1 PENDAHULUAN
Latar Belakang
Saat ini, seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia, semakin
banyak pula yang menjadi pemain di pasar modal. Pasar Modal merupakan pasar
dari berbagai instrument keuangan jangka panjang yang diperjual belikan, baik
berupa hutang (obligasi) atau pada modal sendiri yang berupa saham yang
diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta. Dalam pasar modal,
perusahaan – perusahaan atau bahkan pemerintah juga memerlukan dana agar
perusahaan dapat berjalan dan berproduksi, oleh karena itu perusahaan atau
pemerintah menjual saham ataupun menerbitkan obligasi yang diperuntukan pada
para investor.
Berdasarkan Gambar 1 yang memperlihatkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia tahun 2010 – 2014 , yaitu mengalami pertumbuhan yang sangat baik
yaitu diatas 6,0% , walaupun sempat terjadi kemerosotan pertumbuhan pada tahun
2013 menjadi dibawah 6,0% akibat belum pulihnya perekonomian global dan juga
dikarenakan melambatnya kinerja investasi, sedangkan kinerja ekspor belum
mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun tersebut pertumbuhan
ekonomi mencapai 6,2%, dengan investasi dan sektor eksternal menjadi sumber
utama pertumbuhan, di samping konsumsi rumah tangga. (Nota Keuangan dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015)

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Kementrian Keuangan

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010 – 2014
Pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2010 – 2014, memberikan
dampak pada semakin banyaknya pemain pasar modal di Indonesia. Bahkan,
berdasarkan statistik pasar modal Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan
memperlihatkan bahwa setiap tahunnya kegiatan pasar modal Indonesia terus
meningkat dapat dilihat dari jumlah penerbitan surat berharga dan saham yang
terus meningkat setiap tahunnya yang diperlihatkan dari perkembangan
kapitalisasi pasar modal Indonesia pada Gambar 2.
Gambar 2 menunjukkan bahwa, trend perkembangan pasar modal Indonesia
tidak meningkat tajam dan pada tahun 2013 terdapat sedikit penurunan terhadap
perkembangan kapitalisasi pasar modal, namun tetap menunjukkan trend yang
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positif. Perkembangan kapitalisasi pasar modal tersebut menunjukkan bahwa
aktivitas perdagangan pasar modal di Indonesia setiap tahunnya tetap diminati
oleh investor.

Sumber : Statistik Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan 2014

Gambar 2 Perkembangan total kapitalisasi pasar modal di Indonesia
Kapitalisasi Pasar modal menurut Gunawan (2012) dapat menunjukkan
bahwa adanya perkembangan dan peningkatan jumlah instrument pasar modal
yang diterbitkan kepada investor. Instrumen pasar modal di Indonesia yaitu seperti
saham, obligasi dan sukuk. Pada Gambar 3 memperlihatkan perkembangan nilai
kapitalisasi masing – masing instrument pasar modal yaitu saham, obligasi
pemerintah dan obligasi korporasi.
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Sumber : Statistik Pasar Modal Ototritas Jasa Keuangan 2014

