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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Obligasi merupakan salah satu sumber dana perusahaan selain laba, utang 

bank, dan saham. Levinger et al. (2014) menyatakan bahwa obligasi menjadi 

sumber pembiayaan yang efektif bagi perusahaan karena pertumbuhan pasar 

obligasi yang cepat. Perkembangan perdagangan obligasi korporasi di Indonesia 

dapat dilihat Tabel 1. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai beredar (outstanding), jumlah perusahaan 

yang menerbitkan obligasi, dan jumlah lembar obligasi yang diterbitkan korporasi 

mengalami peningkatan, namun volume dan frekuensi perdagangan masih 

berfluktuasi.  Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penerbitan obligasi 

sebagai sumber pendanaan hingga tahun 2014. Miskhin (2008) menyatakan bahwa 

volume obligasi yang diterbitkan tiap tahun yang besar menyebabkan perlunya 

analisis terhadap pasar obligasi dalam keputusan pendanaan perusahaan. 

Menurut Rahardjo (2003), biaya modal obligasi bagi perusahaan adalah 

pembayaran suku bunga (kupon) kepada investor. Tingkat kupon yang ditetapkan 

penerbit obligasi dipengaruhi oleh variabel yang ada pada obligasi tersebut, 

kinerja perusahaan, dan faktor makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, tingkat 

pertumbuhan ekonomi, prospek ekonomi di masa mendatang, kondisi politik, 

keamanan dan tingkat risiko investasi. Return merupakan salah satu variabel 

penting yang menjadi pertimbangan korporasi untuk menerbitkan obligasi. 

Perusahaan penerbit obligasi akan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh dana melalui penerbitan obligasi. 

Sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi menjadi sektor dengan nilai 

obligasi yang beredar terbesar kedua setelah sektor keuangan. Dalam Visi, Misi 

dan Program Aksi Jokowi-Kalla (2014), sektor infrastrutur, utilitas dan 

transportasi merupakan sektor yang tertuang pada sembilan agenda prioritas 

Jokowi-Kalla atau dikenal dengan Nawa Cita, sehingga kedepannya akan banyak 

perusahaan pada sektor ini yang membutuhkan dana dari penerbitan obligasi 

untuk pengembangan usaha. Menurut Ammar dan Eling (2015), sektor 

infrastruktur, energi, telekomunikasi, dan transportasi menjadi landasan 

perekonomian suatu negara. Infrastruktur berdampak terhadap pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto atau PDB (Esfahani dan Ramirez 2003), sehingga akan 

mendorong peningkatan kegiatan ekonomi (Mankiw et al. 2014). Pertumbuhan 

Tabel 1 Perkembangan perdagangan obligasi di Indonesia dari tahun 2010 - 2014 

Tahun Jumlah 

beredar* 

Volume* Frekuensi Jumlah 

perusahaan 

Jumlah 

lembar 

2010 115,347.66 103,771.20 17,272 188 245 

2011 146,968.58 126,387.59 18,078 199 299 

2012 187,461.10 160,117.79 25,301 210 347 

2013 218,219.60 185,718.89 19,989 225 381 

2014 223,463.60 167,674.46 22,153 231 319 
Keterangan : *dalam miliar Rupiah, obligasi denominasi Rupiah 

Sumber: OJK (2014) 
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PDB secara tidak langsung akan memiliki pengaruh positif terhadap kegiatan 

pasar modal. Menurut Susantono (2013), kontribusi sektor infrastruktur, dan 

transportasi terhadap PDB pada tahun 2005-2011 masih cukup stabil dengan 

kisaran 3.5 persen - 3.8 persen dan diproyeksikan akan terus naik. Pertumbuhan 

ekonomi Indonesia masih terkendala akibat infrastruktur yang belum mendukung 

aktivitas ekonomi, di sisi lain pertumbuhan pembangunan infrastruktur akan 

meningkat seiring peningkatan pertumbuhan penduduk, dan peningkatan 

perekonomian.  

