
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Peningkatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat 

ini khususnya pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pendanaan ke desa-desa, 

serta belanja sosial dapat berdampak pada pertumbuhan perekonomian di 

Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 dinilai lebih baik 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,02%, hal ini didorong 

oleh adanya peningkatan konsumsi rumah tangga dan ekspor serta membaiknya 

tingkat investasi seiring dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur 

yang dilakukan oleh pemerintah (OJK 2016). Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat 

bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010-2016 mengalami 

pertumbuhan yang baik yaitu diatas 6,0%. Meskipun sempat terjadi penurunan 

pada tahun 2013-2015 akibat melambatnya pemulihan perekonomian global dan 

pertumbuhannya yang tidak merata. Disamping itu, melambatnya perekonomian 

global juga diiringi dengan penurunan harga komoditas, terutama harga minyak.  

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2016 

Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2016 

 

Pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah juga berdampak pada 

meningkatnya Anggaran Belanja Pemerintah (APBN). Pemerintah mendanai 

anggaran belanja tersebut menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari 

pendapatan negara dan utang. Utang yang dilakukan pemerintah Indonesia dapat 

dikategorikan menjadi dua sumber yaitu utang yang berasal dari luar negeri dan 

utang dalam negeri. Utang luar negeri dapat dilakukan dengan negara-negara yang 

menjalin kerjasama bilateral, multilateral dengan Indonesia atau dengan bank 

komersil di beberapa negara tersebut.  

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa posisi utang pemerintah pada 

tahun 2016 mencapai Rp 3,467 Triliun, jumlah ini meningkat dari posisi utang 

tahun 2015 yaitu sebesar Rp 3,165 Triliun. Namun, pertumbuhan utang 

pemerintah 2016 dinilai melambat yakni dari 21.3% menjadi 9.5% sehingga 

secara umum utang pemerintah dapat dikatakan masih dalam level sehat dan aman. 

Selain itu, komposisi utang dalam bentuk rupiah juga meningkat dari 55% 

menjadi 58% sehingga dapat mengurangi currency risk dalam pengelolaan utang 

(Bank Indonesia 2016). 
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Tabel 1 Posisi Utang Pemerintah Pusat Indonesia 2010-2016 

POSISI 

UTANG  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Utang 

Pemerintah 

Pusat 

1,681.66 1,808.95 1,977.71 2,375.50 2,608.78 3,165.13 3,466.96 

a. Pinjaman  617.25 621.29 616.61 714.44 677.56 755.12 733.13 

1). Pinjaman 

Luar Negeri 
616.86 620.28 614.81 712.17 674.33 751.04 728.08 

Bilateral 380.67 381.66 359.80 383.53 334.62 340.63 313.42 

Multilateral 208.28 212.96 230.23 288.29 292.33 360.04 369.47 

Commercial 27.34 25.15 24.37 40.00 47.15 50.20 45.08 

Suppliers 0.57 0.50 0.41 0.35 0.24 0.17 0.10 

2). Pinjaman 

Dalam 

Negeri 

0.39 1.01 1.80 2.27 3.22 4.08 5.05 

b. Surat 

Berharga 

Negara  

1,064.4 1,187.66 1,361.1 1,661.05 1,931.22 2,410.01 2,733.83 

Denominasi 

Valas  
161.97 195.63 264.91 399.40 456.62 658.92 719.80 

Denominasi 

Rupiah 
902.43 992.03 1,096.19 1,261.65 1,474.60 1,751.09 2,014.03 

Sumber: Bank Indonesia 2016 

 

Utang yang dilakukan pemerintah Indonesia dapat dilakukan dengan 

melakukan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri atau dengan 

menerbitkan obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN). Surat Berharga Negara 

(SBN) yang diterbitkan pemerintah ada yang menggunakan denominasi valas dan 

rupiah. Hal ini dilakukan agar investor asing maupun domestik dapat ikut 

berkontribusi dalam pembangunan negara. SBN terbagi menjadi Surat Utang 

Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Berikut adalah Tabel 

2 yang menunjukkan komposisi SBN per Desember 2017 yang dapat dan tidak 

dapat diperdagangkan baik dalam mata uang rupiah maupun asing dari tahun 

2013-2017. Terlihat bahwa SBN yang dapat diperdagangkan mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Menurut data per Desember 2017 menunjukkan dari 

total SBN yang diterbitkan oleh pemerintah, sebanyak 3,007 Triliun merupakan 

SBN yang dapat diperdagangkan. SBN yang dapat diperdagangkan didominasi 

oleh SUN denominasi rupiah jenis fixed coupon yaitu sebanyak 1,596 Triliun 

diikuti dengan SUN denominasi US Dollar yaitu sebesar 581 Triliun. 