Gambar 3 Nilai Kapitalisasi pasar saham, obligasi pemerintah dan obligasi
korporasi
Pada Gambar 3 menunjukkan bahwa nilai kapitalisasi masing – masing
instrument pasar modal setiap tahunnya terus meningkat, baik saham maupun
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obligasi. Selain itu, pada pasar modal di Indonesia instrument saham menjadi
instrument investasi yang paling banyak diminati, namun bila dibandingkan
perkembangan antara saham dan obligasi, terlihat bahwa persentasi perkembangan
obligasi khususnya obligasi pemerintah lebih meningkat dibandingkan persentasi
perkembangan saham. Menurut Agung (2010), berdasarkan penelitiannya yaitu
dengan menurunnya pertumbuhan perekonomian, menyebabkan investor menjadi
risk averse sehingga, investor mulai melakukan diversivikasi investasinya pada
obligasi. Oleh karena itu, Gambar 3 memperlihatkan setiap tahunnya investor
mulai tertarik untuk berinvestasi pada pasar obligasi di Indonesia.
Sampai saat ini, peran pemerintah sangat besar dalam memajukan pasar
obligasi di Indonesia. Melalui kementerian pemerintah berusaha untuk
menjadikan kondisi pasar obligasi yang likuid dan efisien, hal ini dapat terlihat
dengan upaya pemerintah melalui direktorat jendral perbendaharaan Derpartemen
Keuangan dalam pengembangan pasar obligasi yaitu dengan mempersiapkan
aturan – aturan hukum dan pengembangan infrastruktur untuk pasar modal (Bursa
Efek Indonesia 2015). Berdasarkan fakta tersebut, semakin banyak investor yang
mulai tertarik terhadap pasar obligasi, dan menjadikan semakin banyaknya emiten
ataupun pemerintah yang menerbitkan obligasi. Terlihat pada tabel 1 yaitu
rekapitulasi perdagangan obligasi pemerintah dan korporasi yang setiap tahunnya
memiliki peningkatan pada nilai outstandingnya.
Tabel 1 Rekapitulasi perdagangan obligasi pemerintah dan korporasi
Periode
2011
2012
2013
2014

Surat Utang Negara
Outstanding*
Volume**
723,605,802
1,963,761,156
820,266,089
1,995,877,941
995,251,926
1,877,736,673
1,209,960,97
2,837,543,677.

Korporasi
Outstanding*
Volume**
147,694,025
126,387,686
188,429,100
160,117,819
219,446,600
185,718,911
224,707,200
167,733,555

Keterangan : *Rp juta; **lembar juta
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2015)

Tabel 1 menunjukkan perkembangan nilai outstanding pada setiap tahun
selalu mengalami penambahan jumlah perdagangan obligasi baik pada obligasi
pemerintah ataupun obligasi korporasi. Selain itu, tabel 1 menunjukkan volume
perdagangan pada tiap tahun obligasi pemerintah memiliki volume perdagangan
yang lebih besar dibandingkan obligasi korporasi. Sehingga data tersebut
menunjukkan bahwa investor pada pasar obligasi lebih tertarik untuk berinvestasi
pada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah.
Menurut Liestiowaty (2011), penerbitan obligasi pemerintah ditujukan
sebagai instrument fiscal yaitu sebagai pembiayaan APBN. Selain itu, penerbitan
obligasi dapat sebagai instrument investasi yaitu diharapkan obligasi pemerintah
dapat menyediakan alternatif investasi yang relative bebas resiko terhadap gagal
bayar dan memberikan peluang bagi investor ataupun pelaku pasar modal untuk
mendiversifikasikan portofolionya sebagai salah satu cara memperekecil resiko
investasi. Oleh karena itu, salah satu alasan daya tarik investor terhadap obligasi
pemerintah adalah obligasi sebagai instrument investasi yang bebas resiko.
Berdasarkan data perdagangan obligasi pada Bursa Efek Indonesia
memperlihatkan bahwa pemerintah setiap tahunnya selalu mengeluarkan obligasi
dengan seri baru dengan tenor yang berbeda dan nilai kupon yang berbeda atau
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dapat dikatakan dengan fitur – fitur obligasi yang berbeda. Beberapa jenis obligasi
yang diterbitkan oleh pemerintah tahun 2011 – 2014 ditunjukan pada tabel 2.
Tabel 2 Jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah tahun 2011-2014
Tahun
Jenis Obligasi
N
Volume (Rp)
Fixed Rate
39
1,668,376,426,852,000
Retail
5
105,793,344,934,000
2011
Sukuk
9
11,274,037,000,000
Sukuk Retail
3
33,272,326,000,000
T-Bills(SPN)
17
140,471,003,800,000
Fixed Rate
41
1,657,236,892,390,310
Retail
4
81,595,736,000,000
2012
Sukuk
9
7,892,015,000,000
Sukuk Retail
3
77,667,083,000,000
T-Bills(SPN)
15
142,061,584,700,000
Fixed Rate
43
1,521,611,384,824,000
Retail
3
109,725,115,600,000
2013
Sukuk
8
3,007,007,000,000
Sukuk Retail
3
105,345,779,132,000
T-Bills(SPN)
14
104,257,536,198,000
Fixed Rate
42
2,183,894,000,000,000
Retail
3
134,700,000,000,000
2014
Sukuk
8
3,406,000,000,000
Sukuk Retail
3
155,850,000,000,000
T-Bills(SPN)
12
110,053,000,000,000
Ket : N = jumlah jenis obligasi yang diterbitkan
Sumber: Laporan Tahunan PT. Bursa Efek Indonesia

Pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa setiap jenis seri obligasi pemerintah
memiliki nilai volume yang berbeda –beda. Obligasi pemerintah dengan seri FR
atau Fixed Rate yaitu obligasi pemerintah dengan bunga yang telah ditetapkan di
awal pembelian dan bunganya dibayarkan periodik selama enam bulan (Rambe
2012), memiliki volume terbanyak dari tahun 2011 – 2014, selain volume
terbanyak obligasi ini memiliki jenis yang paling banyak dikeluarkan oleh
pemerintah. Selain seri FR, obligasi pemerintah T-Bills termasuk yang banyak
dikeluarkan oleh pemerintah. Banyaknya volume dan jenis obligasi yang
dikeluarkan oleh pemerintah dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan,
sehingga karakteristik obligasi masing – masing jenis obligasi pemerintah dapat
mempengaruhi permintaan obligasi.
Salah satu alasan investor tertarik terhadap obligasi pemerintah adalah
selain resiko berinvestasi pada obligasi pemerintah adalah sangat kecil, nilai yield
atau return yang ditawarkan oleh obligasi pemerintah pun akan menjadi salah satu
hal yang diperhitungkan investor. Bursa Efek Indonesia setiap tahunnya selalu
melakukan pendataan statistic terhadap obligasi yang paling aktif. Beberapa jenis
dan seri obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang paling aktif dan diminati
oleh investor tahun 2014 dilihatkan pada Tabel 3.

5

Tabel 3 Obligasi pemerintah dan korporasi paling aktif tahun 2014
Jenis
Obligasi

Bond Code

Bond Name

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri
FR0068
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri
SR006
SR006
Obligasi
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri
FR0070
Pemerintah
FR0070
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri
FR0058
FR0058
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri
ORI009
ORI009
Obligasi Berkelanjutan I Agung Podomoro
APLN01CN1
Land Tahap 1 Th. 2013
Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun
SSIA01B
2012 Seri B
Obligasi
Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun
APLN01CN2
Korporasi
2012
Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III
FIFA01BCN3
Tahun 2014 Seri B
Obligasi I Express Trasindo Utama Tahun
TAXI01
2014
Sumber : Data PLTE IDX per 30 Desember 2014
FR0068

Maturity
(th)

Yield
(%)