Data IDX statistics 2010-2014 menunjukkan bahwa perdagangan obligasi 

memiliki beberapa masalah dalam hal gap antara nilai yang diterbitkan dan yang 

beredar. Nilai yang diterbitkan, nilai yang beredar dan selisihnya pada sembilan 

sektor berdasarkan penerbit obligasi korporasi tahun 2010-2014 ditunjukkan oleh 

Tabel 2.  

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat gap antara nilai yang diterbitkan 

(penawaran) dan nilai yang beredar (permintaan) pada sektor infrastruktur, utilitas 

dan transportasi dari tahun 2010 hingga 2014. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian dari obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan pada sektor ini tidak 

terjual habis di pasar obligasi dan mengindikasikan bahwa obligasi tersebut 

kurang menarik bagi investor sehingga perusahaan tidak mendapatkan dana yang 

sesuai rencana penerbitan obligasi (Prastowo dan Chawwa 2009). 

Data Bursa Efek Indonesia, menunjukkan obligasi korporasi sektor 

infrastruktur, utilitas dan transportasi pada perusahaan subsektor komunikasi 

memiliki peringkat CC, dan pada subsektor transportasi terdapat perusahaan 

dengan peringkat D. Menurut Pefindo (2015), peringkat CC menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansial, sedangkan peringkat D 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang macet. Hal ini menyebabkan 

perusahaan penerbit obligasi dianggap tidak mampu memenuhi kewajiban untuk 

membayar utang obligasinya. Perusahaan penerbit obligasi perlu menganalisis 

faktor-faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam memilih obligasi yang 

akan dibeli agar dapat meminimumkan biaya modal atau cost of capital. Kegiatan 

memiminumkan biaya merupakan salah satu tujuan manajer keuangan 

perusahaan.  

Analisis terhadap instrumen keuangan seperti obligasi menjadi sangat 

penting terkait keterbatasan informasi dari instrumen keuangan tersebut. Informasi 

tentang obligasi yang terdapat pada bursa efek hanya harga obligasi, tingkat 

kupon, jatuh tempo dan peringkat obligasi. Menurut Widoatmodjo (2007), dalam 

analisis investasi pada obligasi, investor juga perlu melakukan analisis 

fundamental dan makroekonomi. Analisis makroekonomi adalah penilaian 

terhadap laporan makroekonomi meliputi indikator makroekonomi antara lain 

pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDB, perkembangan 

moneter yang dihitung dengan penawaran uang yang beredar, tingkat inflasi, dan 

perkembangan nilai tukar. Perdagangan obligasi korporasi juga dipengaruhi oleh 

kondisi pasar dan sentimen global. Saat harga obligasi meningkat, maka harga 

saham meningkat pula.  

Beberapa faktor makroekonomi yang dipertimbangkan oleh investor dalam 

memilih Obligasi Ritel Indonesia (ORI) telah diteliti oleh Sihombing (2014) dari 

faktor kondisi pasar adalah indeks harga saham gabungan. Perusahaan sebagai 

penerbit obligasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam



 
 

 

 

 

Tabel 2 Nilai yang diterbitkan, beredar dan selisihnya pada sembilan sektor berdasarkan penerbit obligasi korporasi tahun 2010-2014 

Sektor 2010 2011 2012 2013 2014 

 a b c a b c a b c a b c a b c 

Pertanian 1,975 1,975 0 2,005 2,005 0 3,505 3,505 0 4,205 4,205 0 3,400 3,400 0 

Pertambangan 2,340 2,340 0 5,340 5,340 0 6,927 6,927 0 8,187 8,187 0 6,900 6,900 0 

Industri dasar 

dan kimia 
4,064 3,265 779 3,561 3,131 430 2,864 2,864 0 2,564 2,564 0 3,472 3,472 0 

