
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perekonomian dunia saat ini sedang mengalami ketidakpastian, walaupun 

ada kecenderungan menuju ke arah yang lebih baik. Perbaikan terutama ditopang 

oleh perekonomian negara-negara maju seperti AS dan Eropa sebagai dampak 

stimulus moneter yang masih berlanjut. Perbaikan kondisi ekonomi global 

tersebut berdampak pada kenaikan volume perdagangan dunia. Namun demikian, 

dampaknya terhadap kenaikan harga komoditas belum terlalu kuat karena 

melemahnya permintaan global, khususnya Tiongkok dan pasokan yang 

meningkat, khususnya pada komoditas karet, tembaga dan batubara (World Bank 

2013). 

 Stimulus moneter yang dilakukan oleh AS melalui Federal Reserve (Fed) 

yaitu dengan melakukan quantitative easing yang dilakukan sejak resesi pada 

tahun 2009. Sampai akhir tahun 2013, The Fed telah membeli obligasi US$ 85 

miliar per bulan dan memiliki hampir US$ 4 triliun dalam bentuk obligasi, jauh 

meningkat jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki The Fed sebelum krisis 

keuangan 2008 yang hanya US$ 800 miliar. Namun pada akhir tahun 2013, Fed 

melakukan tapering off dengan mengurangi pembelian stimulus berupa pembelian 

obligasi dari US$ 85 miliar menjadi US$ 75 miliar per bulan. Dengan kata lain, 

The Fed mengurangi pembelian US$ 10 miliar untuk obligasi (Bambani et al. 

2013). Kebijakan tapering off ini selanjutnya berpengaruh kepada negara lain 

khususnya neraga-negara berkembang termasuk di dalamnya adalah Indonesia. 

Dengan kebijakan tapering off tersebut, dana asing yang ada di Indonesia ditarik 

keluar oleh investor. Bahkan pada saat itu IHSG jatuh lebih dari 20%, atau sudah 

memasuki fase bearish. Untuk menghindari capital outflow yang besar, salah satu 

strategi pemerintah Indonesia adalah mengatur komposisi utang luar negeri yang 

nantinya dengan pengaturan komposisi utang ini dapat meminimalisir risiko efek 

domino karena adanya perubahan ekonomi global. 

 Jika dilihat dari aspek sumber dana, utang Indonesia dapat dikategorikan 

menjadi dua sumber, yaitu utang yang berasal dari luar negeri dan utang dalam 

negeri. Pada Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (2014), dalam 

menentukan arah ekonomi Indonesia, Bank Indonesia terus mencermati berbagai 

risiko, baik dari global maupun domestik, dan menempuh langkah-langkah 

antisipatif guna memastikan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga dan mendukung 

perbaikan kinerja transaksi berjalan. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa 

memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial serta meningkatkan 

koordinasi dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi 

berjalan, serta kebijakan untuk memperkuat struktur perekonomian domestik dan 

pengelolaan utang luar negeri. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementrian 

Keuangan dan Bank Indonesia pada semester satu tahun 2014, posisi total utang 

luar negeri pemerintah pada tahun 2012 adalah sebesar USD 116,187 juta. Dari 

total utang tersebut paling besar berasal dari pinjaman bilateral sebesar USD 

32,007 juta, selanjutnya berasal dari utang obligasi yaitu sebesar USD 24,869 juta, 

posisi ketiga utang pemerintah berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) 

domestik yang dimiliki bukan penduduk USD 27,975 juta dan sisanya berasal dari 
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pinjaman multilateral, fasilitas kredit eksport dan pinjaman komersial 

(Kementrian Keuangan 2014). 

Segala kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mendorong output 

agregat dikatakan ekspansif. Di mana kebijakan fiskal merupakan peningkatan 

belanja pemerintah atau penggurangan pajak yang ditujukan untuk meningkatkan 

output agregat. Dampak ini juga ini juga dapat dirasakan pada pasar uang, dimana 

meningkatnya output agregat dapat menyebabkan peningkatan permintaan uang 

dengan asumsi kuantitas uang yang ditawarkan konstan (Case 2006). 

 Risiko yang dihadapi dengan adanya pinjaman asing lebih besar jika 

dibandingkan dengan pinjaman dengan mata uang rupiah. Secara garis besar 

resiko tersebut adalah resiko valuta asing, resiko tingkat bunga, dan yang tidak 

kalah pentingnya adalah resiko politik atau negara (political or country risk). 