21

8.3

3

7.90

11

7.85

21

8.38

3

7.24

5

9.68

5

9.95

5

10.19

3

11.45

5

10.28

Dari data pada Tabel 3 mempelihatkan dari beberapa seri obligasi
pemerintah yang teraktif memiliki nilai yield obligasi diatas 7% - 8%. Maka, Yield
yang didapatkan oleh investor pada obligasi pemerintah dibandingkan dengan
obligasi korporasi yaitu rata – rata yield berada diatas 9% adalah cukup kecil.
Namun, dengan yield pemerintah yang tidak terlalu besar dibandingkan obligasi
korporasi, dan apabila dilihat kembali berdasarkan data pada tabel 1 yaitu pasar
obligasi pemerintah memiliki volume perdagangan yang lebih besar dibandingkan
pasar obligasi korporasi. Berdasarkan fakta tersebut, maka menunjukkan bahwa
investor tetap lebih memilih untuk berinvestasi pada obligasi pemerintah. Menurut
Aryancana (2011) menyatakan bahwa nilai yield pemerintah yang lebih rendah
dikarenakan pemerintah menawarkan nilai kupon yang lebih rendah dibandingkan
obligasi korporasi. Dengan demikian, karakteristik obligasi seperti kupon dan
jatuh tempo (maturity) merupakan hal penting yang diperhatikan oleh investor
dalam pembelian obligasi, sehingga karakteristik obligasi tersebut merupakan
salah satu faktor internal obligasi yang perlu diperhatikan.
Selain itu, seperti yang disebutkan oleh Manurung (2006) dan Aryancana
(2011) bahwa investor lebih tertarik terhadap obligasi pemerintah yaitu
dikarenakan resikonya yang lebih kecil. Namun, resiko kecil yang dimiliki oleh
pemerintah adalah resiko gagal bayar, sedangkan resiko terhadap perubahan harga
tetaplah ada. Resiko dari sensitifitas perubahan harga disebut sebagai volatilitas,
apabila volatilitas harga tinggi, maka resiko harga obligasi pun semakin tinggi.
Pada obligasi nilai volatilitas harga obligasi diukur dengan sebuah ukuran yang
disebut durasi. Oleh karena itu, perhitungan durasi menjadi hal yang penting
untung mengetahui apakah besar kecilnya resiko volatilitas harga dapat
mempengaruhi nilai yield obligasi.
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Setiap hari, setiap bulan dan setiap tahunnya yield obligasi mengalami
fluktuasi, dan berdasarkan penelitian bahwa fluktuasi yield obligasi dapat
dipengaruhi oleh faktor – faktor ekonomi seperti suku bunga, inflasi dan nilai
tukar. Seperti yang telah diteliti oleh Herlambang (2015), Achmad dan Tyas
(2012), Aswan (2012), Fitriana dan Suci (2013), Surya dan Nasher (2011)
menyatakan bahwa nilai suku bunga berpengaruh positif signifikan terhadap yield
obligasi, begitu pula berdasarkan penelitian Achmad dan Tyas (2012) menjelaskan
bahwa inflasi juga memiliki pengaruh signifikan positif. Selain itu, menurut Sapto
Rahardjo (2003) menyatakan bahwa perdagangan pasar uang sangat global dan
luas, sehingga perdagangan produk keuangan diluar negeri juga akan sangat
mempengaruhi likuiditas produk fixed income didalam negeri, maka pergerakan
exchange rate sangat menentukan harga dan perdagangan dipasar obligasi, oleh
karena itu akan mempengaruhi pula yield obligasi. Begitu pula menurut Nasher
dan Budhi (2011), meneliti bahwa nilai exchange rate berpengaruh signifikan
searah terhadap yield obligasi. Berdasarkan teori PPP bahwa pada saat laju inflasi
suatu negara naik relatif terhadap laju inflasi negara lain, maka permintaan atas
atas valutanya menurun karena ekspornya menurun dan akan menyusul naiknya
harga, disisi lain impor meningkat (Mar’ati 2012). Dengan kata lain, inflasi naik
akan berakibat pada tekanan nilai valuta. Selain itu, nilai exchange rate juga dapat
dipengaruhi dengan perubahan suku bunga, Edward (2007) pada penelitiannya
menyatakan bahwa pada besaran tertentu, peningkatan nilai tukar akan
menyebabkan turunnya daya saing ekspor, sehingga otoritas moneter dan menteri
yang terkait akan menurunkan tingkat suku bunga. Sebaliknya, akan menaikkan
tingkat suku bunga jika terdapat penurunan nilai mata uang Rp/$ (depresiasi).
Oleh karena itu, pengelolaan yield tersebut harus dicermati dengan menganalisis
faktor internal yaitu berupa karakteristik obligasi tersebut, dan faktor eksternal
yaitu variabel – variabel makroekonomi seperti suku bunga, inflasi dan nilai tukar.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat perumusan masalah
yang menjadikan perlu adanya penelitian mengenai analisis faktor internal dan
eksternal obligasi yang mempengaruhi yield obligasi pemerintah. Berdasarkan
beberapa penelitian menjelaskan bahwa baik di saham maupun obligasi, para
pemain pasar modal akan mengutamakan besarnya yield yang akan didapatkan.
Pada kasus ini, terdapat permasalahan yaitu nilai yield pada obligasi pemerintah
yang lebih kecil dibandingkan nilai yield obligasi korporasi, namun obligasi
pemerintah setiap tahunnya tetap diminati bahkan semakin banyak investor yang
melakukan investasi pada obligasi pemerintah. Beberapa penilitian menjelaskan
bahwa yang dapat mempengaruhi nilai yield suatu obligasi berasal dari faktor
internal yaitu karakteristik obligasi seperti kupon, maturity dan durasi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Krisnilasari (2007) dan Wijaya
(2014), menyatakan bahwa nilai kupon berpengaruh signifikan positif terhadap
nilai yield dan maturity berpengaruh signifikan negative terhadap nilai yield,
sedangkan menurut Kesumawati (2003) pada penelitiannya bahwa nilai kupon dan
maturity tidak berpengaruh signifikan terhadap yield obligasi, dan berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Nurfaziyah dan Setyarini (2004), menyatakan
bahwa durasi memiliki pengaruh signifikan negative terhadap yield obligasi.
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Dengan adanya beberapa perbedaan hasil penelitian tersebut, dan jarangnya
penelitian yang dilakukan pada obligasi pemerintah maka diperlukan penelitian
lebih lanjut terhadap pengaruh karakteristik obligasi terhadap yield obligasi dan
untuk mengetahui pengaruh fitur – fitur obligasi pemerintah yang menyebabkan
investor tetap berminat terhadap obligasi pemerintah walaupun yield yang
dihasilkan tidaklah terlalu besar.
Indonesia selalu mengalami perubahan – perubahan atau shock terhadap
nilai variabel –variabel makroekonomi yang dapat terjadi akibat adanya pengaruh
politik ataupun masalah krisis global sehingga faktor eksternal inilah dapat
mempengaruhi nilai yield obligasi.