Aneka 

industri 
240 240 0 160 160 0 160 160 0 80 80 0 80 80 0 

Industri 

makanan 
5,260 5,224 36 5,260 5,224 36 4,910 4,910 0 6,010 6,010 0 6,650 6,650 0 

Properti, real 

estate, 

konstruksi 

2,860 2,788 72 3,070 3,070 0 6,680 6,680 0 12,600 12,600 0 15,576 15,576 0 

Infrastruktur, 

utilitas, dan 

transportasi 

36,120 36,031 89 34,833 34,761 72 37,675 37,599 76 41,592 41,517 75 40,345 40,270 75 

Keuangan 60,702 60,702 0 90,901 90,901 0 120,220 120,220 0 138,251 138,251 0 140,467 140,467 0 
Perdagangan, 

jasa dan 

investasi 

2,177 2,177 0 2,377 2,377 0 4,597 4,597 0 4,807 4,807 0 6,550 6,550 0 

Total 115,738 114,742 976 147,507 146,969 538 187,538 187,462 76 218,296 218,221 73 223,330 223,364 75 
Keterangan: dalam Miliar Rupiah, a: nilai yang diterbitkan, b: nilai yang beredar, c: selisih antara nilai yang diterbitkan dan beredar 

Sumber: Idx Statistics (2010-2014)  
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menerbitkan obligasi, sehingga obligasi yang diterbitkan dapat terjual habis di 

pasar obligasi. 

 

Perumusan Masalah 

Secara umum return obligasi dipengaruhi oleh risiko yang terdapat pada 

obligasi tersebut. Risiko dikategorikan menjadi tiga, yaitu risiko dari karakteristik 

obligasi, karakterisitik perusahaan dan makroekonomi. Risiko karakteristik 

obligasi adalah risiko dari obligasi itu sendiri, risiko karakteristik perusahaan 

dilihat dari fundamental perusahaan sedangkan risiko dari makroekonomi dilihat 

dari kondisi makroekonomi dalam negeri dan pengaruh global. 

Data karakterisitik obligasi yang umumnya tersedia di pasar obligasi adalah 

kupon, harga dan peringkat obligasi, sedangkan untuk data karakteristik obligasi 

yang lain seperti durasi dan Yield to Maturity (YTM) perlu perhitungan dengan 

menggunakan rumus. Menurut Manurung dan Tobing (2010), kupon merupakan 

salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi pada 

obligasi karena kupon yang tinggi menunjukkan keinginan perusahaan untuk 

mendapatkan dana. ADB (2015), menyebutkan bahwa karakteristik obligasi 

korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan Indonesia memiliki jatuh tempo 

kurang dari 10 tahun, sedangkan beberapa negara di Asia memiliki jatuh tempo 

hingga 30 tahun. Widoatmodjo (2007) menyatakan bahwa peringkat obligasi 

menjadi pertimbangan karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar utang obligasi . 

Karakteristik obligasi seperti YTM dan durasi perlu dihitung dan dianalisis 

oleh penerbit obligasi maupun investor. Yield to Maturity (YTM) dan durasi 

merupakan karakteristik obligasi yang berhubungan dengan jatuh tempo. Durasi 

merupakan karakteristik obligasi yang menunjukkan ukuran besarnya reaksi harga 

obligasi pada perubahan tingkat suku bunga (Bodie et al. 2014). Menurut 

Manurung dan Tobing (2010), semakin pendek durasi, maka risiko obligasi 

semakin kecil dan semakin tinggi kupon maka durasi akan semakin kecil.  

Analisis karakteristik perusahaan yang ditunjukkan oleh faktor fundamental 

dianalisis melalui laporan keuangan perusahaan. Menurut Wira (2011), analisis 

laporan keuangan perusahaan, mencerminkan kondisi kesehatan keuangan suatu 

perusahaan pada periode waktu tertentu. Faktor makroekonomi yang 

memengaruhi return obligasi dapat dilihat dari faktor makroekonomi dalam negeri 

yaitu suku bunga Bank Indonesia, inflasi, nilai tukar, dan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). Nilai tukar dan inflasi menjadi faktor yang perlu 

dipertimbangkan oleh penerbit dan investor karena secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap suku bunga BI. IHSG dianggap menjadi variabel yang 

digunakan sebagai pembanding dengan sumber pembiayaan yang berasal dari 

saham.  