Pasar modal merupakan pasar yang memfasilitasi perdagangan surat 

berharga jangka panjang baik dalam bentuk saham maupun obligasi. Investor 

dalam melakukan investasi di pasar modal perlu memperhatikan beberapa 

pertimbangan. Salah satu yang harus diperhatikan adalah return (imbal hasil) dan 

risk (risiko). Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, investor harus siap 

menanggung risiko yang besar juga. Pasar obligasi juga dihadapkan dengan risiko 

yang bisa saja terjadi seperti risiko default (gagal bayar), risiko likuiditas, risiko 

fluktuasi bunga, risiko inflasi, dan risiko nilai tukar (Alwi 2003). 
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Tabel 2 Posisi Surat Berharga Negara 2013-2017 

Deskripsi Des-13 Des-14 Des-15 Des-16 Des-17 

A. Dapat 

Diperdagangkan 1,394,651 1,666,576 2,120,694 2,166,756 3,007,595 

1. Denominasi Rupiah 995,251 1,209,960 1,461,845 1,773,278 2,099,765 

a. SUN 908,078 1,099,257 1,302,609 1,527,570 1,756,776 

1) Zero Coupon  34,050 39,950 42,950 41,040 94,750 

2) Fixed Coupon  751,273 945,963 1,162,916 1,407,455 1,596,070 

3) Variable Coupon  122,754 113,343 96,743 79,074 65,955 

b. SBSN  87,173 110,703 159,236 245,708 342,989 

1) Zero Coupon  8,633 10,735 9,015 7,700 19,640 

2) Fixed Coupon  78,540 99,968 150,236 238,008 323,349 

2. Denominasi Valuta 

Asing 

           

399,399  

           

456,615  

           

658,848  

           

766,828  

           

907,829  

a. SUN US Dollar 

           

330,809  

           

363,123  

           

499,204  

           

523,869  

           

581,886  

b. SUN Yen Jepang 

             

18,006  

             

16,158  

             

29,184  

             

40,968  

             

54,669  

c. SUN Euro 

 

             

15,133  

             

33,901  

             

74,348  

           

101,893  

d. SBSN US Dollar 

             

50,584  

             

62,200  

             

96,558  

           

127,642  

           

169,350  

B. Tidak Dapat 

Diperdagangkan 

           

264,641  

           

266,402  

           

289,248  

           

240,748  

           

241,336  

a. SU BI Fixed Coupon 

           

234,869  

           

229,053  

           

222,642  

           

197,546  

           

188,209  

b. SU BI Variable 

Coupon 

 

               

2,390  

         

2,390,885  

               

3,919  

               

3,799  

c. Zero Coupon 

  

             

22,434  

 

             

10,107  

d. SDHI Fixed Coupon 

             

31,533  

             

33,197  

             

36,697  

             

39,282  

             

39,220  

e. SDHI Zero Coupon 

  

               

5,084  

  

Total SBN  

         

1,661,054  

         

1,931,218  

         

2,409,942  

         

2,780,855  

         

3,248,932  

Sumber : DJPPR Kementerian Keuangan 2017  

Seiring dengan membaiknya perekonomian di AS, pemerintah AS terus 

melakukan pembaruan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan 

Effective Federal Funds Rate (EFFR). Hal ini memberikan dampak bagi negara 

berkembang salah satunya Indonesia. Adanya kebijakan tersebut tentunya akan 

berpegaruh pada pasar modal di Indonesia khususnya obligasi. Kenaikan yield 

obligasi pemerintah AS diiringi juga dengan adanya kenaikan EFFR akan 

mendorong kenaikan yield dan juga berdampak pada return SBN.  