Risiko valuta asing berhubungan dengan resiko yang akan dihadapi karena adanya 

perbedaan kurs mata uang suatu negara dengan negara lain, yang biasanya 

sifatnya tidak tetap (fluktuatif). Resiko tingkat bunga berhubungan dengan 

perubahan tingkat suku bunga yang berlaku di suatu negara, dan resiko politik 

atau negara (political or country risk) adalah resiko yang berhubungan dengan 

keadaan politik yang ada pada suatu negara, yang ini memang sangat kuat 

pengaruhnya terhadap perubahan kurs mata uang negara yang bersangkutan 

dengan negara lain. 

Dilihat dari perspektif negara berkembang, kebijakan di bidang investasi 

menyangkut pertimbangan mengenai masalah-masalah yang cukup luas dan tidak 

saja berkaitan dengan masalah perdagangan. Bahkan dapat ditekankan bahwa 

dalam sebagian besar keputusan yang menyangkut kebijakan investasi, lebih 

banyak perhitungan yang mencakup masalah makroekonomi, stabilitas sosial 

maupun pembangunan regional daripada masalah perdagangan semata-mata. Oleh 

karena itu, sulit diterima bahwa suatu kebijakan yang menyangkut masalah yang 

cukup luas ini harus disubordinasikan ke dalam masalah perdagangan. Mengikuti 

konsep penilaian yang digunakan oleh International Country Risk Guide (ICRG), 

dalam menelaah pengaruh risiko politik tersebut, ada indikator-indikator penting 

yang menjadi kunci utama tergoncangnya stabilitas politik. Beberapa indikator 

tersebut menjadi stabilitas pemerintahan, konflik internal, profil investasi 

termasuk pada kelompok indikator yang mempunyai bobot paling tinggi. 

Kemudian, korupsi, konflik agama, hukum dan peraturan, serta peran militer, 

termasuk pada kelompok kedua. Nampaknya  otonomi daerah  sampai saat ini 

masih menghadapi banyak persoalan sendiri dikaitkan dalam konteks kebijakan 

investasi dan penciptaan iklim investasi yang menarik. Oleh sebab itu masing-

masing daerah mau tidak mau harus segera membangun terciptanya kepercayaan 

pasar (market confidence) dan menciptakan iklim yang kondusif  yang mendorong  

arus investasi yang lebih stabil dan berjangka panjang. Hal ini sangat penting 

mengingat sampai saat ini Indonesia masih tetap dinilai memiliki tingkat country 

risk yang cukup tinggi bagi masuknya modal asing. 

Salah satu alternatif pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk 

menjalankan APBN selain penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

adalah dengan cara menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN). Menurut Utari 

(2010), pembiayaan defisit APBN saat ini lebih banyak difokuskan pada 

penerbitan obligasi (surat utang negara, SUN) domestik. Sesuai strategi 

pengelolaan utang, guna mengurangi risiko terhadap fluktuasi nilai tukar dan 
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fluktuasi tingkat bunga, maka penerbitan utang negara baru diprioritaskan dalam 

mata uang rupiah dengan perbandingan yang seimbang antara SUN berbunga 

tetap dan berbunga mengambang. Pembiayaan defisit APBN dengan SUN sangat 

strategis karena merupakan jenis pembiayaan yang berkesinambungan dengan 

adanya konsep pembiayaan kembali (refinancing). Defisit Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN) mendorong pemerintah untuk mengeluarkan obligasi, 

yang bertujuan untuk menarik dana masyarakat dan menopang APBN. Semakin 

tinggi tingkat kebutuhan dana semakin banyak pula obligasi yang akan 

diterbitkan. Peran penentuan suku bunga untuk obligasi yang diterbitkan dalam 

waktu dekat akan mempengaruhi penerbitan obligasi pada periode berikutnya. 

Keterbatasan sumber pembiayaan APBN selain dari pajak, mendorong pemerintah 

untuk meningkatkan suku bunga obligasi untuk menarik investor menanamkan 

dananya pada instrumen ini. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin 

meningkat permintaan terhadap obligasi (Mishkin 2008). 

