
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan pasar modal di Indonesia sepanjang lima tahun terakhir 

menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal tersebut terlihat dari besarnya 

kapitalisasi pasar baik di pasar saham maupun obligasi (OJK 2016). Pada awal 

tahun 2012 perekonomian global sempat mengalami guncangan akibat krisis 

Yunani dan UE (Uni Eropa), hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pasar 

domestik di Indonesia. Berdasarkan data statistik tahun 2012 sampai dengan 2016, 

pasar di Indonesia kian tahun semakin mengalami peningkatan.  

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga 

(efek) yang umum diperjual belikan melalui pasar modal. Instrumen pasar modal 

di Indonesia yang diperjual belikan melalui bursa efek di Indonesia adalah saham, 

Obligasi, sukuk (Alwi 2003). Adapun perkembangan kapitalisasi masing – masing 

pasar modal seperti saham, obligasi korporasi maupun pemerintah mengalami 

trend yang fluktuatif untuk setiap tahun nya. Berdasarkan data statistik, pasar 

obligasi mengalami trend peningkatan baik obligasi korporasi maupun pemerintah 

untuk setiap tahunnya. Sedangkan pada pasar saham pada tahun 2015 mengalami 

trend penurunan. Hal tersebut dikarenakan harga dollar naik yang menyebabkan 

nilai rupiah melemah, sehingga menyebabkan para investor beralih ke pasar 

obligasi. Melemahnya pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2014 sampai 2015 

menyebabkan para investor beralih ke pasar yang low risk, yaitu ke pasar obligasi. 

 
Sumber : Statistik Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan 2016 (diolah) 

Gambar 1 Kapaitalisasi Pasar Saham, Obligasi Pemerintah dan Obligasi Korporasi 

di Indonesia Tahun 2012 – 2016 

Berdasarkan data statistik pasar modal Otoritas Jasa Keuangan nilai 

kapitalisasi tertinggi untuk pasar obligasi pemerintah maupun korporasi adalah 

pada tahun 2016 sebesar 1773 triliun dan 311 triliun. Sedangkan kapitalisasi untuk 

pasar saham pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4872 triliun dan 

2012 2013 2014 2015 2016

Obligasi Pemerintah 820.266. 995.251. 1.209.96 1.425.99 1.773.27

Obligasi Korporasi 187.461. 218.219. 223.463. 249.879. 311.678.

Saham 4.126.99 4.219.02 5.228.04 4.872.70 5.753.61
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kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 5753 triliun. 

Berdasarkan data tersebut membuktikan menurunnya pertumbuhan perekonomian 

menyebabkan para investor menjadi risk averse, sehingga para investor 

melakukan diversivikasi dalam berinvestasi. Oleh karena itu setiap tahunnya 

investor mulai tertarik untuk berinvestasi pada pasar obligasi, baik obligasi 

pemerintah maupun korporasi (Agung 2010). 

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 semakin tahun mengalami peninngkatan. Selain itu alasan investor 

memilih berinvestasi pada pasar obligasi karena pasar obligasi menawarkan 

tingkat pengembalian positif dengan pendapatan tetap (fixed income). Pendapatan 

yang akan diperoleh dalam periode tertentu dapat diperediksi secara sistematis dan 

investor mempunyai hak klaim atas asset emiten lebih dulu jika perusahaan 

dilikuidasi sehingga obligasi lebih memberikan jaminan dibanding saham 

(Jamillah 2012). 

Berdasarkan data statistik, semakin banyak investor yang mulai tertarik 

terhadap pasar obligasi, sehingga hal tersebut menjadikan semakin banyaknya 

emiten maupun pemerintah yang menerbitkan obligasi. Hal tersebut dapat dilihat 

dari volatilitas perdagangan obligasi memiliki pola yang cenderung meningkat 

(Gunawan 2012). Hal tersebut terlihat pada Gambar 2, dimana volatilitas 

rekapitulasi perdagangan saham, obligasi pemerintah dan korporasi. 

