku bunga 
domestik, kurs valuta asing, kondisi 
perekonomian internasional, siklus 
ekonomi suatu negara, tingkat Inflasi, 
peraturan perpajakan, dan jumlah 
uang yang beredar. 

Event yang berkaitan dengan 
lingkungan ekonomi makro seperti 
perubahan suku bunga tabungan dan 
deposito, kurs valuta asing, serta 
berbagai regulasi dan deregulasi 
ekonomi yang dikeluarkan pemerintah 
turut berpengaruh pada fluktuasi harga 
dan volume perdagangan pada pasar 
modal yang efisien (Manullang, 2004; 
Suryawijaya dan Setiawan, 1998). 
Event study yang dilakukan oleh 
Suryawijaya dan Setiawan (1998), 
pada peristiwa 27 Juli 1996 
menemukan adanya abnormal return 
negative dan signifikan pada event 
date dan aktivitas volume 
perdagangan yang secara signifikan 
berbeda antara sebelum dan sesudah 
peristiwa. Sepanjang tahun 2013 mulai 
bulan Mei sampai dengan Oktober, 
Dewan Gubernur Bank Indonesia 
memutuskan menaikan BI-rate hingga 
175 bps, sehingga memberikan 
dampak secara langsung maupun 
tidak langsung terhadap harga-harga 
saham di BEI terutama saham-saham 
perbankan. Mengacu pada sejumlah 
pengumuman kenaikkan BI-rate, 
adalah menarik untuk meniliti seberapa 
jauh pengaruh pengumuman BI-rate 
terhadap harga-harga saham khusus 
saham perbankan di BEI. 

Event study yang dilakukan oleh 
peneliti terdahulu menunjukkan bahwa 
peristiwa ekonomi baik peristiwa 
ekonomi makro maupun ekonomi 
mikro berpengaruh terhadap harga 
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dan volume perdagangan saham di pasar 
modal Indonesia misalnya sesuai dengan 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Manullang (2004), Mochamad Zaqi 
(2006), dan Suryawijaya dan Setiawan 
(1998).  Sedangkan di pasar modal asing, 
beberapa bukti empiris yang mendukung 
adanya efek kejadian atau peristiwa 
makro terhadap harga saham (pasar 
modal) antara lain adalah Bernanke dan 
Kuttner (2005), D’Agostino et al. (2005), 
dan Valadkhani dan Harvie(2007). 
Artinya, pasar saham bereaksi dengan 
adanya peristiwa makro, baik yang 
berbasis ekonomi maupun non ekonomi.  

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian 
ini bertujuan untuk menganalsis pengaruh 
pengumuman perubahan suku bunga 
Bank Indonesia (BI-rate) terhadap return 
saham perbankan di Bursa Efek 
Indonesia. 

Hasil penelitian dengan menggunakan 
sampel sebanyak 28 perusahaan 
menunjukkan bahwa investor tidak 
memperoleh abnormal return baik pada 
periode sebelum maupun sesudah 
pengumuman. Abnormal return 
ditemukan berbeda antara sebelum dan 
sesudah pengumuman pada peristiwa 
tanggal 29 Agustus 2013 dan 12 
September 2013. 

Studi peristiwa (event study) dalam 
penelitian empiris keuangan dan 
akuntansi mengacu pada suatu anggapan 
bahwa sutau peristiwa, apakah peristiwa 
makro atau mikro, mampu merubah 
persepsi investor di pasar modal yang 
akhirnya membuat harga saham bergerak 
dan melakukan penyesuaian terhadap 
informasi tersebut. Sejumlah kajian teori 
sudah dikedepankan untuk menjelaskan 
secara konsep mengapa dan bagaimana 
studi peristiwa tersebut (lihat misalnya 
Peterson, 1989; MacKinlay, 1997). Dalam 
teori manajemen, McWilliams dan Siegel 
(1997) secara khusus mereview 
penelitian dan logika di balik studi 
peristiwa dan potensi penelitian di bidang 
manajemen. 

Event study adalah suatu pengamatan 
mengenai pergerakan harga saham di 
pasar modal untuk mengetahui apakah 
terdapat abnormal return yang diperoleh 
pemegang saham akibat dari peristiwa 
tertentu (Peterson, 1989).Event study 

bertujuan untuk mengukur hubungan 
suatu peristiwa yang mempengaruhi 
surat berharga dan return dari surat 
berharga tersebut. Event study 
merupakan studi yang mempelajari 
reaksi pasar terhadap suatu peristiwa 
(event) yang informasinya 
dipublikasikan sebagai suatu 
pengumuman (Jogiyanto, 2003).  

Tujuan event study adalah untuk 
mengukur hubungan antara suatu 
peristiwa yang mempengaruhi 
sekuritas dan return dari sekuritas 
tersebut. Selain itu, event study dapat 
juga digunakan untuk mengukur 
dampak suatu peristiwa ekonomi 
terhadap nilai perusahaan (MacKinlay, 
1997). Artinya, event study 
dikembangkan untuk mengalisis reaksi 
pasar terhadap suatu peristiwa yang 
informasinya dipublikasikan. 

Sejumlah peneliti sudah 
menganalisis apakah sebuah peristiwa 
diantisipasi oleh pelaku pasar modal. 
Misalnya, Bernanke dan Kuttner 
(2005) meneliti pengaruh dari 
perubahan tingkat suku bunga bank 
federal terhadap harga saham di 
Amerika Serikat, dengan tujuan untuk 
mengestimasi reaksi pasar dan 
memahami alasan dari reaksi pasar. 
Mereka menggunakan dengan metode 
nilai indeks tertimbang atas data di 
CRSP (The Center for Research in 
Security Prices) value weighted index. 
Periode penelitian adalah mulai bulan 
Juni 1989 sampai dengan bulan 
Desember 2002. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemotongan 
suku bunga oleh Bank Sentral sebesar 
25 basis poin mampu meningkatkan 
harga saham secara rata-rata sebesar 
1 persen. Temuan ini mengklariikasi 
anggapan umum bahwa kenaikan 
(penurunan) suku bunga akan diikuti 
oleh penuruan (kenaikan) harga 
saham secara umum. 

D’Agostino et al. (2005) menguji 
pengaruh tingkat suku bunga Bank 
Sentral Amerika Serikat terhadap 
Indeks S&P 500. Periode pengamatan 
adalah mulai tahun 1985sampai 
dengan tahun 2004 dengan sampel 
penelitian adalah tingkat suku bunga 
Bank Sentral Amerika Serikat dan 



321 ANALISA : Vol. 2 No. 3, Desember 2014: 317-332 
 

 

 

Indeks S&P 500. Metode penelitian yang 
digunakan adalah Threeshold Structural 
Vector Autoregressive (TSVAR) Model). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kondisi ekonomi sedang berada pada 
inflasi, penurunan nilai pasar sebesar 5% 
termasuk penurunan suku bunga sebesar 
19 basis point, pengetatan kebijakan 
moneter sebesar 50 basis ponitakan 
memicu penurunan indeks S&P 500 
sebesar 4,7%. Tetapi ketika ekonomi 
sedang berjalan normal, Bank sentral 
hanya akan mengubah tingkat suku 
bunga berdasar pada tingkat inflasi dan 
kesenjangan output saja, dan tidak akan 
merespon terhadap tingkat pengembalian 
asset (asset price return). Secara khusus, 
penelitian ini melaporkan bahwa 
peningkatan suku bunga sebesar 50 
basis point secara tidak terduga akan 
menyebabkan penurunan indeks di S&P 
500 sebesar 2,3%.  