Menurut Julio et al. (2008) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

struktur pendanaan dengan hutang adalah kondisi makroekonomi. Secara garis 

besar SBN dapat dibagi menjadi dua yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan 

Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN) (IBPA 2011). Pada umumnya Surat 

Berharga Negara diterbitkan dalam bentuk SPN dan SUN, yang membedakan 

kedua instrumen tersebut adalah jangka waktu surat berharga, SPN merupakan 

SBN yang usianya dibawah satu tahun sedangkan SUN memiliki jangka waktu 

lebih dari satu tahun. Dalam penerbitan SUN, pemerintah dapat melakukan 

diversifikasi produk SUN tersebut ke dalam empat jenis instrumen yaitu Fix Rate, 

Variable Rate, Zero Coupon dan ORI. Pada pasar perdana, empat instrumen 

dimaksud dijual ke pasar pada harga par (100%) kecuali Zero Coupon, dan setelah 

terjual di pasar perdana, akan terjadi perubahan harga surat berharga menjadi at 

premium atau pun at discount. 

Dilihat dari tren penerbitan, masing-masing instrumen dapat digambarkan 

pada Gambar 1 s.d 3. 

 

Gambar 1 Tren Penerbitan Zero Coupon (DJPU 2015, diolah) 

Pada umumnya Zero Coupon diterbitkan dalam bentuk SPN dengan usia 

surat berharga tidak lebih dari satu tahun dan surat berharga ini tidak memiliki 

kupon sehingga investor membeli pada pasar primer di harga discount. 
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Gambar 2 Tren Penerbitan Fixed Rate (DJPU 2015, diolah) 

Sampai dengan Bulan Juli 2015, terdapat 41 seri Fixed Rate yang beredar 

di pasar sekunder sehingga instrumen ini akan dibahas lebih dalam pada penelitian 

ini. Pada Gambar 2 dijelaskan bahwa penerbitan setiap periodenya cenderung 

mengalami peningkatan namun pada tahun 2014 dan 2015 cenderung menurun. 

Ditinjau dari sisi kupon, instrumen Fixed Rate pada pasar primer terlihat 

cenderung mengalami penurunan namun pada pertengahan 2012 sampai dengan 

saat ini kupon yang harus dibayarkan pemerintah mengalami peningkatan pada 

setiap penerbitannya. Tren penurunan kupon obligasi dari tahun 2005 hingga 

tahun 2012 disebabkan adanya arah kebijakan pemerintah yang fokus pada 

penurunan suku bunga acuan BI, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya 

penyesuaian return investasi termasuk di dalamnya obligasi pemerintah. Sejak 

bulan Agustus 2016, pemerintah terus mencanangkan suku bunga rendah dengan 

menerbitkan kebijakan terbaru yaitu mengubah bunga acuan dari semula BI Rate 

menjadi 7 days reverse REPO. Tingkat bunga 7 days reverse REPO lebih rendah 

dari BI Rate. Kebijakan pangkas suku bunga acuan tersebut berpengaruh pada 

return di pasar modal khususnya pasar obligasi yang memiliki korelasi kuat 

dengan suku bunga acuan. Penurunan return investasi tidak hanya terjadi pada 

instrumen obligasi namun juga pada instrumen investasi lainnya sehingga 

penurunan kupon pada obligasi pemerintah tidak terlalu berpengaruh terhadap 

permintaan investor atas surat berharga pemerintah. 

Pada pertengahan tahun 2012 terjadi peningkatan kupon obligasi 

pemerintah sedangkan di sisi lain jumlah penerbitannya meningkat, penetapan 

nilai kupon obligasi pemerintah biasanya mengikuti perubahan kebijakan BI Rate. 

Dengan kata lain, kemungkinan adanya indikator lain selain kupon yang menjadi 

pertimbangan investor dalam melakukan pembelian surat berharga pemerintah. 

Obligasi pemerintah biasanya memiliki tingkat kupon bunga lebih rendah 

dibandingkan dengan obligasi korporasi. Hal tersebut terjadi karena tingkat risiko 

obligasi pemerintah boleh dikatakan hampir tidak ada. Sebab, obligasi ini dijamin 

sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga kecil kemungkinan terjadi gagal bayar. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, akan diteliti lebih lanjut pengaruh indikator lain 

terhadap pergerakan harga obligasi pemerintah. 
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Salah satu contoh penyebab meningkatnya nominal penerbitan obligasi 

pemerintah adalah kebijakan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

dengan Peraturan OJK No.1/POJK.05/2016 yang menyatakan bahwa lembaga jasa 

keuangan non-bank diwajibkan untuk menginvestasikan sekitar 20-30 persen dana 

mereka di surat utang negara, baik obligasi konvensional ataupun obligasi syariah 

(sukuk) yang diterbitkan pemerintah. Perusahaan asuransi jiwa diharuskan 

menempatkan dana pada Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 30 persen dari 

keseluruhan nilai investasi. Sementara itu, perusahaan asuransi umum dan 

reasuransi, minimal 20 persen. Adapun Dana Pensiun diwajibkan sedikitnya 30 

persen di SBN. 