 
Sumber : StatistikPasar Modal  (diolah) 

Gambar 2 Volatilitas Nilai Oustanding Perdagangan Pasar Saham, Obligasi 

Pemerintah dan Obligasi Korporasi di Indonesia Tahun 2012 – 2016 

 Berdasarkan Gambar 2, menunjukkan bahwa perkembangan volatilitas 

nilai outstanding pasar saham dan obligasi mengalami fluktuatif. Pada Gambar 

tersebut menunjukkan pasar obligasi memiliki nilai volatilitas outstanding 

perdagangan yang lebih besar daripada pasar saham. Hal tersebut dikarenakan 

pada setiap periode waktu, baik obligasi pemerintah maupun korporasi melakukan 

peningkatan penerbitan nilai outstanding obligasi tersebut. Seiring berjalan nya 

waktu perkembangan pasar obligasi telah mengalami peningkatan selama 5 tahun 
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terakhir, hal tersebut dikarenakan suku bunga simpanan diketahui memiliki nilai 

yang lebih rendah dibanding dengan yield to maturity. Oleh karena itu investor 

akan lebih menguntungkan jika menanamkan modalnya pada obligasi korporasi 

(Herlambang 2015). Seiring dengan meningkatnya pasar obligasi korporasi, 

apabila ditinjau secara sektoral, ternyata sektor keuangan perbankan mendominasi 

pasar obligasi korporasi. Hal tersebut terlihat pada Tabel 1, dimana menunjukkan 

sektor yang mendominasi obligasi korporasi pada tahun 2016. 

Tabel 1 Sektor Bisnis Obligasi Korporasi Tahun 2016 

No Sektor Bisnis 
Outstanding 

(Juta) 

1 Perbankan 124,977,665 

2 Lembaga Keuangan Non Bank 70,670,365 

3 Keuangan Perdagangan. Jasa dan Investasi 9,162,865 

4 Properti. Real Estate. Konstruksi Infrastruktur 26,872,865 

5 Pertambangan 14,252,465 

7 Infrastruktur & Transportasi 21,751,865 

8 Industri Makanan 5,415,865 

9 Pertanian 6,395,865 

10 Telekomunikasi 26,360,865 

11 Industri Dasar & Kimia 5,817,865 

Sumber :Indonesia Stock Exchange  (2016) 

Berdasarkan pada Tabel 1 menunjukkan sektor perbankan mendominasi 

pasar obligasi korporasi. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang bergerak di 

sektor perbankan melakukan pemanfaatan obligasi sebagai sumber pembiayaan. 

Hal tersebut mengartikan bahwa sektor tersebut membutuhkan dana dalam jumlah 

yang besar serta para investor cenderung merasa lebih aman berinvestasi pada 

sektor ini. Berdasarkan data statistik, sektor perbankan pada tahun 2016 tercatat 

memiliki nilai outstanding sebesar 124,977 triliun (Indonesia Stock Exchange 

2016). Dominasi sektor perbankan dalam obligasi korporasi tidak terlepas karena 

kebutuhan permodalan perbankan dalam ekspansi jangka panjang. Sektor 

perbankan sendiri merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian 

suatu negara, baik untuk masyarakat maupun kalangan indusri.  

Berdasarkan lembaga pefindo, obligasi korporasi merupakan obligasi yang 

memiliki tingkat risiko berisiko dikarenakan dibedakan berdasarkan katagori 

rating, yaitu investment grade dan non investment grade. Pembagian katagori 

instrumen obligasi tersebut berdasarkan atas rating obligasi yang dilakukan oleh 

lembaga pemeringkat. Rating dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat dan 

perusahaan pemeringkat harus mendapat izin resmi dari pemerintah. Di Indonesia, 

perusahaan yang mendapat izin serta menjadi market leader dalam pemberian 

rating adalah PT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia). Selain itu, belakangan 