Valadkhani dan Harvie (2007) menguji 
pengaruh variabel makro ekonomi dan 
indeks pasar modal dunia terhadap 
indeks bursa saham Thailand. Variabel 
penelitian yang digunakan adalah tingkat 
suku bunga, nilai tukar bath, serta indeks 
bursa saham dari sejumlah Negara, yaitu 
Argentina, Australia, Brazil, Jerman, 
Hongkong, Indonesia, Jepang, Korea, 
Malaysia, Filipina, Rusia, Singapura, 
Taiwan, Inggris, dan Amerika Serikat. 
Penelitian ini menggunakan data untuk 
pengujian yang cukup panjang, yaitu 
selama periode tahun 1988 hingga tahun 
2004 dengan data bulanan kecuali untuk 
bursa saham Rusia yang digunakan 
adalah periode Desember 1994 hingga 
Desember 2004. Metode analisis yang 
digunakan adalah Generalised 
Autoregressive Conditional 
Heteroskedasticity in Mean (GARCH-M). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa 
variabel makro ekonomi tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap pergerakan bursa saham 
Thailand kecuali variabel harga minyak. 
Pergerakan bursa saham Asia Tenggara 
memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap bursa saham Thailand baik 
untuk sebelum maupun sesudah krisis, 
sementara bursa internasional tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan, 
untuk periode sebelum krisis bursa 

Malaysia dan Indonesia memberikan 
pengaruh yang paling dominan 
terhadap bursa saham thailand, 
sementara sesudah krisis peran 
tersebut digantikan oleh bursa saham 
Filipina dan Korea.  

Sementara itu, di pasar modal 
Pakistan ditemukan hubungan negatif 
dalam jangka panjang antara nilai 
tukar dan return saham dan hubungan 
negatif dalam jangka pendek antara 
tingkat bunga dan return saham 
(Jawaid dan Ul-Haq, 2012). Geetha et 
al. (2011) menemukan bahwa ada 
hubungan antara inflasi dan harga 
saham dalam jangka panjang di 
Malaysia dan Amerika Serikat, tetapi 
dalam jangka pendek inflasi tidak 
berhubungan dengan harga saham, 
kecuali di pasar modal China. 
Mengingat inflasi dapat didentikkan 
dengan suku bunga, dimana kenaikan 
inflasi akan diikuti oleh kenaikan suku 
bunga, kita dapat beranalogi bahwa 
hubungan inflasi dengan saham di 
pasar modal Malaysia dan Amerika 
serkat serta China sebagaimana diteliti 
oleh Geetha et al. (2011) juga dapat 
diterapkan pada hubungan Antara 
suku bunga dan harga saham. Kedua 
penelitian ini menyiratkan pentingnya 
memperhatikan panjang pendeknya 
periode dalam mengkaji efek tingka 
bunga atau inflasi terhadap harga 
saham. 

Beberapa penelitian di Indonesia 
menunjukkan bahwa tidak semua 
peristiwa berskala makro mampu 
membuat pelaku pasar model 
bereaksi, apakah positif atau negative 
yang ditunjukkan oleh tidak 
ditemukannya perbedaan abnormal 
return antara sebelum dan sesudah 
peristiwa. Misalnya, Manurung dan 
Cahyanti (2007) tidak menemukan 
perbedaan abnormal return yang 
signifikan Antara sebelum dan sesudah 
peristiwa atas empat peristiwa politik di 
Indonesia, yaitu pengumuman hasil 
pemilohan umum legislatif, 
pengumuman hasil pemilihan 
presiden, pengumuman kabinet baru, 
dan pengumuman pergantian kabinet. 
Sementara itu, Arisyahidin (2012) 
menemukan bahwa terdapat abnormal 
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return pada lima hari sebelum dan lima 
hari sesudah pengumuman kenaikan 
bahan bakar minyak (BBM) oleh 
pemerintah Indonesia dimana pada 
periode sesudah peristiwa, abnormal 
return adalah negatif. Suryawijaya dan 
Setiawan (1998) melaporkan abnormal 
return pada penelitian mereka pada 
peristiwa 27 Juli 1997 dimana abnormal 
return cenderung negatif pasca peristiwa. 

Perubahan tingkat suku bunga Bank 
Indonesia akan berdampak pada persepsi 
investor di pasar modal. Kenaikan Bi -
rate, yang biasanya diikuti oleh kenaikan 
suku bunga deposito perbankan akan 
menyebabkan para investor akan 
memindahkan dananya yang dimiliki ke 
deposito yang ditawarkan oleh 
perbankan. Jika tingkat suku bunga 
deposito yang ditawarkan oleh perbankan 
lebih tinggi dari tingkat pengembalian 
yang diharapkan oleh para investor 
dengan risk yang minim, maka para 
investor berusaha mengalihkan dananya 
ke deposito. Pengalihan dana yang 
dilakukan oleh para investor dari pasar 
modal ke deposito akan menyebabkan 
penjualan saham di bursa dan harga 
saham akan turun dan akibatnya akan 
ada penurunan indeks harga saham 
(Ardian, 2010). Lee (1992), menemukan 
bahwa perubahan tingkat suku bunga 
(interest -rate) mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap indeks harga saham. 
Bernanke dan Kuttner (2003) melaporkan 
tingkat suku bunga berpengaruh positif 
terhadap pasar modal Amerika Serikat. 

D’Agostino et al. (2005) menyimpulkan 
bahwa tingkat suku bunga Bank Sentral 
Amerika Serikat dan Indeks S&P 500 
akan berpengaruh berlawanan. Artinya, 
apabila suku bunga oleh Bank Sentral 
Amerika Serikat dinaikan maka 
berdampak pada penurunan indeks di 
S&P 500. Sedangkan menurut Valadkhani 
dan Harvie(2007), kenaikan tingkat suku 
bunga berpengaruh megatif terhadap 
pasar modal Thailand. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di 
atas, jelas bahwa pasar modal bereaksi 
terhadap perubahan indikator ekonomi 
makro yang diajukan adalah sebagai 
berikut : 
Ha1 = Terdapatabnormal returnsaham-

saham perbankan di bursa saham 

Indonesia pada periode sebelum 
dan sesudah pengumuman 
kenaikan BI-rate. 

Ha2 = Terdapat perbedaan abnormal 
return saham-saham perbankan 
di bursa saham Indonesia pada 
periode sebelum dan sesudah 
pengumuman kenaikan BI-rate. 