 

Gambar 3 Tren Penerbitan Variable Rate (DJPU 2015, diolah) 

 Penerbitan Variable Rate menurut data DJPU pada posisi 6 Agustus 2105 

adalah sebesar Rp 104 triliun dan hanya diterbitkan pada tahun 2002. Instrumen 

Variable Rate diterbitkan pada umumnya pada jangka panjang atau dengan kata 

lain berkebalikan dengan Zero Coupon. 

 Pada dasarnya penerbitan Surat Utang Negara mayoritas dalam bentuk 

instrumen Fixed Rate, salah satu penyebabnya adalah karena adanya kepastian 

pembayaran kupon pada tingkat bunga yang sudah ditentukan, berbeda dengan 

Variable Rate yang kuponnya selalu berubah menguikuti tingkat suku bunga 

acuan. Atas dasar itulah, bond issuer dalam hal ini adalah pemerintah lebih 

cenderung memilih menerbitkan Fixed Rate dibandingkan dengan instrumen SUN 

lainnya. 

Perumusan Masalah 

Pada umumnya Surat Berharga Negara diterbitkan dalam bentuk SPN dan 

SUN, yang membedakan kedua instrumen tersebut adalah jangka waktu surat 

berharga, SPN merupakan SBN yang usianya dibawah satu tahun sedangkan SUN 

memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun. Dalam penerbitan SUN, pemerintah 

dapat melakukan diversifikasi produk SUN tersebut ke dalam empat jenis 

instrumen yaitu Fix Rate, Variable Rate, Zero Coupon dan ORI. Pada pasar 

perdana, empat instrumen dimaksud dijual ke pasar pada harga par (100%) 

kecuali Zero Coupon, dan setelah terjual di pasar perdana, akan terjadi perubahan 

harga surat berharga menjadi at premium atau pun at discount. 
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Perubahan harga SUN di pasar sekunder pada dasarnya dipengaruhi oleh 

beberapa indikator makroekonomi dan akan dibahas lebih lanjut seperti apa 

pengaruh indikator-indikator makroekonomi tersebut dan seberapa besar pengaruh 

indikator makro terhadap perubahan harga SUN pada pasar sekunder. 

 Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan masalah 

yang akan dibahas lebih dalam pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran pergerakan harga obligasi pemerintah dibandingkan 

dengan beberapa obligasi korporasi? 

2. Bagaimana pengaruh indikator makroekonomi Indonesia (BI Rate, IHSG, 

Kurs) dan Treasury Bill (T-Bill) terhadap harga obligasi pemerintah di Pasar 

Sekunder? 

 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pergerakan harga obligasi pemerintah dibandingkan dengan 

beberapa obligasi korporasi. 

2. Menganalisis pengaruh indikator makroekonomi Indonesia (BI Rate, IHSG, 

Kurs) dan T-Bill terhadap harga obligasi pemerintah di Pasar Sekunder. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis 

yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Manfaat tersebut adalah: 

1. Bagi akademis 

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat merangsang penelitian 

lebih lanjut dan dapat memberikan informasi, serta alternatif pustaka hingga dapat 

memperluas wacana dan memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan ilmu 

sosial. 

 

2. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan terutama bagi Pemerintah sebagai bond issuer atas obligasi 

pemerintah dalam hal ini Fixed Rate. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menganalisis bagaimana pergerakan harga obligasi pemerintah 

dibandingkan dengan obligasi korporasi yang memiliki rating yang sama dengan 

obligasi pemerintah, selain itu dianalisis pula pengaruh indikator makroekonomi 

terhadap pergerakan harga obligasi pemerintah khususnya dalam hal ini adalah 

instrumen Fixed Rate. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang mendukung sebagai alat 

bantu teoritis untuk menganalisis pengaruh indikator makro (BI Rate, IHSG, 
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