ini juga terdapat perusahaan baru yang memiliki bidang usaha serupa yaitu Fitch 

Rating Indonesia dan ICRA (Indonesia Credit Rating Agency). Peringkat obligasi 

penting karena memberikan pernyataan yang informatif dan memberikan signal 

tentang probabilitas default hutang perusahaan (Almilia et al. 2007). Dari tahun ke 

tahun, lembaga rating di Indonesia terus melakukan peningkatan rating obligasi 

kearah yang positif, hal tersebut membuat meningkatkan peringkat kredit ke 
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golongan investment grade. Semakin tinggi peringkat, maka semakin 

menunjukkan bahwa obligasi tersebut terhindar dari risiko default. Pada sektor 

perbankan sendiri memiliki rating yang berbeda-beda. Rating tersebut diberikan 

berdasarkan penilaian kelayakan kinerja perusahaan.  

Pada umumnya para investor obligasi bertujuan untuk mencari tingkat imbal 

hasil (yield) yang sebesar - besarnya. Namun kenyataan nya para investor lebih 

banyak tertarik pada obligasi korporasi dengan peringkat investment grade 

daripada obligasi yang memiliki imbal hasil (yield) tinggi (Ardian 2013). Hal 

tersebut dikarenakan obligasi yang memiliki peringkat investment grade memiliki 

tingkat risiko lebih rendah, mengingat semakin kecil kemungkinan obligasi 

mengalami kegagalan dalam membayar bunga dan pokok pinjaman (Wijayanti 

2014). Dalam mengukur tingkat risiko yang diperoleh oleh investor dapat di 

interpretasikan oleh credit spreads pada obligasi yang memiliki tingkat risiko, 

baik risiko tinggi maupun kecil dengan obligasi yang bebas risiko (Chun et al. 

2014). Obligasi berisiko sendiri adalah obligasi korporasi, sedangkan obligasi 

bebas risiko adalah obligasi pemerintah. Credit spreads merupakan interpretasi 

dari return obligasi yang diterima oleh investor yang diukur berdasarkan selisih 

antara tingkat yield obligasi korporasi dengan obligasi pemerintah yang 

dihasilkan. 

Terdapat beberapa faktor makroekonomi yang perlu diperhatikan dalam 

perubahan credit spreads obligasi di Indonesia. Salah satu faktor tersebut adalah 

default probability. Default probability 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). 

Lembaga pemeringkatan terhadap obligasi di Indonesia dapat memberikan 

gambaran kinerja perusahaan kepada investor. Tinggi rendahnya tingkat risiko 

dapat berpeeran dalam menentukan peringkat obligasi, sehingga peringkat obligasi 

dapat memberikan gambaran terhadap risiko gagal bayar. 

Volatilitas merupakan pengukuran statistik untuk fluktuasi harga suatu 

sekuritas atau komoditas selama periode tertentu. Return sendiri merupakan hasil 

yang diperoleh dari investasi (Hugida 2011). Menurut Cui et al. (2013) data 

saham dapat menjadi variabel penjelas bagi risiko kredit, dimana kedua hubungan 

berada dalam kondisi yang baik jika harga saham akan meningkat dan risiko 

kredit akan menurun dan credit spreads semakin lama akan menyempit. 

Selain itu inflasi merupakan salah satu faktor makroekonomi yang memiliki 

dampak terhadap perubahan yang terjadi di pasar. Inflasi merupakan keadaan yang 

mengakibatkan naiknya harga secara umum atau proses meningkatnya harga -

harga secara umum dan terus menerus. Dengan kata lain inflasi merupakan proses 

menurunnya nilai uang secara kontinu. Adanya perubahan inflasi tersebut akan 

mempengaruhi perubahan harga obligasi sehingga menyebabkan perubahan yield 

yang diterima oleh investor (Jamillah 2012). 

