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1  PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Pasar modal merupakan suatu sarana bagi pelaku bisnis untuk mendapatkan 

kebutuhan dana jangka panjang dengan cara memperjualbelikan instrumen 

keuangan. Salah satu instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar 

modal ialah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah 

atau perusahaan yang mewajibkan penerbit untuk melakukan pembayaran secara 

berkala pada jangka waktu yang telah ditentukan (Mishkin 2007). Perusahaan 

yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara 

regular sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan beserta pokok pinjaman 

pada saat jatuh tempo. Obligasi memiliki tingkat risiko lebih kecil dibanding 

dengan saham karena obligasi termasuk dalam kelompok investasi berpendapatan 

tetap (fixed income securities), dimana perhitungan tingkat suku bunga telah 

ditentukan sebelumnya (Rahardjo 2003). Obligasi merupakan instrumen investasi 

jangka panjang yang memberikan imbal hasil tetap serta penerbit akan 

memberikan prioritas apabila perusahaan mengalami likuidasi dimana klaim atas 

pemegang obligasi berhak untuk dipenuhi terlebih dahulu, selanjutnya volatilitas 

pada obligasi relatif lebih rendah dibanding dengan saham dengan demikian 

obligasi menjadi lebih aman dibanding dengan saham (Faerber 2001). 

Pasar obligasi memiliki peran penting sebagai salah satu alternatif sumber 

pembiayaan jangka panjang (Bevan dan Garzarelli 2000), perkembangan obligasi 

ini mulai meningkat sejak tahun 2000 karena adanya pengetatan prosedur 

pinjaman pada lembaga perbankan, kondisi tersebut membuat perusahaan mulai 

melirik instrumen obligasi sebagai salah satu alternatif pembiayaan jangka 

panjang. Penerbitan obligasi jauh lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan 

pinjaman bank, karena tingkat bunga obligasi lebih rendah dibanding dengan suku 

bunga kredit bank, bunga obligasi yang dibayarkan dapat mengurangi pajak 

perusahaan sehingga pembayaran pajak menjadi lebih rendah serta pembayaran 

bunga obligasi dapat dilakukan secara berkala, yaitu tiga bulan, enam bulan atau 

setahun sekali (Rahardjo 2003). Sejalan dengan hal tersebut perkembangan 

obligasi mulai menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan 

pasar obligasi korporasi dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah emiten dari 

tahun 2010 hingga tahun 2013 yang ditunjukkan oleh Tabel 1. 

Tabel 1  Perkembangan obligasi korporasi 

Tahun 

Emiten 

 obligasi 

korporasi 

Nilai emisi 

(triliun) 

Yield to 

maturity 

(%) 

Suku bunga 

simpanan 

(%) 

Suku bunga  

kredit investasi  

(%) 

2010 188 215.13 10.55 6.92 12.28 

2011 199 260.86 10.31 6.89 12.04 

2012 210 328.5 8.37 6.85 11.27 

2013 222 385.3 8.82 6.82 11.82 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2013.  

Perkembangan pasar obligasi korporasi telah mengalami peningkatan selama 

empat tahun terakhir, penawaran obligasi korporasi ini tidak terlepas dari adanya 

gap antara yield to maturity dengan kredit investasi, dengan adanya gap tersebut 
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maka biaya yang dikeluarkan perusahaan menjadi lebih murah jika menerbitkan 

obligasi, hal ini sejalan dengan Baker et al. (2003) yang menyatakan bahwa 

perusahaan memanfaatkan kondisi debt market dalam struktur pendanaannya 

untuk menentukan biaya yang lebih murah. Selain itu, suku bunga simpanan 

diketahui memiliki nilai yang lebih rendah dibanding yield to maturity, dengan 

demikian maka investor akan lebih untung jika menanamkan modalnya pada 

obligasi karena memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Seiring dengan 

meningkatnya pasar obligasi korporasi, apabila dilihat secara sektoral ternyata 

sektor keuangan menguasai pasar obligasi korporasi. Tabel 2 menunjukkan sektor 

yang mendominasi obligasi korporasi. 

Tabel 2 Top 10 sektor bisnis obligasi korporasi tahun 2012 

No Sektor Bisnis Outstanding (triliun) Persentase (%) 

1 Perbankan 75.121 34.9 

2 Lembaga keuangan NB 58.512 27.2 

3 Infrastruktur 20.868 9.7 

4 Telekomunikasi 15.10 7.0 

5 Barang konsumsi 8.42 3.9 

6 Properti & konstruksi 8.1 3.7 

7 Tambang 7.84 3.6 

8 Agroindustri 5.12 2.4 

9 Otomotif 2.44 1.1 

10 Poultry 2.3 1.1 

  Total 203,701 94.6 

Sumber: Indonesia Stock Exchange 2013. 