 
2. METODE PENELITIAN 

 Populasi penelitian ini adalah 
semua perusahaan perbankan yang 
listing di BEI yang berjumlah 36 
perbankan tahun 2013. Data mengenai 
saham perbankan diperoleh dari daftar 
IDX dalam laporan statistik bulanan 
periode 2013. Sampel ditetapkan 
dengan menggunakan metode 
purposive sampling dengan kriteria 
sebagai berikut: 
a. Perusahaan harus tercatat di Bursa 

Efek Indonesia per Januari 2013. 
Kriteria ini diajukan karena jika pe-
rusahaan perbankan go public 
selama tahun 2013, maka respon 
pasar terhadap perusahaan terse-
but tidak murni mengingat perus-
ahaan yang baru go public akan 
direspon berbeda oleh pasar.  

b. Saham-saham terpilih adalah saham 
yang termasuk likuid dengan mini-
mal 200 hari dipergadangkan 
selama setahun. Jika saham pe-
rusahaan bank tidak likuid, maka 
dikuatirkan saham perusahaan ter-
sebut tidak mencerminkan kondisi 
pasar yang terjadi, yang dalam hal 
ini adalah peristiwa pengumuman 
kenaikan BI-rate. 

Perusahaan perbankan sedang tidak 
melakukan corporate actioan, seperti 
ekspansi dalam bentuk merger, 
akuisisi dan atau menjual atau 
menerbitkan saham baru selama 
periode analisis. Hal ini perlu 
ditetapkan untuk menghindari 
kemungkinan adanya efek lain 
terhadap harga saham perusahaan 
yang tidak dapat dikendalikan, yaitu 
apakah karena efek peristiwa yang 
diteliti ataukan karena efek dari 
corporate action yang dilakukan 
perusahaan tersebut. 
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Variabel utama yang diteliti adalah ab-
normal return yang dihitung sebagai 
selisih dari return riil atau return 
sesungguhnya (real or actual return) ter-
hadap return harapan (expected return), 
yang secara matematis dapat diekspresi-
kan sebagai berikut: 

 
ARit = Rit– E(Rit) 

 
dimana ARit adalah abnormal return 
saham i pada periode t., Rit adalah return 
sesungguhnya saham i pada periode t, 
danE(Rit) adalah return harapan saham i 
pada periode t. 

Return sesungguhnya dihitung yang 
secara matematis dapat diekspresikan 
dengan rumus sebagai berikut: 

Rit = In tP

P

1

1

 
dimana Rit adalah return sesungguhnya 
saham i pada periode t, Pt adalah harga 
saham i pada periode t, Pt-1 adalah harga 
saham i pada periode t-1. 

Sedangkan return harapan dihitung 
dengan menggunakan model indeks 
tunggal (single index model=SIM) yang 
secara matematis dapat diekspresikan 
dengan rumus sebagai berikut: 

E(Rit) = αi+ βiE(Rmt) 
 
dimanaαiadalah faktor alpha, βiadalah 
sensitivitas return saham i atas 
pergerakan pasar (disebut juga sebagai 
beta saham i), Rmt adalah return pasar 
periode t yang dihitung yang secara 
matematis dapat diekspresikan dengan 
rumus sebagai berikut: 

Rs = Ln 1t

t

IHSS

IHSS

 
dimana IHSS adalah indeks harga saham 
sektoral keuangan. 

Pengujian hipotesis pertama dilakukan 
dengan uji beda rata-rata satu sampel 
(one sample t-test for mean) jika data 
penelitian berdistribusi normal dan uji 
beda median satu sampel (one sample 
Wilcoxon test for median), jika data 
penelitian berdistribusi tidak normal. 
Sedangkan pengujian hipotesis kedua 
dilakukan dengan uji beda rata-rata 
sampel berpasangan (pair sample t-test 
for mean) jika data penelitian berdistribusi 

normal dan uji beda median sampel 
berpasangan (pairsample Wilcoxon 
test for median), jika data penelitian 
berdistribusi tidak normal. 

3.  HASIL PENELITIAN 

Populasi penelitian ini adalah 
perusahaan sub-sektor perbankan 
yang merupakan bagian dari sektor 
keuangan (financial sector). Sampai 
dengan akhir tahun 2013, ada 36 
perusahaan perbankan yang listed di 
Bursa Efek Indonesia (BEI). Tabel 2 
menyajikan proses penetapan sampel 
penelitian.  

Tabel 2 
Proses Pemilihan Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan Perbankan yang 
listed di BEI tahun tahun 2013 

           36 

  Perusahaan perbankan yang go 
public tahun 2013 

   4 

3 Perusahaan yang go public sebelum 
2013 

32 

4 Perusahaan yang tidak likuid 
(kurang dari 200 hari mengalami 
transaksai saham) selama tahun 
2013 

 
_4 

5 Perusahaan yang sahamnya sering 
diperdagangkan (lebih dari 200 hari) 
selama tahun 2013 (Januari-
November 2013) 

 
28 

6 Perusahaan yang melakukan 
corporate actions, seperti merger, 
akuisisi dan atau menjual atau 
menerbitkan saham baru selama 
periode analisis 

 
0 

7 Perusahaan yang tidak melakukan 
corporate actions 

 
28 

 Sampel akhir 28 

 
Sebagaimana tampak pada Tabel 2, 

sampel akhir penelitian adalah 28 

perusahaan perbankan yang listed di 

BEI sampai dengan tahun 2013. 

Sesuai dengan persyaratan sampel 

pertama, selama tahun 2013, ada 

empat perusahaan perbankan yang 

melakukan panwaran saham perdana 

(initial public offering = IPO). Keempat 

perusahaan tersebut adalah PT. Bank 

Nationalnobu, Tbk. (tanggal 20 Mei 

2013), PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. 

(tanggal 2 Juli 2013), PT. Bank Mitra 

Niaga, Tbk. (tanggal 9Juli 2013), dan 
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PT. Bank Maspio Indonesia, Tbk. (tanggal 

11 Juli 2013). Keempat perusahaan ini 

tidak dimasukkan sebagai sampel 

penelitian. Selama periode pengamatan, 

ditemukan ada empat perusahaan yang 

sahamnya tidak diperdagangkan secara 

terus menerus minimal 200 hari 

perdagangan dalam setahun. Selama 

periode tahun 2013 (Januari sampai 

November 2013), tidak ditemukan ada 

perusahaan perbankan yang melakukan 

corporate actions, sehingga total sampel 

yang terpilih adalah 28 perusahaan. 

Hipotesis pertama yang menyatakan 

“Terdapat abnormal return saham-saham 

perbankan di bursa saham Indonesia 

pada periode sebelum dan sesudah 

pengumuman kenaikan BI-rate” diuji 

dengan menganalisis abnormal 

returnpada semua hari pengamatan, baik 

sebelum pengumuman, saat 

pengumuman, dan sesudah 

pengumuman. Pengujian ada tidaknya 

abnormal return selama periode 

pengamatan tergantung pada distribusi 

datanya. Jika data penelitian berdistribusi 

normal, maka pengujian ada tidaknya 

abnormal return dilakukan dengan uji 

parametrik, yaitu uji beda rata-rata (t-test 

for mean one sample). Tetapi, jika data 

penelitian berditribusi tidak normal, maka 

pengujian ada tidaknya abnormal return 

dilakukan dengan uji non-parametrik, 

yaitu uji beda median (Wilcoxon test for 

median one sample). 

