
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Membaiknya kondisi ekonomi Amerika Serikat sejak krisis subprime 

mortgage yang melanda pada tahun 2008, mendorong Bank Sentral Amerika 

Serikat, The Federal Reserve menaikan suku bunga acuan pada 17 Desember 2015 

menjadi 0.25%, setelah selama 10 tahun terakhir berada pada level 0%
1
. Hal ini 

mendorong terjadinya penguatan di pasar uang dimana Rupiah menguat 0.44% 

menjadi Rp14.099 dan di pasar modal dengan IHSG melonjak 1.62% ke level 

4.555,96 poin, setelah dalam beberapa bulan terakhir mengalami tekanan akibat 

spekulasi di pasar menunggu kepastian suku bunga Amerika Serikat
2
. Salah satu 

faktor yang menjadi penyebab menguatnya Rupiah yaitu peningkatan aktivitas di 

pasar obligasi sekunder yang menekan yield obligasi pemerintah. Adanya aliran 

dana yang masuk ke pasar obligasi pemerintah membuat yield Surat Utang Negara 

(SUN) bertenor 10 tahun merosot 18 bps ke 8.691%. Obligasi pemerintah tersebut 

diperdagangkan menguat 1.24% ke level 97.800
3
.   

SUN merupakan salah satu jenis obligasi pemerintah Indonesia yang 

tergabung dalam Surat Berharga Negara (SBN). SBN menjadi instrumen utama 

dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 

2005.  

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan dalam 

Profil Utang Pemerintah Pusat per 30 September 2015, terlihat pada tabel diatas 

bahwa komposisi pembiayaan APBN yang berasal dari SBN terus mengalami 

peningkatan dari tahun 2010. Peningkatan SBN, antara lain digunakan untuk 

refinancing utang lama yang jatuh tempo, dan refinancing dilakukan dengan utang 

baru yang mempunyai term dan condition yang lebih baik. Pada tahun 2015, 

dengan realisasi penerbitan SBN 88.06% dari target Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Perubahan (APBN-P), maka jumlah komposisi SBN dari total 

utang pemerintah sebesar 74%, dengan komposisi 21% dalam denominasi valas 

dan 53% dalam denominasi Rupiah.    
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Tabel 1  Posisi Utang Pemerintah 2010 – 2015 
[triliun rupiah dan %]

Tahun 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015*) %

Pinjaman 617     37% 621     34% 617     31% 714     30% 678     26% 792     26%

SBN 1,064  63% 1,188  66% 1,361  69% 1,661  70% 1,931  74% 2,299  74%

Total Utang 

Pemerintah Pusat
1,681 100% 1,809 100% 1,978 100% 2,375 100% 2,609 100% 3,091 100%

Keterangan: *) angka sementara 

Sumber: Kementrian Keuangan 
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Berikut, tabel dibawah ini menujukkan komposisi SBN per 30 September 

2015 yang tidak dan dapat diperdagangkan baik dalam mata uang asing maupun 

Rupiah dari tahun 2010 – 2015. Terlihat bahwa SBN yang dapat diperdagangkan 

terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Data per September 2015 

menunjukkan, dari total sebesar 2.299triliun sebanyak 88.60% atau 2.037triliun 

merupakan SBN yang dapat diperdagangkan. Dominasi SBN diperdagangkan 

berada pada Surat Utang Negara (SUN) denominasi Rupiah dengan kupon tetap 

sebanyak 54% atau setara dengan 1.092triliun, diikuti sebanyak 24% atau setara 

dengan 479triliun SUN denominasi Dolar Amerika Serikat. Lebih lanjut, 

sebanyak 97.7% atau 1.991triliun diperdagangkan di pasar modal. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa portofolio pembiayaan pemerintah sebagian besar jatuh tempo 

dalam jangka panjang.   