Sumber : Bank Indonesia dan Perpustakaan Bursa Efek Indonesia (diolah)

Gambar 4 Perkembangan yield obligasi pemerintah seri FR0027, suku bunga,
inflasi dan nilai tukar

Sumber : Bank Indonesia dan Perpustakaan Bursa Efek Indonesia (diolah)

Gambar 5 Perkembangan yield obligasi pemerintah seriORI007, suku bunga,
inflasi dan nilai tukar
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Sumber : Bank Indonesia dan Perpustakaan Bursa Efek Indonesia (diolah)

Gambar 6 Perkembangan yield obligasi pemerintah seri IFR001, suku bunga,
inflasi dan nilai tukar
Pada Gambar 4,5 dan 6 memperlihatkan perkembangan antara yield, dan
faktor – faktor eksternal seperti suku bunga, inflasi dan nilai tukar pada tiga jenis
obligasi pemerintah yang paling aktif antara tahun 2011 - 2014.
Seperti yang telah diteliti oleh Herlambang (2015), Aswan (2012), Surya
dan Nasher (2011) menyatakan bahwa nilai suku bunga, inflasi dan nilai tukar
berpengaruh signifikan terhadap return obligasi dan memiliki pengaruh positif,
sedangkan Kadir (2007) menyatakan bahwa nilai inflasi tidak memiliki pengaruh
terhadap yield. Data Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6 memperlihatkan bahwa
obligasi masing – masing seri pada waktu – waktu tertentu tidak selalu nilai yield
dan variabel -variabel ekonomi tersebut memiliki pergerakan yang sama, dan
respons perubahan nilai yield terhadap perubahan shock variabel -variabel
makroekonomi berbeda -beda. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut mengenai hubungan antara yield obligasi pemerintah dan variabel
makroekonomi. Sehingga, perlu dirumuskan pertanyaan penelitian mengenai
permasalah ini, yaitu:
1. Bagaimana pengaruh faktor internal obligasi seperti kupon, maturity dan
durasi terhadap yield obligasi pemerintah tahun 2011 – 2014 ?
2. Bagaimana pengaruh faktor eksternal obligasi seperti suku bunga, inflasi dan
nilai tukar terhadap yield obligasi pemerintah tahun 2011 - 2014?
Tujuan Penelitian
1.