Tabel 3 menyajikan rangkuman atas 
hasil uji tentang ada tidaknya bnormal 
return di sekitar hari-hari pengumuman 
kanaikan BI-rate selama tahun 2013 yang 
mana ada enam kali peristiwa. Pengujian 
hipotesis diurutkan berdasarkan 
peristiwanya, yang dimulai dari tanggal 14 
Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 
November 2013. 

Tabel 3 
Hasil Pengujian Ada Tidaknya Abnormal 

Return di Sekitar Pengumuman Kenaikan 
BI-rate Selama Enam Kali Pengumuman 

di Tahun 2013 

Hari 

14 Mei 13 Juni 11 Juli 29 Agust 12 Sept  
12 

Novembe
r 

Mea
n/ 

Med

p-
valu

e 

Mea
n/ 

Med

p-
valu

e 

Mea
n/ 

Med

p-
valu

e 

Mea
n/ 

Med

p-
valu

e 

Mea
n/ 

Med

p-
valu

e 

Mea
n/ 

Med

p-
valu

e 

ian ian ian ian ian ian 

Sblm
5 

0,05 0,56
9 

0,62 0,06
2 

-
0,28 

0,17
2 

0,29 0,52
4 

-0,11 0,86
2 

0,11 0,87
3 

Sblm
4 

-
0,17 

0,82
0 

0,44 0,80
2 

0,10 0,29
2 

-
0,29 

0,56
1 

0,11 0,92
7 

-
0,06 

0,61
6 

Sblm
3 

-
0,17 

0,78
5 

0,10 0,70
3 

0,28 0,90
9 

0,29 0,58
5 

-
0,07 

0,86
7 

-
0,01 

0,89
1 

Sblm
2 

-
0,02 

0,78
5 

-
0,64 

0,22
0 

-
0,09 

0,68
2 

-
0,65 

0,38
7 

-
0,21 

0,69
8 

0,07  0,80
0 

Sblm
1 

-
0,71 

0,03
0 

0,39 0,41
7 

-
0,16 

0,13
9 

-
0,26 

0,01
7 

-
0,39 

0,37
4 

0,18 0,50
9 

Saat -
0,33 

0,33
9 

-
0,39 

0,17
2 

-
0,05 

0,75
0 

0,91 0,58
7 

0,24 0,30
5 

-
0,48 

0,14
1 

Ssdh
1 

0,42 0,36
9 

-
0,47 

0,13
9 

-
0,13 

0,37
4 

0,17 0,13
9 

0,20 0,03
1 

-
0,07 

0,78
5 

Ssdh
2 

0,56 0,15
0 

0,11 0,90
9 

0,01 0,92
7 

0,45 0,18
4 

0,39 0,32
9 

-
0,09 

0,69
9 

Ssdh
3 

-
0,31 

0,41
2 

-
0,34 

0,17
2 

0,03 0,71
6 

-
0,06 

0,89
5 

0,06 0,42
5 

-
0,00 

0,28
5 

Ssdh
4 

-
0,37 

0,15
1 

-
0,08 

0,41
2 

0,21 0,28
1 

0,35 0,33
9 

0,44 0,02
9 

-
0,14 

0,18
7 

Ssdh
5 

-
0,17 

0,09
6 

-
0,06 

0,64
9 

0,34 0,29
5 

-
0,13 

0,83
8 

0,09 0,53
9 

0,32 0,37
4 

Sblm-
s 

0,06 0,66
1 

0,08 0,60
5 

-
0,10 

0,39
9 

-
0,51 

0,01
8 

-
0,21 

0,08
0 

0,11 0,30
5 

Ssdh-
s 

-
0,19 

0,22
7 

-
0,23 

0,19
8 

0,03 0,42
5 

0,29 0,07
2 

0,50 0,00
4 

0,03 0,56
9 

 

Keterangan: 
Sblm-s = sebelum seluruhnya, Ssdh-
s= sesudah seluruhnya 
Angka atas nilai mean atau median 
yang dicetak tebal merupakan angka 
median, sedangkan yang dicetak biasa 
adalah angka rata-rata (mean) 
Angka p-value yang dicetak tebal 
menunjukkan koefisien secara statistik 
adalah signifikan pada alpha 5%. 
 Sebagaimana dapat dilihat di Tabel 
3, pada persitiwa pengumuman 
kenaikan BI-rate tanggal 14 Mei 2013, 
dari 13 pengamatan, hanya pada hari 
minus 1, yaitu satu hari sebelum 
pengumuman dimana abnormal return 
berbeda dari nol. Pada hari itu, rata-
rata abnormal returnnya adalah 
negatif, yaitu -0,71 (p=0,030). Secara 
keseluruhan dapat dikatakan bahwa 
pada peristiwa pengumuman kenaikan 
BI-rate tanggal 14 Mei 2013, investor 
tidak mampu memperoleh abnormal 
return, baik pada periode sebelum, 
saat, maupun sesudah pengumuman. 
Abnormal return cenderung positif 
pada periode sebelum pengumuman 
dan negatif pada periode sesudah 
pengumuman. 
 Jika pada peristiwa tanggal 14 Mei 
2013 masih ada abnormal return yang 
signifikan, pada persitiwa 
pengumuman kenaikan BI-rate tanggal 
13 Juni 2013, dari 13 pengamatan, 
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tidak satupun ditemukan abnormal return 
yang signifikan. Oleh karena itu, secara 
keseluruhan dapat dikatakan bahwa pada 
peristiwa pengumuman kenaikan BI-rate 
tanggal 13 Juni 2013, investor tidak 
mampu memperoleh abnormal return, 
baik pada periode sebelum, saat, maupun 
sesudah pengumuman. Besaran nilai 
rata-rata (median) abnormal return pada 
peristiwa tanggal 13 Juni 2013, cukup 
identik dengan peristiwa tanggal 14 Mei 
2013. Pengujian pada nilai rata-rata untuk 
semua hari sebelum pengumuman dan 
sesudah pengumuman tidak 
menunjukkan adanya abnormal return. 
Selain itu ditemukan bahwa abnormal 
return cenderung positif pada periode 
sebelum pengumuman dan negatif pada 
periode sesudah pengumuman, yaitu 
0,08% berbanding -0,23%. 
 Temuan pada peristiwa pengumuman 
tanggal 13 Juni 2013 mirip dengan 
temuan pada persitiwa pengumuman 
kenaikan BI-rate tanggal 11 Juli 2013, 
dimana dari semua pengamatan, tidak 
satupun ditemukan abnormal return yang 
signifikan. Oleh karena itu, secara 
keseluruhan dapat dikatakan bahwa pada 
peristiwa pengumuman kenaikan BI-rate 
tanggal 11 Juli 2013, investor tidak 
mampu memperoleh abnormal return, 
baik pada periode sebelum, saat, maupun 
sesudah pengumuman. Besaran nilai 
rata-rata (median) abnormal return pada 
peristiwa tanggal 11 Juli 2013, berbeda 
jika dibandingkan dengan peristiwa 
tanggal 13 Juni 2013. Pengujian pada 
nilai rata-rata untuk semua hari sebelum 
pengumuman dan sesudah pengumuman 
tidak menunjukkan adanya abnormal 
return. Berbeda dengan peristiwa tanggal 
14 Mei 2013 dan 13 Juni 2013, pada 
peristiwa tanggal 11 Juli 2013 ditemukan 
bahwa abnormal return cenderung negatif 
pada periode sebelum pengumuman dan 
postif pada periode sesudah 
pengumuman, yaitu -0,10% berbanding 
0,03%. 
 Walaupun tidak mirip dengan peristiwa 
pengumuman tanggal 11 Juli 2013, pada 
persitiwa pengumuman kenaikan BI-rate 
tanggal 29 Agustus 2013, ditemukan ada 
dua hari dimana abnormal return adalah 
signifikan, yaitu hari minus 1 (rata-rata = -
0,26; p=0,017) dan rata-rata abnormal 