Merinci kepemilikan SBN denominasi Rupiah, terlihat pada gambar 

dibawah ini trend yang meningkat untuk kepemilikan asing. Hingga data ini dirilis 

sebanyak 37.59% atau setara dengan 523triliun, SBN denominasi Rupiah dimiliki 

oleh investor asing yang terdiri dari Bank termasuk Bank Sentral, Privat Banking, 

Fund/Asset Management, Sekuritas, Asuransi dan Dana Pensiun.  

 

 

 

Tabel 2  Posisi Surat Berharga Negara 2010 – 2015 

Deskripsi Des-10 Des-11 Des-12 Des-13 Des-14 Agus-15 15-Sep

A. Dapat Diperdagangkan 803,191    919,235    1,085,173 1,394,652 1,666,577 2,014,162 2,037,442 

  1. Denominasi Rupiah 641,215    723,605    820,266    995,252    1,209,961 1,392,453 1,387,407 

      a. Surat Utang Negara (SUN) 615,498    684,617    757,231    908,078    1,099,257 1,229,774 1,236,974 

           1) Surat Perbendaharaan Negara 29,795        29,900        22,820        34,050        39,950        43,950        39,900        

           2) Obligasi Negara Tanpa Kupon 2,512         2,512         1,263         -            -            -            -            

           3) Obligasi Negara Fixed Rate*) 440,396      517,142      610,393      751,273      945,963      1,081,644   1,092,894   

           4) Obligasi Negara Variable Rate 142,795      135,063      122,755      122,755      113,344      104,180      104,180      

      a. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 25,717      38,988      63,035      87,174      110,704    162,679    150,433    

           1) Surat Berharga Syariah Negara Fixed Rate**) 25,717        37,668        62,840        78,541        99,969        157,099      144,598      

           2) Surat Perbendaharaan Negara Syariah -            1,320         195            8,633         10,735        5,580         5,835         

  2. Denominasi Valuta Asing 161,976    195,630    264,907    399,400    456,616    621,709    650,035    

      a. SUN Valas (dalam juta US$)***) 16,200        18,700        22,950        27,140        29,190        32,690        32,690        

      b. SBSN Valas (dalam juta US$) 650            1,650         2,650         4,150         5,000         7,000         7,000         

      c. SUN Valas (dalam juta JPY) 95,000        95,000        155,000      155,000      155,000      255,000      255,000      

      d. SUN Valas (dalam juta EUR) -            -            -            -            1,000         2,250         2,250         

B. Tidak Dapat Diperdagangkan 261,215    268,419    275,927    267,403    264,642    261,935    261,935    

      a. Surat Utang kepada Bank Indonesia 248,432      244,636      240,144      234,870      229,054      224,347      224,347      

      b. Surat Berharga Syariah Negara / SDHI 12,783        23,783        35,783        32,533        33,197        35,197        35,197        

      c. SBR001 2,391         2,391         2,391         

Total Surat Berharga Negara (A+B) 1,064,406 1,187,654 1,361,100 1,662,055 1,931,219 2,276,097 2,299,377 

Keterangan: nominal dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain. 

                    *) termasuk ORI 

                    **) termasuk Sukuk Ritel 

                    ***) termasuk SUN Valas Domestik 

Sumber: Olah Kementrian Keuangan (DJPPR) 
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Lebih detil, gambar dibawah ini menunjukkan persentase kepemilikan 

investor asing untuk SBN denominasi Rupiah yang diperdagangkan berdasarkan 

tenor. Porsi kepemilikan investor asing untuk SBN dengan tenor kurang dari 2 

tahun hampir tidak pernah lebih dari 20% dan tenor 2 – 5 tahun yang terus 

mengalami penurunan sampai pada ke level 11.43% per September 2015. 

Sedangkan SBN dengan tenor 5-10 tahun, kepemilikan oleh investor asing terus 

mengalami peningkatan setiap tahun dari 21.03% hingga sebesar 39.69%. 

Selanjutnya untuk SBN dengan tenor lebih dari 10 tahun, sejak tahun 2010 – 2015 

kepemilikan oleh investor asing tidak pernah kurang dari 40%.  