Menganalisis pengaruh faktor internal obligasi seperti kupon, maturity
dan durasi terhadap yield obligasi pemerintah tahun 2011 – 2014
2.
Menganalisis pengaruh faktor eksternal obligasi seperti suku bunga,
inflasi dan nilai tukar terhadap yield obligasi pemerintah 2011 – 2014
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis
namun bagi pemerintah dan pihak – pihak lainnya yang berkepentingan.
1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan menjadi sarana belajar dalam
mempraktekan teori – teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dan dapat
menambah wawasan dalam menganalisis permasalah
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2. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi terhadap
keputusan berinvestasi pada instrumen obligasi, sehingga investor dapat
melakukan anaisis terhadap obligasi yang diperjualbelikan di pasar modal
melalui faktor – faktor yang dapat mempengaruhi yield yang didapatkan oleh
investor
3. Bagi Institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi
penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan yield obligasi pemerintah dan
karakteristik beserta factor – factor yang dapat mempengaruhinya.
Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian dilakukan terhadap data dan informasi perdagangan obligasi
teraktif yang dilakukan oleh pemerintah tahun 2011– 2014 yang terdiri dari yield
obligasi. Selain itu, penelitian ini mefokuskan terhadap oblligasi sebagai
instrument investasi. Oleh karena itum penelitian ini melakuakan analisis
pengaruh faktor internal dan faktor eksternal, yang terdiri dari, faktor Internal
yaitu kupon, maturity dan durasi, faktor eksternal yaitu BI rate, inflasi dan nilai
tukar
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TINJAUAN PUSTAKA
Obligasi

Krisnilasari (2007) menyatakan bahwa obligasi merupakan salah satu
instrumen keuangan yang cukup menarik bagi kalangan investor di pasar modal
ataupun bagi perusahaan untuk mendapatkan dana bagi kepentingan perusahaan.
Seperti yang telah dinyatakan Husaini dan Saiful (2003) yaitu obligasi merupakan
sertifikat bukti utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, lembaga atau
institusi tertentu baik pemerintah maupun perseroan dalam rangka mendapatkan
dana atau modal dengan cara diperdagangkan di masyarakat dan penerbitnya
setuju untuk membayar sejumlah bunga tetap untuk jangka waktu tertentu dan
akan membayar kembali pokoknya pada saat jatuh tempo. Obligasi menurut Bursa
Efek Indonesia yaitu merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat
dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar
imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada
waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.
Perkembangan obligasi sudah terlihat mulai tahun 2000 sebagai instrument
pasar modal dalam mendapatkan dana bagi suatu perusahaan dan juga pemerintah.
Krisnilasari (2007) menjelaskan bahwa sejak tahun 2000 terjadi adanya
pengetatan prosedur peminjaman yang menyebabkan banyaknya perseroan yang
membutuhkan dana untuk ekspansi bisnisnya atau melunasi utang – utangnya
sehingga dengan mencari alternative lain dalam pasar modal selain melakukan
jual beli saham, obligasi menjadi salah satu instrument pasar modal yang cukup
menarik untuk dilakukan. Selain itu, dalam rangka memperluas pasar obligasi,
jenis obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan tidak hanya
bersifat konvensional namun adapula obligasi yang bersifat syariah atau yang
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