return sebelum peristiwa (rata-rata = -
0,51; p=0,018). Karena dari 13 
pengamatan hanya ditemukan dua 
pengamatan yang signifikan, dapat 
dikatakan bahwa pada peristiwa 
pengumuman kenaikan BI-rate tanggal 
29 Agustus 2013, investor tidak 
mampu memperoleh abnormal return, 
baik pada periode sebelum, saat, 
maupun sesudah pengumuman. 
Besaran nilai rata-rata (median) 
abnormal return pada peristiwa tanggal 
29 Agustus 2013, berbeda jika 
dibandingkan dengan peristiwa tanggal 
11 Juli 2013. Berbeda dengan 
peristiwa tanggal 14 Mei 2013 dan 13 
juni 2013 yang nilai abnormal 
returnnya cenderung positif, pada 
tanggal 29 Agustus 2013 abnormal 
return sebelum dan sesudah peristiwa 
cenderung positif, dimana sebelum 
perstiwa nilainya -0,51% dan sesudah 
peristiwa adalah 0,29%. 
 Pada peristiwa pengumuman 
tanggal 12 September 2013 ditemukan 
ada tiga hari dimana abnormal return 
adalah signifikan, yaitu satu hari 
sesudah peristiwa (median abnormal 
return sebesar 0,24%), empat hari 
sesudah peristiwa (median abnormal 
return sebesar 0,44%), dan pada hari-
hari sesudah peristiwa (rata-rata 
abnormal return sebesar 0,50%). Oleh 
karena itu, secara keseluruhan dapat 
dikatakan bahwa pada peristiwa 
pengumuman kenaikan BI-rate tanggal 
12 September 2013, investor tidak 
mampu memperoleh abnormal return, 
baik pada periode sebelum, saat, 
maupun sesudah pengumuman. 
Besaran nilai rata-rata (median) 
abnormal return pada peristiwa tanggal 
11 Juli 2013, berbeda jika 
dibandingkan dengan peristiwa tanggal 
13 Juni 2013. Pengujian pada nilai 
rata-rata untuk semua hari sebelum 
pengumuman dan sesudah 
pengumuman tidak menunjukkan 
adanya abnormal return. Berbeda 
dengan peristiwa tanggal 14 Mei, 13 
Juni, 11 Juli, dan 29 Agustus, pada 
peristiwa tanggal 12 September 2013 
ditemukan bahwa ada dua kali 
abnormal return dan abnormal return 
cenderung negatif pada periode 
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sebelum pengumuman dan postif pada 
periode sesudah pengumuman, yaitu -
0,21% berbanding 0,50%. 
 Temuan pada peristiwa pengumuman 
tanggal 12 November 2013 mirip dengan 
temuan pada persitiwa pengumuman 
kenaikan BI-rate tanggal 13 Juni dan 11 
Juli 2013, dimana tidak satupun 
ditemukan abnormal return yang 
signifikan dari semua pengamatan. Oleh 
karena itu, secara keseluruhan dapat 
dikatakan bahwa pada peristiwa 
pengumuman kenaikan BI-rate tanggal 12 
November 2013, investor tidak mampu 
memperoleh abnormal return, baik pada 
periode sebelum, saat, maupun sesudah 
pengumuman. Besaran nilai rata-rata 
(median) abnormal return pada peristiwa 
tanggal 12 November 2013, cenderung 
negatif pada hari-hari sesudah peristiwa. 
Pengujian pada nilai rata-rata untuk 
semua hari sebelum pengumuman dan 
sesudah pengumuman tidak 
menunjukkan adanya abnormal return. 
Secara keseluruhan abnormal return 
cenderung postif pada periode sebelum 
pengumuman dan postif pada periode 
sesudah pengumuman, yaitu 0,11% 
berbanding 0,03%. 

Berdasarkan pengujian terhadap enam 
kali eristiwa pengumuman kenaikan BI-
rate (Tabel 4,5), dapat diketahui bahwa 
peristiwa pengumuman kenaikan BI-rate 
tidak mampu menghasilkan abnormal 
return bagi investor yang menanamkan 
uangnya pada saham-saham perusahaan 
sub-sektor perbankan. Rata-rata 
abnormal return ditemukan pada periode 
sebelum pengumuman, sebesar -0,51%, 
pada peristiwa tanggal 29 Agustus 2013. 
Median abnormal return ditemukan pada 
periode sesudah pengumuman, sebesar 
0,50%, pada peristiwa tanggal 12 
September 2013. Tidak cukup banyaknya 
jumlah pengamatan yang mampu 
menghasilkan abnormal return selama 
periode pengamatan mengarahkan 
peneliti untuk menerima H01 yang 
menyatakan bahwa “Tidak 
terdapatabnormal returnsaham-saham 
perbankan di bursa saham Indonesia 
pada periode sebelum dan sesudah 
pengumuman kenaikan BI-rate”. Dengan 
demikian, hipotesis penelitian (Ha1) yang 
menyatakan bahwa “Terdapatabnormal 

returnsaham-saham perbankan di 
bursa saham Indonesia pada periode 
sebelum dan sesudah pengumuman 
kenaikan BI-rate ditolak. 

Hipotesis kedua yang menyatakan 
“Terdapat perbedaan abnormal return 
saham-saham perbankan di bursa sa-
ham Indonesia pada periode sebelum 
dan sesudah pengumuman kenaikan 
BI-rate” diuji dengan membandingkan 
rata-rata (median) abnormal return 
sebelum peristiwa dengan rata-rata 
(median) abnormal return sesudah 
peristiwa. Pengujian perbedaan ab-
normal return dilakukan pada enam 
peristiwa pengumuman kenaikan BI-
rate selama tahun 2013. Hasil pen-
gujian atas hipotesis kedua dirangkum 
dalam Tabel 4 dimana analisis atas 
pengujian dilakukan pada masing-
masing peristiwa. Pada tabel tersebut 
disajikan pengujian berbasis para-
metrik (Panel A), dan pengujian ber-
basis non-parametrik (Panel B). Pen-
gujian berbasis parametrik dilakukan 
jika distribusi data penelitian adalah 
normal, sedangkan pengujian berbasis 
non-parametrik dilakukan jika distribusi 
data penelitian adalah tidak normal. 