Terlihat bahwa semakin panjang tenor SBN, semakin besar kepemilikan 

investor asing didalamnya. Besarnya kepemilikan investor asing untuk SBN 

dengan tenor jangka panjang menunjukkan, terlepas dari return SBN yang 

menarik, stabilisasi perekonomian makro Indonesia belum sepenuhnya memenuhi 

iklim investasi yang dapat dipercaya. Resiko berinvestasi di Indonesia masih 

belum berada pada batas yang dapat diterima oleh investor asing, yang terkenal 

dengan mayoritas memiliki karakter sebagai risk taker. Resiko investasi yang 

tinggi di Indonesia dikonfirmasi dengan gambaran ke depan terkait dengan 

Tabel 3  Posisi Surat Berharga Negara 2010 – 2015 
Kepemilikan Des-10 % Des-11 % Des-12 % Des-13 % Des-14 % Juli-15 % Agust-15 % 15-Sep %

Bank 212.27  33.88% 265.03  36.63% 299.66  36.53% 335.43  33.70% 375.55     31.04% 391.09     28.55% 419.33     30.11% 400.67     28.78%

Institusi Pemerintah* 17.42    2.72% 7.84      1.08% 3.07      0.37% 44.44    4.47% 41.63       3.44% 73.13       5.34% 71.08       5.10% 86.46       6.21%

Non-Bank 406.53  63.40% 450.75  62.29% 517.53  63.10% 615.39  61.84% 792.77     65.52% 905.50     66.11% 902.04     64.78% 905.27     65.02%

Reksadana 51.16    7.98% 47.22    6.53% 43.19    5.27% 42.50    4.27% 45.79       3.78% 58.35       4.26% 59.08       4.24% 61.63       4.43%

Asuransi 79.30    12.37% 93.09    12.86% 83.42    10.17% 129.55  13.02% 150.60     12.45% 162.39     11.86% 162.78     11.69% 165.71     11.90%

Asing 195.76  30.53% 222.86  30.80% 270.52  32.98% 323.83  32.54% 461.35     38.13% 533.63     38.96% 525.68     37.75% 523.38     37.59%

Dana Pensiun 36.75    5.73% 34.39    4.75% 56.46    6.88% 39.47    3.97% 43.30       3.58% 46.74       3.41% 47.25       3.39% 47.90       3.44%

Sekuritas 0.13      0.02% 0.14      0.02% 0.30      0.04% 0.88      0.09% 0.81         0.07% 0.80         0.06% 0.67         0.05% 0.19         0.01%

Individu -       0.00% -       0.00% -       0.00% 32.48    3.26% 30.41       2.51% 32.02       2.34% 31.97       2.30% 28.63       2.06%

Lain-lain 43.43    6.77% 53.05    7.33% 63.64    7.76% 46.68    4.69% 60.51       5.00% 71.57       5.22% 74.61       5.36% 77.83       5.59%

Total 636.22 100% 723.62 100% 820.26 100% 995.26 100% 1,209.95 100% 1,369.72 100% 1,392.45 100% 1,392.40 100%

Keterangan: nominal dalam trilun Rupiah, kecuali dinyatakan lain. 

                    termasuk kepemilikan SBSN 

Sumber: Olah Kementrian Keuangan (DJPPR) 

 
Sumber: Kementrian Keuangan (DJPPR) 

Gambar 1  Persentase Kepemilikan SBN yang Diperdagangkan 

Oleh Non Residen (Asing) Berdasarkan Tenor  
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kondisi makro negara berkembang di wilayah Asia yang dilansir oleh Credit 

Suisse yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini.  