Return obligasi korporasi dipengaruhi oleh karakteristik obligasi antara lain 

kupon YTM (Herlambang 2015), peringkat obligasi, durasi (Gebhardt et al. 

2005), (Herlambang 2015) Hamid (2006), karakteristik perusahaan antara lain 

pengukur kinerja perusahaan dari potensi kebangkrutan dan gagal bayar 

(Gerbhardt et al. 2005), sedangkan faktor makroekonomi dalam negeri antara lain 

suku bunga BI (Herlambang 2015), dan inflasi (Sihombing 2014).  
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Penelitian-penelitian sebelumya di Indonesia fokus pada karakteristik 

obligasi, perusahaan, dan suku bunga seperti yang diteliti oleh Herlambang (2015) 

pada sektor keuangan, dan Ibrahim (2008) terhadap yield obligasi. Variabel yang 

berpengaruh terhadap return dan yield adalah yield to maturity, suku bunga BI dan 

durasi. Hasil penelitian Siahaan (2008) menunjukkkan bahwa kupon memiliki 

pengaruh terhadap harga obligasi pada sektor industri, dan Juhartono (2010) 

menunjukkan bahwa inflasi mempengaruhi harga obligasi. 

Penelitian di Amerika Serikat yang diteliti oleh Gebhardt et al. (2005) 

menggabungkan antara karakteristik obligasi, perusahaan dan makroekonomi. 

Penelitian tentang karakteristik obligasi dan perusahaan serta faktor 

makroekonomi yang memengaruhi return obligasi korporasi pada sektor 

infrastruktur, utilitas dan transportasi di Indonesia belum banyak diteliti.   

Berdasarkan deskripsi di atas, maka perlu dianalisis pengaruh karakteristik 

obligasi dan perusahaan serta faktor makroekonomi terhadap return obligasi 

korporasi, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

karakteristik obligasi (kupon, yield to maturity, durasi dan peringkat obligasi), 

karakteristik perusahaan (jumlah aset dan debt to equity ratio) dan faktor 

makroekonomi (suku bunga BI, nilai tukar, inflasi, dan IHSG) terhadap return 

obligasi korporasi di Indonesia pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi? 
 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik 

obligasi (kupon, yield to maturity, durasi dan peringkat obligasi), karakteristik 

perusahaan (jumlah aset, dan debt to equity ratio), dan faktor makroekonomi 

(suku bunga BI, nilai tukar, inflasi, dan IHSG) terhadap return obligasi korporasi 

di Indonesia pada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi. 
 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan penerbit obligasi, penelitian ini memberikan gambaran 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap return, sehingga dalam 

keputusan pendanaan akan menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan 

penerbitan obligasi. 

2. Bagi investor dan manajemen investasi, penelitian ini dapat dijadikan 

pedoman dalam melakukan analisis obligasi yang akan dipilih untuk 

berinvestasi.  

3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tentang 

faktor-faktor yang memengaruhi return obligasi korporasi. 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mencakup karakteristik obligasi dan perusahaan serta faktor 

makroekonomi yang memengaruhi return obligasi korporasi pada sektor 

infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Obligasi yang dipilih adalah obligasi yang 

diperdagangkan dari tahun 2010, diperingkat oleh Pefindo, belum jatuh tempo dan 

tidak memiliki fitur convertible atau dapat dikonversi menjadi saham. Perusahaan 

yang diteliti juga harus memiliki laporan keuangan dan tahunan yang telah diaudit 

dan membayar kupon secara triwulan. Variabel yang diteliti dari karakteristik 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