 

Perumusan Masalah 

Pada umumnya, investor obligasi menggunakan yield sebagai dasar untuk 

melakukan investasi. Hal tersebut karena yield menggambarkan imbalan yang 
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diterima oleh investor. Komponen pembentuk tingkat yield to maturity (YTM) 

yang diinginkan investor atas obligasi korporasi adalah yield obligasi pemerintah 

sebagai risk-free rate ditambah dengan credit spreads tertentu sesuai dengan 

kualitas kredit dari obligasi. Instrumen yang diperdagangkan pasar obligasi 

dikatagorikan berdasarkan rating, yaitu investment grade dan non investment 

grade. Adapun Gambar 3 credit spreads obligasi investment grade dan non 

investment grade sebagai berikut: 

 
Sumber : Indonesian Bond Pricing Agency (IBPA) (diolah) 

Gambar 3 Credit spreads Obligasi katagori Investment Grade dan Non Investment 

Grade 

Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat bahwa credit spreads non investment 

grade memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan investment grade. Hal 

tersebut dikarenakan tingkat risiko untuk non investment grade lebih besar jika 

dibandingkan investment grade sehingga memiliki tingkat imbal hasil (yield) yang 

lebih besar. Perubahan credit spreads tersebut merupakan kunci investor dalam 

pengambilan keputusan terhadap permintaan return obligasi (Cui et al. 2013). 

Pada pertengahan tahun 2015 terjadi penurunan credit spreads baik 

investment grade maupun non investment grade. Trend penurunan tersebut 

dikarenakan jatuh nya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang kemudian 

berimbas pada kondisi pasar obligasi. Penyebab penurunan tersebut karena 

kondisi ketidakpastian global, dimana Bank Sentral AS menaikkan suku bunga 

dan kondisi ekonomi Eropa dan China tidak kondusif, oleh karena itu berdampak 

kepada perekonomian di Indonesia (IBPA, 2015). Ketidakpastian ekonomi global 

tersebut berdampak di Indonesia, yaitu terjadi inflasi dan nilai rupiah terdepresiasi 

pada pertengahan tahun tersebut. Adanya fenomena market yang tidak stabil 

mengakibatkan para investor lebih risk averse. Namun berdasarkan grafik tersebut 

pada non investment grade terjadi penurunan yang lebih curam jika dibandingkan 

dengan non investment grade. Hal tersebut dikarenakan sikap para investor yang 

lebih risk averse sehingga terjadi penurunan yield terutama pada obligasi non 

investment grade. 

Apabila kita mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi credit spreads 

di pasar obligasi Indonesia dan dapat memahami dinamika pergerakannya, maka 
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diharapkan dapat membantu dalam memprediksi pergerakan yield obligasi di 

pasar sekunder. Penelitian Cui et al. (2013) mengenai pengaruh volatilitas return 

saham terhadap credit spreads, menemukan bahwa volatilitas return saham 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap credit spreads di China. Berbeda 

dengan penelitian Bewley et al. (2004), bahwa volatilitas return saham tidak 

berpengaruh terhadap credit spreads di Australia. Berdasarkan penelitian 

Keehwan et al. (2013) meneliti tentang pengaruh risiko default (default 

probability) terhadap credit spreads di Korea menemukan bahwa risiko default 

berpengaruh positif terhadap credit spreads di Korea. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan Dbouk dan Kryzanowski (2010) yang menemukan bahwa risiko default 

(default probability) berpengaruh positif terhadap credit spreads di Amerika 

Serikat, sedangkan pada penelitian Cui et al. (2013), default probability tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap credit spreads di China. Penelitian 

Susanto Budi (2006) hubungan inflasi dengan credit spreads adalah berpengaruh 

signifikan positif di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Hendrawan 

(2015) dimana inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap credit spreads, 

sedangkan penelitian Dbouk dan Kryzanowski (2010) menemukan hubungan 

inflasi terhadap credit spreads tidak berpengaruh secara signifikan terhadap credit 

spreads di Amerika Serikat. 