Sebagaimana dapat dilihat pada 
Tabel 4, pada peristiwa tanggal 14 Mei 
2013, tanggal 13 Juni 2013, tanggal 11 
Juli 2013, dan tanggal 12 November 
2013 baik pengujian berbasis para-
metrik maupun berbasis non-
parametrik tidak menghasilkan perbe-
daan yang signifikan antara nilai rata-
rata (median) abnormal return pada 
lima hari sebelum dan lima hari 
sesudah peristiwa. Pada peristiwa 
tanggal 14 Mei 2013, nilai median ab-
normal return lima hari sebelum peri-
stiwa adalah positif (0,002%) dan nilai 
median abnormal return pada lima hari 
sesudah peristiwa adalah negatif (=-
0,190), dimana nilai Z=-1,062, 
p=0,316. Pada peristiwa tanggal 13 
Juni 2013, nilai rata-rata abnormal re-
turn lima hari sebelum peristiwa adalah 
positif (0,075%) dan nilai rata-rata ab-
normal return pada lima hari sesudah 
peristiwa adalah negatif (=-0,231), di-
mana nilai t=1,243, p=0,255. Pada per-
istiwa tanggal 11 Juli 2013, nilai medi-
an abnormal return lima hari sebelum 
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peristiwa adalah nagatif (-0,103%) dan 
nilai median abnormal return pada lima 
hari sesudah peristiwa adalah positif (=-
0,033), dimana nilai Z=-1,139, p=0,255. 
Pada peristiwa tanggal 11 November 
2013, nilai median abnormal return lima 
hari sebelum peristiwa adalah positif 
(0,106%) dan nilai median abnormal re-
turn pada lima hari sesudah peristiwa 
adalah positif (=-0,032), dimana nilai Z=-
0,777, p=0,439. Mengacu pada hasil 
pengujian pada empat peristiwa pengu-
muman kenaikan BI-rate, jelas bahwa 
hipotesis penelitian yang menyatakan 
“Terdapat perbedaan abnormal return sa-
ham-saham perbankan di bursa saham 
Indonesia pada periode sebelum dan 
sesudah pengumuman kenaikan BI-rate” 
ditolak. Nilai abnomrla return pada mas-
ing-masing peristiwa baik sebelum hari 
peristiwa maupun sesudah hari peristiwa 
bervariasi dan tidak berpola. 

Pada Tabel 4, untuk dua peristiwa 
pengumuman kenaikan BI-rate yaitu 
tanggal 29 Agustus 2013 dan 12 
September 2013, baik pengujian berbasis 
parametrik maupun berbasis non-
parametrik menghasilkan perbedaan yang 
signifikan antara nilai rata-rata (median) 
abnormal return pada lima hari sebelum 
dan lima hari sesudah peristiwa. Pada 
peristiwa tanggal 29 Agustus 2013, nilai 
median abnormal return lima hari 
sebelum peristiwa adalah negatif (-
0,214%) dan nilai median abnormal return 
pada lima hari sesudah peristiwa adalah 
positif (=0,286), dimana nilai Z=-2,414, 
p=0,016. Pada peristiwa pengumuman 
kenaikan BI-rate tanggal 12 September 
2013, nilai median abnormal return lima 
hari sebelum peristiwa adalah negatif (-
0,209%) an nilai median abnormal return 
pada lima hari sesudah peristiwa adalah 
positif (=0,356), dimana nilai Z=-2,596, 
p=0,009. Mengacu pada hasil pengujian 
pada dua peristiwa pengumuman 
kenaikan BI-rate, yaitu tanggal 29 
Agustus 2013 dan tanggal 12 September 
2013 jelas bahwa hipotesis penelitian 
yang menyatakan “Terdapat perbedaan 
abnormal return saham-saham perbankan 
di bursa saham Indonesia pada periode 
sebelum dan sesudah pengumuman 
kenaikan BI-rate” diterima, dimana 
abnormal return pada hari-hari sebelum 

peristiwa pengumuman kenaikan BI-
rate cenderung negatif dan abnormal 
return pada hari-hari sesudah peristiwa 
pengumuman kenaikan BI-rate 
cenderung positif. 
 

Tabel 4 

Hasil Pengujian ada Tidaknya 

Perbedaan Abnormal Returnpada Hari 

Sebelum dan Sesudah Pengumuman 

Kenaikan BI-rate Selama Enam Kali 

Pengumuman di Tahun 2013 

Tanggal 
Peristiwa 

Basis 
Pengujian 

Panel A:  
Uji Berbasis 
Parametrik (Uji-t 
berpasangan) 

Panel B:  
Uji Berbasis Non-
Parametrik (Uji 
Wilcoxon 
berpasangan) 

Sebel
um 

Sesudah Sebe 
lum 

Sesu 
dah 

14 Mei 

Mean/Media
n 

0,062 
0,040 0,002 -0,190 

t-stat /z-stat 
(p-value) 

0,524 (0,605) -1,062 (0,316) 

13 Juni 

Mean/Media
n 

0,075 -0,231 -0,175 -0,186 

t-stat /z-stat 
(p-value) 

1,243 (0,255) -0,683 (0,495) 

11 Juli 

Mean/Media
n 

-0,235 0,063 -0,103 0,033 

t-stat /z-stat 
(p-value) 

-1,095 (0,283) -1,139 (0,255) 

29 
Agustus 

Mean/Media
n 

-0,511 0,229 -0,214 0,286 

t-stat /z-stat 
(p-value) 

0,229 (0,032) -2,414 (0,016) 

12 
Septem 

ber 

Mean/Media
n 

-0,184 0,505 -0,209 0,356 

t-stat /z-stat 
(p-value) 

-3,012 (0,006) -2,596 (0,009) 

12 
Novem 

ber 

Mean/Media
n 

0,141 -0,384 0,106 0,032 

t-stat /z-stat 
(p-value) 

-0,774 (0,439) -0,777 (0,439) 

Keterangan: 
Angka yang dicetak tebal merupakan 
angka dimana hasil analisis akan 
dilaksanakan karena distribusi datanya 
sesuai dengan dasar ujinya. 
Angka-angka pada uji berbasis 
parametrik adalah nilai dari rata-rata 
pengamatan. 
Angka-angka pada uji berbasis non-

parametrik adalah nilai dari median 

pengamatan 

 

Pembahasan 
Hasil penelitian ini berbeda dengan 

yang dipaparkan oleh Bernanke dan 
Kuttner (2005) yang menemukan 
bahwa investor di pasar modal 
Amerika Serikat bereaksi atas 
pengumuman penurunan tingkat suku 
bunga. Penelitian yang dilakukan oleh 



Lestari, Gumanti, Puspitasari: Pengumuman Suku Bunga Bank Indonesia Dan Pergerakan 

Harga Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia (Announcement  Of Bank Indonesia Rate 
 And Stock Prices Movement  Of Bank Firms At Indonesian Stock Exchange) 328 

 

 

 

D’Agostino et al. (2005) juga menemukan 
bahwa investor bereaksi negatif atas 
pengumuman pengetatan suku bunga di 
Amerika Serikat. Penelitian ini juga tidak 
mendukung hasil penelitian Jawaid dan 
Ul-Haq (2012) yang menemukan adanya 
hubungan antara tingkat bunga dan harga 
saham di pasar modal Pakistan. 