Selanjutnya dari Tabel 2 diketahui bahwa secara sektoral, perusahaan yang 

bergerak pada sektor keuangan mendominasi pemanfaatan obligasi sebagai 

sumber pembiayaan dan selalu bertambah setiap tahunnya, hal ini 

mengindikasikan bahwa sektor tersebut membutuhkan dana dalam jumlah yang 

besar serta investor cenderung merasa lebih aman pada sektor ini. Pada sektor 

keuangan, tercatat perbankan memiliki nilai emisi sebesar 75 triliun (Indonesia 

Stock Exchange 2013). Dominasi perbankan dalam obligasi korporasi sektor 

keuangan tidak terlepas dari kebutuhan permodalan perbankan dalam ekspansi 

jangka panjang.  

Sektor perbankan merupakan salah satu pelaku terpenting dalam 

perekonomian suatu negara, baik untuk masyarakat maupun kalangan industri 

sangat membutuhkan jasa perbankan dalam mendukung kegiatan bisnisnya. Sub 

sektor perbankan ini sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga, apabila 

terjadi perubahan pada suku bunga (BI rate) maka perbankan akan menyesuaikan 

tingkat bunganya sehingga hal ini akan mempengaruhi return, diketahui dari Bank 

Indonesia (2013) bahwa net interest margin menunjukkan tren yang menurun 

dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada 

profitabilitas perbankan. Selain itu, struktur pendanaan perbankan mengenai 

proporsi pendanaan antara jangka pendek dengan penyaluran kredit (kredit 

investasi) yang tidak sesuai dapat menimbulkan risiko mismatch karena mayoritas 

sumber pendanaan perbankan bersumber dari dana pihak ketiga dimana dapat 

ditarik sewaktu-waktu oleh deposan sehingga hal ini dapat menyebabkan 
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ketidakmampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya, oleh karena itu 

pendanaan melalui penerbitan obligasi dapat menguatkan struktur pendanaan 

perbankan dan mengurangi risiko kegagalan bank. Kondisi meningkatnya 

transaksi obligasi korporasi di Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan 

bahwa obligasi korporasi khususnya pada sub sektor perbankan semakin diminati 

meskipun profitabilitas perbankan mengalami tren yang menurun, oleh karena itu 

perlu diketahui determinan dari karakteristik obligasi yang berpengaruh terhadap 

return obligasi. 

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam obligasi ialah tingkat suku 

bunga (BI rate), obligasi sangat rentan terhadap perubahan suku bunga karena 

dapat memberikan dampak pada perubahan harga obligasi yang akan berimbas  

pada return obligasi. Hamid et al. (2006) mengungkapkan, dengan adanya 

kenaikan tingkat suku bunga akan menjadi pemicu terjadinya penurunan harga 

obligasi.  
Perubahan suku bunga akan berdampak pada perubahan harga dimana 

perubahan harga ini akan menyebabkan perubahan pada return, tetapi investor 

perlu memperhatikan faktor lain yang mempunyai pengaruh terhadap return 

obligasi, yaitu waktu jatuh tempo (maturity), dan risiko gagal bayar (default risk). 

Maturity sangat penting untuk diketahui karena semakin lama waktu jatuh tempo 

maka semakin besar risiko yang timbul. Lamanya waktu jatuh tempo akan sangat 

sensitif terhadap perubahan harga, hal ini dikarenakan adanya perubahan suku 

bunga selama periode jatuh tempo. Perubahan harga dapat diukur dengan durasi, 

karena durasi dianggap dapat melihat risiko jatuh tempo dan merupakan suatu alat 

yang efektif dalam mengukur maturitas obligasi. 

Default risk adalah ketidakpastian yang timbul atas kemungkinan gagal bayar 

oleh pihak penerbit obligasi. Investor dapat mengetahui kekuatan finansial serta 

melihat potential future risk dengan mempertimbangkan rating obligasi yang 

diterbitkan oleh lembaga pemeringkat efek (Blumke 2014). Terdapat dua lembaga 

pemeringkat obligasi di Indonesia, yaitu; Pefindo dan Kasnic Credit Rating 

Indonesia. Pemeringkatan terhadap obligasi ini dapat memberikan gambaran 

kinerja perusahaan kepada investor. Tinggi rendahnya tingkat risiko dapat 

berperan dalam menentukan peringkat obligasi, sehingga peringkat obligasi dapat 

memberikan gambaran terhadap risiko gagal bayar.  

Investor dapat mempertimbangkan informasi keuangan perusahaan sebelum 

membeli atau menjual obligasi, salah satu informasi keuangan itu adalah debt to 

equty ratio (DER). DER merupakan indikator struktur modal dan risiko finansial, 

yang merupakan perbandingan antara hutang dan modal sendiri. Bertambah 

besarnya DER akan mengakibatkan risiko finansial yang tinggi, dengan demikian 

penggunaan hutang yang semakin besar maka risiko perusahaan mengalami 

default risk akan semakin tinggi (Indra 2006), dengan demikian semakin besar 

tingkat risiko maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang didapat. 

Perumusan Masalah 

Investor akan terlebih dahulu memperhatikan besarnya return yang akan 

diperoleh serta tingkat risiko yang dapat ditolerir dalam mempertimbangkan 

rencana investasinya. Proyeksi tingkat pengembalian (rate of return) akan saling 

berhubungan dengan tingkat risiko yang dapat diterima oleh investor, sehingga 
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semakin tinggi risiko suatu profil investasi maka semakin tinggi rate of return 

yang diharapkan oleh investor. 