Skoring kondisi makroekonomi dinilai dengan bercermin pada pertumbuhan 

ekonomi, stabilitas keuangan negara yang bersangkutan yang ditunjukkan dengan 

fleksibilitas pemerintah dalam merespon external shockx, tingginya utang dan 

lemahnya tata kelola fiskal sebagai faktor ukuran kinerja yang menambah 

kerentanan terhadap tekanan ekonomi global. Kolom dengan warna merah gelap 

mengindikasikan semakin buruknya kondisi makro negara tersebut dilanjutkan 

dengan warna kuning sampai hijau gelap untuk kondisi makro negara yang 

semakin baik. Sehingga dapat dilihat kinerja dari Indonesia meskipun fleksibilitas 

pemerintah dalam merespon external shocks cukup baik, namun kondisi makro 

dan kerentanan terhadap tekanan global membuat kinerja keseluruhan bernilai 

buruk. Sehingga dapat dikatakan, meskipun menduduki peringkat kedua setelah 

China dan mengalahkan Singapura sebagai negara unggulan investasi berdasarkan 

hasil survei Price Waterhouse Coopers (PwC)
4

, namun resiko investasi di 

Indonesia masih tinggi.  

Resiko yang tinggi diminimalisir dengan kepemilikan SBN bertenor jangka 

panjang. Evans dan Marshall (1998) dalam penelitiannya menemukan kebijakan 

moneter berdampak pada obligasi jangka pendek, sedikit berdampak pada obligasi 

jangka menengah, dan hampir tidak berdampak pada obligasi jangka panjang. 

Goeij dan Marquering (2006) juga menemukan bahwa kebijakan moneter hanya 

berdampak pada volatilitas obligasi jangka pendek. Hal ini dikonfirmasi kembali 

oleh Huang dan Lu. (2009) yang menemukan bahwa variabel moneter siginifkan 

pada oligasi jangka pendek, namun lemah terhadap obligasi jangka menengah.  

Berbicara mengenai resiko tidak terlepas dari volatilitas asimetri. Engle 

dan Ng (1993) menyebutkan volatilitas diperlukan dalam memilih portofolio, 

manajemen aset, serta penentuan harga aset primer dan derivatif. Hasil penelitian 

Hamilton dan Lin (1996) menyebutkan bahwa resesi merupakan faktor utama 

yang menyebabkan peningkatan fluktuasi dalam volatilitas return. Selang 

beberapa tahun, penelitian Wu (2001) juga menemukan keberadaan volatilitas 

asimetri terlihat jelas pada saat pasar mengalami kejatuhan (crash), yaitu ketika 

terjadi penurunan harga sekuritas secara besar-besaran dikaitkan dengan 

peningkatan volatilitas di pasar secara signifikan.  
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Sumber: Credit Suisse 

Gambar 2  Skoring Kondisi Makroekonomi di Negara 

Berkembang Kawasan Asia   
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Dampak volatilitas asimetri pertama kali dicetuskan oleh Black (1976), 

yang melihat kecendrungan bahwa informasi positif (good news) dan informasi 

negatif (bad news) terhadap return memberikan dampak yang berbeda terhadap 

volatilitas di pasar modal. Fenomena ini dijelaskan dengan teori hipotesis leverage 

effect yang ditemukan oleh Black (1976) dan Christie (1982) yaitu penurunan 

harga sekuritas meningkatkan leverage keuangan yang menyebabkan sekuritas 

menjadi lebih beresiko dan meningkatkan volatilitas. Sehingga dapat disimpulkan, 

informasi negatif cenderung memiliki dampak volatilitas yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan informasi positif.  

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan dan kemungkinan 

terjadinya perlambatan ekonomi dunia, ledakan utang China dan krisis pada 

emerging market sebagaimana investment outlook yang dilansir oleh Credit Suisse, 

maka topik mengenai volatilitas asimetri dengan SBN sebagai objek penelitian, 

menjadi menarik untuk diteliti untuk membantu para investor dalam mengelola 

portofolio dan pemerintah dalam membuat kebijakan.  