Namun demikian, setidaknya, hasil 
yang dilaporkan dalam penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Valadkhani dan Harvie (2007) atas 
reaksi bursa saham Thailand terhadap 
sejumlah indikator ekonomi makro. Hasil 
penelitian ini juga sejalan dengan yang 
dilaporkan oleh Geetha et al. (2011) yang 
menemukan bahwa dalam jangka pendek 
inflasi tidak berkaitan dengan return 
saham untuk pasar modal Malaysia dan 
Amerika Serikat, walaupun di pasar 
modal China hubungan terssebut ada 
dalam jangka pendek. 

Ada beberapa hal yang dapat 
dikedepankan berkaitan dengan tidak 
ditemukannya bukti yang konsisten 
bahwa pengumuman kenaikan BI-rate 
direspon berlebihan oleh investor pasar 
saham sektor perbankan. Pertama, 
investor pasar saham yang tertarik pada 
saham-saham sektor perbankan di Bursa 
Efek Indonesia belum menganggap 
bahwa pengumuman kenaikan BI-rate 
atau setidaknya indikator keuangan 
ekonomi makro sebagai sumber informasi 
yang dapat memengaruhi keputusan 
mereka di pasar saham. Sebagaimana 
dapat dilihat pada Tabel 4.3, dari enam 
peristiwa pengumuman kenaikan BI-rate, 
ada dua peristiwa dimana pasar 
merespon negatif yang ditunjukkan oleh 
melemahnya indeks sektor keuangan, 
yaitu pada pengumuman tanggal 13 Juni 
2013 dan 12 November 2013. Kenyataan 
bahwa pasar bereaksi negatif atas 
kenaikan BI-rate sebenarnya adalah 
sesuai dengan harapan, bahwa jika ada 
kenaikan tingkat suku bunga, investor 
akan cenderung melepas portofolio 
sahamnya untuk dipindahkan ke 
portofolio deposito yang memberikan 
tingkat return (interest rate) lebih tinggi. 
Fenomena berbeda ditemukan pada 
empat peristiwa pengumuman lainnya, 
yaitu tanggal 14 Mei 2013, 11 Juli 2013, 
29 Agustus 2013, dan 12 September 

2013, dimana pada empat peristiwa 
tersebut, indeks sektor keuangan 
justru menguat. Pertanyaan yang 
muncul sekarang adalah mengapa hal 
tersebut terjadi. Salah satu jawaban 
yang dapat ditawarkan adalah sektor 
keuangan tidak saja dibentuk oleh 
saham-saham perbankan. Dari 78 
perusahaan di sektor keuangan, ada 
36 perusahaan atau 46,15% berasal 
dari sub-sektor perbankan. Sisanya, 
sebanyak 42 perusahaan atau 53,85% 
adalah perusahaan dari sub-sektor 
lain, seperti asuransi, perusahaan 
sekuritas, institusi keuangan dan lain-
lain. Artinya, porsi perusahaan non-
perbankan yang membentuk sektor 
keuangan masih lebh besar daripada 
sektor perbankan yang tentunya 
berkontribusi lebih besar terhadap 
pembentukan indeks sektor keuangan. 
Oleh karena itu, adalah sangat 
mungkin bahwa penggunaan IHSS 
keuangan sebagai proksi atas reaksi 
pasar berkenaan dengan 
pengumuman kenaikan BI-rate perlu 
ditinjau ulang dan penggunaan proksi 
risiko pasar yang lebih tepat. 

Kedua, pelaku pasar modal di 
Indonesia yang menanamkan uangnya 
pada sektor perbankan mendasarkan 
keputusan beli, tahan, dan jual saham 
pada variabel-atau indikator lain. 
Kenyataan bahwa kenaikan BI-rate 
direspon positif, setidaknya empat dari 
enam peristiwa, mengindikasikan 
potensi adanya indikator atau variabel 
lain yang dijadikan sebagai 
pertimbangan dalam berinvestasi di 
pasar modal. Selain itu, jika dicermati 
lebih mendalam ada beberapa 
perusahaan sampel yang memiliki nilai 
abnormal return dan juga nilai real 
return cukup ekstrim. Hal ini terjadi 
karena harga saham perusahaan 
relatif murah dan memungkinkan untuk 
terjadinya lonjakan harga sehingga 
membuat nilai return melonjak atau 
turun cukup ekstrim. Misalnya, PT. 
Bank Capital Indonesia, Tbk yang 
memiliki abnormal return sampai 14% 
pada peristiwa tanggal 14 Mei 2013, 
atau PT. Bank Windu Kencana, Tbk 
dengan abnormal return mendekati 8% 
pada peristiwa tanggal 13 Juni 2013, 
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atau PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk. 
pada peristiwa tanggal 11 Juli 2013, atau 
PT. Bank Mayapada, Tbk. dengan 
abnormal return mendekati 22% pada 
peristiwa tanggal 29 Agustus 2013, 
tanggal 12 September 2013, dan tanggal 
12 November 2013, serta PT. Bank 
OCBC NISP, Tbk. pada peristiwa tanggal 
12 November 2013.  

Dari enam kali peristiwa, penelitian ini 
menemukan hanya ada dua peristiwa 
dimana rata-rata (median) abnormal 
return sebelum peristiwa berbeda dengan 
sesudah peristiwa, yaitu tanggal 29 
Agustus 2013 dan 12 September 2013. 
Pada dua peristiwa tersebut, rata-rata 
(median) abnormal return sebelum 
peristiwa adalah negatif, sedangkan rata-
rata (median) abnormal return sesudah 
peristiwa adalah positif. Bukti ini sejalan 
dengan dugaan umum atas perubahan 
harga saham yang cenderung negative 
pada saat tingkat bunga mengalami 
peningkatan (naik). Temuan pada dua 
pristiwa ini menarik untuk dicermati 
karena pada empat peristiwa yang lain 
tidak ditemukan perbedaan yang 
signifikan, walaupun rata-rata (median) 
abnormal return ada yang berpola sama 
dengan kedua peristiwa dimana 
ditemukan perbedaan abnormal return 
signifikan pada sebelum dan sesudah 
peristiwa, yaitu peristiwa tanggal 11 Juli 
2013. Penelitian ini tidak berani 
berspekulasi apakah ditemukannya 
perbedaan yang signifikan pada kedua 
peristiwa tersebut adalah kebetulan atau 
ada efek lain di sekitar munculnya 
pengumuman,  

Terakhir, perilaku pelaku pasar modal di 
Indonesia tidak sepenuhnya 
mengantisiasi perubahan kebijakan atas 
suku bunga dalam jangka pendek. 
Sebagaimana ditemukan di pasar modal 
di Amerika Serikat dan Malaysia, inflasi 
tidak berkaitan dengan pasar modal 
dalam jangka pendek, tetapi justru dalam 
jangka panjang (Gethaa et al., 2011). 
Dalam hal ini, perlu dikaji lebih mendalam 
apakah jendela waktu yang digunakan 
dalam penelitian ini terlalu pendek, 
dimana penelitian ini menguji dampak 
pengumuman kenaikan suku bunga BI 
(BI-rate) selama lima hari sebelum dan 
lima hari sesudah pengumuman. Namun 

demikian, perlu juga diperhatikan 
bahwa jika periode jendela penelitian 
terlalu panjang, maka akan sangat 
mungkin bahwa ada confounding effect 
selama periode analisis. 