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, ditemukan 

adanya perbedaan hasil antar penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pada faktor – faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi credit spreads obligasi di Indonesia periode 2014 – 

2016. Penelitian yang dilakukan adalah dengan membagikan ke dalam dua 

katagori risiko obligasi yaitu,  berdasarkan investment grade dan non investment 

grade. Maka pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana dinamika credit spreads investment grade dan non investment 

grade obligasi sub sektor perbankan di Indonesia periode 2014 – 2016? 

2. Bagaimana pengaruh default probability, volatilitas return saham dan inflasi 

terhadap credit spreads investment grade obligasi sub sektor perbankan di 

Indonesia periode 2014 - 2016? 

3. Bagaimana pengaruh default probability, volatilitas return saham dan inflasi 

terhadap credit spreads non investment grade obligasi sub sektor perbankan 

di Indonesia periode 2014 - 2016? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas. maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis dinamika credit spreads investment grade dan non investment 

grade obligasi sub sektor perbankan di Indonesia periode 2014 – 2016. 

2. Menganalisis pengaruh default probability, volatilitas return saham dan inflasi 

terhadap credit spreads investment grade obligasi sub sektor perbankan di 

Indonesia periode 2014 – 2016. 

3. Menganalisis pengaruh default probability, volatilitas return saham dan inflasi 

terhadap credit spreads non imvestment grade obligasi sub sektor perbankan 

di Indonesia periode 2014 – 2016. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pandangan dan 

informasi kepada para akademisi yang ingin melakukan penlitian lebih lanjut 

mengenai credit spreads obligasi investment grade dan non investment grade. 

Untuk para stakeholder. dapat membantu menganalisis dalam mengambil 

keputusan untuk berinvestasi. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dilakukan terhadap data dan informasi perdagangan obligasi, baik 

obligasi pemerintah dan korporasi periode 2014 – 2016. Penelitian ini akan 

melakukan analisis faktor – faktor yang mempengaruhi credit spreads obligasi di 

Indonesia. yaitu volatilitas return saham, default probability dan inflasi. dimana 

data tersebut diambil secara sekunder di Bursa Efek Indonesia (BEI), Badan Pusat 

Statistik (BPS) serta untuk data obligasi diambil dari Indonesian Bond Pricing 

Agency (IBPA). 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Obligasi (Bond) 

Obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (dapat berupa 

badan hukum perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk 

kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Investasi pada obligasi memiliki 

potensial keuntungan lebih besar daripada produk perbankan. Keuntungan 

berinvestasi di obligasi adalah memperoleh bunga dan kemungkinan adanya 

capital gain. Secara umum dapat juga diartikan obligasi adalah surat utang jangka 

panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga. dengan nominal dan waktu jatuh 

tempo tertentu. Penerbit obligasi bisa perusahaan swasta, BUMN atau pemerintah, 

baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu jenis obligasi yang 

diperdagangkan di pasar modal saat ini adalah obligasi kupon (coupon bond) 

dengan tingkat bunga tetap (fixed) selama masa berlaku obligasi (Saputra 2013). 

Dalam melakukan pembelian obligasi, investor di pasar modal itu sendiri 

bisa mendapatkan keuntungan, yakni mendapatkan tingkat suku bunga (kupon). 

selain itu bisa menghasilkan pendapatan atas kenaikan nilai nominal obligasi ke 

harga premium tersebut di pasar sekunder. Selain itu menurut (Widajati 2010). 

keuntungan berinvestasi di obligasi adalah memperoleh bunga dan kemungkinan 

adanya capital gain. Greenwood (2004) berpendapat bahwa dalam berinvetasi 

dalam jangka panjang seperti obligasi, maka akanmemberikan nilai positif pada 

investor dengan menurunkan ketergantungan terhadap perbankan dan pasar modal 

jangka pendek, menjadi tambahan pilihan investasi dan menjadi investasi yang 

dirasa lebih aman bagi investor. 

Bursa Efek Indonesia mengklasifikasikan obligasi berdasarkan sisi penerbit 

menjadi dua jenis, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Obligasi 

korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau komersial 
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