 

 

Perumusan Masalah 

Pasar modal Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi oleh 

investor negara maju yang tunjukkan dengan peningkatan kepemilikan obligasi 

oleh investor asing yang telah ditunjukkan sebelumnya. Salomons dan Grootveld 

(2003) mengatakan bahwa negara yang masuk kedalam kategori emerging market 

memberikan risk premium yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju, 

sehingga dapat memberikan expected return yang lebih tingi juga. Terdapat tiga 

pengaruh positif yang diberikan atas investasi portofolio oleh investor asing yaitu 

mengembangkan pasar modal negara tujuan, meningkatkan sumber pendanaan 

dari luar dan meningkatkan nilai sekuritas yang pada akhirnya meningkatkan nilai 

portfolio oleh investor lokal (Errunza 1986). Sedangkan, Chandra (2010) 

mengatakan besarnya kepemilikan oleh asing dapat membuat kinerja pasar modal 

menjadi sangat fluktuatif karena dimungkinkan penarikan dana setiap saat. Ervina 

(2014) mengkonfirmasi bahwa peningkatan kepemilikan oleh investor 

berpengaruh terhadap return obligasi. Lebih lanjut, Sari (2004) mengkonfirmasi 

bahwa volatilitas pasar obligasi memiliki persistensi yang tinggi.    

Penelitian terkait dengan variabel makro ekonomi dengan obligasi sudah 

banyak dilakukan di negara maju. Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai 

obligasi sudah mulai banyak dilakukan. Namun, masih sedikit penelitian yang 

mengkaji asimteris informasi terhadap obligasi baik dengan harga maupun imbal 

hasil. Salah satu ciri dari negara maju adalah negara yang sistem keuangannya 

sudah maju, yang memiliki berbagai jenis sekuritas untuk investasi ataupun 

sebagai sumber pendanaan. Seiring dengan perkembangan obligasi di Indonesia, 

maka penelitian ini dilakukan sebagai acuan bagi para investor dalam mengelola 

portofolio obligasinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan 

permasalahan dalam proposal tesis ini adalah: 

1. Apakah terdapat asimetri volatilitas return diantara SUN dan SBSN 

dalam mata uang IDR dan USD, SUN dan SBSN dengan tenor jangka 

pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta SUKUK dalam 

mata uang IDR dan USD? 



 

6 

2. Bagaimana keberadaan asimetri volatilitas return diantara SUN dan 

SBSN dalam mata uang IDR dan USD, SUN dan SBSN dengan tenor 

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta SUKUK 

dalam mata uang IDR dan USD? 

3. Bagaimana hubungan asimetri volatilitas return diantara SUN dan 

SBSN dalam mata uang IDR dan USD, SUN dan SBSN dengan tenor 

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta SUKUK 

dalam mata uang IDR dan USD? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi keberadaan asimetri volatilitas return diantara SUN 

dan SBSN dalam mata uang IDR dan USD, SUN dan SBSN dengan 

tenor jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta 

SUKUK dalam mata uang IDR dan USD  

2. Menganalisa keberadaan asimetri volatilitas return diantara SUN dan 

SBSN dalam mata uang IDR dan USD, SUN dan SBSN dengan tenor 

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta SUKUK 

dalam mata uang IDR dan USD  

3. Menganalisa hubungan asimetri volatilitas return diantara SUN dan 

SBSN dalam mata uang IDR dan USD, SUN dan SBSN dengan tenor 

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta SUKUK 

dalam mata uang IDR dan USD 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan masukan dan 

informasi untuk dua kategori utama, yakni: 

1. Kalangan akademisi: penelitian ini bertujuan untuk menjadi salah satu 

alternatif acuan terkait asimetri volatilitas return di pasar obligasi 

Indonesia 

2. Kalangan stakeholder pasar modal: hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pasar oleh kalangan 

otoritas pasar modal atau menjadi referensi dalam menetukan langkah 

investasi bagi investor dengan memberikan informasi yang relevan 

terkait volatilitas asimetri return di dalam pasar obligasi. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Obligasi Secara Umum 

Pasar modal merupakan suatu sarana bagi pelaku bisnis untuk mendapatkan 

kebutuhan dana jangka panjang dengan cara memperjualbelikan instrumen 