Berdasarkan hasil analisis, ada 
beberapa keterbatasan penelitian yang 
teridentifikasi. Pertama, penelitian ini 
tidak secara tegas mengisolasi 
kemungkinan dari adanya peristiwa 
lain di sekitar periode pengamatan. 
Walaupun, jendela pengamatan sudah 
dibuat sedikit, yaitu hanya lima hari, 
peneliti tidak menjamin bahwa ada 
peristiwa lain yang bisa jadi 
berdampak pada persepsi investor 
terkait keputusan mereka untuk 
membeli, menjual, atau menahan 
saham mereka di sub-sektor 
perbankan. 

Kelemahan kedua dari penelitian ini 
adalah tidak dilakukannya 
perbandingan dalam mengestimasi 
return harapan dimana penelitian ini 
menggunakan model estimasi return 
harapan berbasis model indeks 
tunggal. Selain itu, bentangan periode 
estimasi dalam penelitian ini adalah 60 
hari. Disamping itu, penggunaan proksi 
return pasar yang menggunakan IHSS 
sektor keuangan perlu dicermati lagi, 
mengingat pergerakan indeks sektor 
keuangan justru terkesan berlawanan 
dengan adanya pengumuman 
kenaikan BI-rate. Hasil penelitian akan 
dapat berbeda jika model estimasi 
return harapan tidak menggunakan 
model indeks tunggal dan periode 
estimasi return harapan tidak 60 hari. 

Penelitian ini tidak mencoba 
mengkaitkan hasil analisis dengan 
pergerakan volume perdagangan 
saham. Beberapa penelitian yang 
menguji efisiensi pasar berbasis studi 
peristiwa, ada yang menggabungkan 
metode analisisnya dengan 
mengamati pergerakan volume 
perdagangan saham. Temuan bahwa 
tidak terdukungnya hipotesis tentang 
adanya abnormal return pada hari-hari 
di sekitar pengumuman kenaikan BI-
rate, akan lebih lengkap jika dibarengi 
dengan analisis terhadap volume 
perdagangan saham. 

Terakhir, penelitian ini tidak 
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mengisolasi atau membuang beberapa 
data perusahaan yang memiliki nilai 
estimasi beta atau risiko sistematis 
berdasarkan model indeks tunggal yang 
bernilai negatif. Data penelitian 
menunjukkan bahwa ada beberapa 
perusahaan yang memiliki beta negatif 
walaupun hanya dalam satu atau dua 
peristiwa pengumuman kenaikan BI-rate. 
 

4. KESIMPULAN 

 Penelitian ini menguji pengaruh 

pengumuman kenaikan BI-rate selama 

tahun 2013 terhadap return saham-

saham perusahaan sub-sektor perbankan 

yang listed di Bursa Efek Indonesia. 

Selama tahun 2013, Bank Indonesia telah 

enam kali mengumumkan kenaikan BI-

rate. Sampel penelitian terdiri atas 28 

Bank yang listed di BEI. Hasil pengujian 

hipotesis dan analisis mengarahkan pada 

dua kesimpulan sebagai berikut. Pertama, 

penelitian ini tidak menemukan adanya 

abnormal return saham-saham sub-sektor 

perbankan pada periode sebelum 

pengumuman, saat pengumuman dan 

sesudah pengumuman kenaikan BI-rate. 

Abnormal return negatif dan signifikan 

ditemukan pada periode sebelum 

pengumuman kenaikan BI-rate tanggal 29 

Agustus 2013 dan abnormal return positif 

ditemukan pada periode sesudah 

pengumuman kenaikan BI-rate tanggal 12 

September 2013. Kedua, penelitian ini 

menemukan dua peristiwa pengumuman 

kenaikan BI-rate yang membuat abnormal 

return berbeda antara periode sebelum 

pengumuman dan sesudah 

pengumuman, yaitu pada peristiwa 

tanggal 29 Agustus 2013 dan tanggal 12 

September 2013. Pada empat peristiwa 

pengumuman lainnya, tidak ditemukan 

adanya perbedaan abnormal return pada 

periode sebelum dan sesudah 

pengumuman. Secara umum, penelitian 

ini tidak menemukan bahwa 

pengumuman kenaikan BI-rate selama 

tahun 2013 memengaruhi harga saham 

perusahaan sektor perbankan di Bursa 

Efek Indonesia. 

Berdasarkan pada hasil analisis, 
keterbatasan dan kesimpulan, beberapa 
saran yang dapat diajukan adalah 

sebagai berikut. Pertama, bagi 
investor, hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
untuk melakukan aksi beli, tahan atau 
jual saham-saham sub-sektor 
perbankan di Bursa Efek Indonesia. 
Dalam hal ini, karena tidak ditemukan 
adanya abnormal return yang 
konsisten dair enam peristiwa 
pengumuman kenaikan BI-rate, 
investor, yang tertarik untuk 
menempatkan dananya pada saham-
saham sub-sektor perbankan, tidak 
harus menjadikan informasi naik 
turunnya BI-rate sebagai sumber 
informasi utama dalam berinvestasi. 

Kedua, mengacu pada sejumlah 
kelemahan yang berhasil diidentifikasi, 
bagi penelitian yang akan datang, 
saran-saran yang dapat diajukan 
adalah sebagai berikut. Perama, 
penelitian yang akan datang sebaiknya 
melakukan seleksi lebih ketat dalam 
menentukan peristiwa (event) yang 
terpilih dan sedapat mungkin 
mengisolasi efek-efek lain 
(confounding effects) yang muncul di 
sekitar hari terjadinya peristiwa yang 
diteliti. Kedua, penelitian yang akan 
datang dapat memperpanjang periode 
estimasi untuk menghitung risiko 
sistematik atau dengan menggunakan 
model estimasi return harapan lain 
selain model indeks tunggal (single 
index model = SIM), seperti capital 
market pricing model (CAPM), atau 
arbitrage pricing theory (APT). Petiga, 
penelitian yang akan datang dapat 
melakukan kombinasi analisis dengan 
menambahkan analisis volume 
perdagangan mengingat jika sebuah 
peristiwa diyakini menarik perhatian 
investor, volume saham yang 
diperdagangkan seharusnya ikut 
meningkat. Terakhir, penelitian yang 
akan datang sebaiknya memilih 
saham-saham yang secara teoritis 
memenuhi asumsi model yang 
digunakan. Misalnya, membuang 
saham yang memiliki beta atau risiko 
sistematik negatif, atau memilih 
saham-saham yang memiliki beta 
mendekati satu atau lebih dari satu. 
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