Dominasi sub sektor perbankan dalam pasar obligasi korporasi, umumnya 

berkaitan dengan tingkat keuntungan yang relatif lebih baik tetapi investor perlu 

mengetahui karakteristik obligasi yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan 

return obligasi. Gambar 1 menunjukkan bahwa return yang dihasilkan dari tiga 

sampel pada subsektor perbankan berbeda-beda, hal tersebut menunjukkan bahwa 

terjadinya perbedaan tingkat return akibat adanya pengaruh dari masing-masing 

karakteristik obligasi. 

 
Sumber: Data 2014 (diolah). 

Gambar 1 Pergerakan return obligasi perbankan 

Selama ini, pengukuran return obligasi jarang menggunakan harga sebagai 

alat perhitungan seperti yang biasa dilakukan ketika menghitung return saham. 

Pengukuran return obligasi pada umumnya dilakukan dengan menggunakan 

perhitungan yield to maturity. Pengukuran return obligasi dalam penelitian ini 

menggunakan formula Gebhardt et al. (2003).  

Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa karakteristik obligasi 

memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap return obligasi. Penelitian 

yang dilakukan oleh Ibrahim (2008), Surya dan Nasher (2011) menyimpulkan 

bahwa suku bunga akan meningkatkan return obligasi (berpengaruh positif) 

sedangkan penelitian Viceira (2007) menemukan bahwa suku bunga memiliki 

hubungan negatif terhadap return. Khurana dan Raman (2003), Qian (2008) 

memperoleh hasil bahwa rating memiliki hubungan negatif terhadap return, 

sedangkan Zhou (2001) dan Cai (2007) menemukan bahwa rating tidak 

berpengaruh terhadap return. Ziebart dan Reiter (1992) menemukan hasil bahwa 

DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap return, namun Setyapurnama 

(2005) menyatakan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap return. 

Seiring dengan semakin meningkatnya pasar obligasi terutama pada sub 

sektor perbankan yang mendominasi pasar obligasi korporasi, investor perlu 

memperhatikan karakteristik obligasi apa saja yang paling berpengaruh terhadap 

return obligasi, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai karakteristik 

obligasi yang dapat mempengaruhi return obligasi, terlebih penelitian mengenai 

obligasi masih jarang dilakukan di Indonesia. Krisnilasari (2007) juga 

mengungkapkan bahwa lebih banyak penelitian yang dilakukan di Indonesia 

masih berfokus pada kajian mengenai pasar saham dan masih sedikit penelitian 

yang secara khusus melakukan kajian pada obligasi. Sehingga hal tersebut yang 
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melatarbelakangi penulis untuk menganalisis bagaimana karakteristik dari obligasi 

yang memiliki berbagai risiko dalam mempengaruhi return obligasi. 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

mengenai permasalahan ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana perkembangan return obligasi sub sektor perbankan ? 

2. Faktor-faktor apa yang berperan penting dalam mempengaruhi return obligasi 

sub sektor perbankan ? 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis perkembangan return obligasi sub sektor perbankan 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi return obligasi sub sektor 

perbankan 

Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

terutama investor sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

investasi di pasar obligasi. Investor dapat melakukan analisis terhadap 

obligasi yang diperjualbelikan di pasar modal melalui yield to maturity, 

durasi, tingkat suku bunga, peringkat obligasi, dan debt to equity ratio untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap return obligasi, sehingga calon investor 

dapat melakukan portofolio investasinya secara bijaksana. 

2. Penelitian ini dapat menambah informasi dan pemahaman mengenai obligasi 

bagi penulis serta bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi 

dalam kajian instrumen keuangan khususnya obligasi. 

Ruang Lingkup Peneletian 

Penelitian ini mengambil sampel obligasi yang listing pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Sampel hanya dibatasi pada obligasi korporasi sub sektor 

perbankan yang aktif diperdagangkan selama periode pengamatan. Sampel 

obligasi juga harus mempunyai tingkat kupon tetap, membagikan kuponnya dalam 

triwulan, tidak memiliki fitur convertible serta ratingnya terdaftar pada Pefindo.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

. 

Obligasi 

Husaini dan Saiful (2003) menyatakan bahwa obligasi merupakan sertifikat 

bukti hutang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau institusi tertentu baik 

pemerintah maupun lembaga lainnya untuk mendapatkan dana tambahan yang 

diperdagangkan di masyarakat, dimana penerbit setuju untuk membayar sejumlah 

bunga tetap untuk jangka waktu tertentu dan akan membayar kembali pokoknya 

pada saat jatuh tempo. 

Obligasi pada dasarnya merupakan surat pengakuan hutang atas pinjaman 

yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat pemodal. Jangka 

waktu obligasi telah ditetapkan dan disertai dengan pemberian imbalan bunga 

yang jumlah dan saat pembayarannya telah ditetapkan dalam perjanjian 

(Sunariyah 2004). 
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