Pada awal tahun 2018, pemerintah Indonesia melakukan lelang SUN dan 

SBSN dengan total penawaran yang masuk hampir tiga kali lipat dari nominal 

yang dimenangkan. Hasil lelang pada SUN, total penawaran yang masuk sebesar 

Rp 25,5 Triliun. Begitu pula dalam proses lelang SBSN, total penawaran yang 

masuk sebesar Rp 32,28 Triliun. Tingginya penawaran yang masuk untuk 

sejumlah seri SUN dan SBSN merupakan imbas dari kenaikan peringkat dari 

lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings pada Desember 2017. Fitch 
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memberikan peringkat utang jangka panjang dalam mata uang asing dan lokal 

Indonesia menjadi BBB dari sebelumnya BBB-. Dampak dari adanya informasi 

mengenai pembaruan peringkat SUN dari Fitch membuat yield SUN menyentuh 

6,05% pada SUN yang bertenor 10 tahun. Dengan Fitch menaikkan peringkat 

surat utang Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap SUN 

termasuk para investor asing. Porsi kepemilikan asing pada SUN per 5 Januari 

2018 sebesar 40,3%. Angka ini naik dari posisi tahun sebelumnya yaitu sebesar 

37,62%. Adanya peningkatan kepemilikan asing pada SUN juga dapat membuat 

SUN rawan tekanan karena keputusan Bank Sentral AS, The Fed dalam 

menaikkan suku bunga acuan. Salah satu tekanan yang bisa saja terjadi yaitu 

kemungkinan terjadinya penarikan modal asing secara tiba-tiba (Valid News 

2018). 

Dinamika pasar obligasi dengan tingkat volatilitas yang tinggi selama ini 

disebabkan karena ketidakpastian The Fed menaikkan suku bunga pada tahun 

2018. Sejak awal tahun, yield US Treasury terus meningkat dan memicu yield 

surat utang negara lain pun ikut meningkat. Indonesia yang awalnya mampu 

bertahan oleh sentimen positif yaitu peningkatan peringkat oleh Fitch Ratings, 

akhirnya ikut melemah. Perubahan yield US Treasury tenor 10 tahun per 21 Maret 

2018 yaitu sebesar 2.896% meningkat sebesar 49.1 bps. Begitupun dengan yield 

SUN tenor 10 tahun yang meningkat sebesar 41.6 bps ke level 6.735% (Market 

Bisnis 2018). 

Pasar modal di Indonesia masih rentan terhadap gejolak yang timbul dari 

domestik maupun global. Adanya gejolak tersebut bisa menjadi sentimen yang 

positif maupun negatif bagi investor. Selain itu, adanya gejolak bisa dijadikan 

sebagai peluang bagi investor untuk mendapatkan capital gain yang lebih tinggi 

bahkan bisa juga menjadi risiko yang tidak dapat diprediksi bagi investor. Risiko 

yang tinggi ini bisa diminimalkan dengan kepemilikan obligasi jangka panjang. 

Evans dan Marshall (1998) mengemukakan bahwa kebijakan moneter dapat 

memengaruhi return obligasi jangka pendek. Hal ini didukung pula Engle dan Li 

(1998) yang menyatakan bahwa gejolak atau guncangan makroekonomi pada hari 

pengumuman lebih berdampak pada volatilitas return dalam jangka pendek. Hal 

yang sama juga ditemukan pada penelitian Barr dan Campbell (1997) yang 

menyatakan bahwa kebijakan moneter berpengaruh pada obligasi jangka pendek 

dan tidak berpengaruh pada jangka panjang. 

 

 

Perumusan Masalah 

Adanya informasi negatif dan juga positif pada pasar obligasi domestik 

dapat menyebabkan volatilitas asimetrik. Fenomena volatilitas asimetrik dapat 

terjadi pada pasar uang maupun pasar modal. Volatilitas asimetrik terjadi ketika 

suatu instrumen keuangan salah satunya SUN, menyerap informasi baik negatif 

maupun positif  yang masuk ke pasar dan menyebabkan besaran volatilitas yang 

berbeda pada magnitude yang sama. Dalam hal ini, kenaikan suku bunga acuan 

The Fed yang dilakukan pemerintah AS menyebabkan penurunan return SUN 

dengan besaran yang tidak sama dengan kenaikannya. 

Pasar modal Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi yang 

diminati oleh pihak asing. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 yang menunjukkan 
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data SUN berdasarkan kepemilikan. Kepemilikan SBN Rupiah berdasarkan 

kepemilikan asing menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Hingga 

Desember tahun 2017 tercatat sebanyak 39,8% atau setara dengan 836,15 Triliun 

SBN denominasi rupiah dimiliki oleh investor asing. 

 

Tabel 3 Posisi SBN Rupiah Berdasarkan Kepemilikan 2013-2017 

Kepemilikan Des-13 % Des-14 % Des-15 % Des-16 % Des-17 % 

Bank 335.4 33.7 37.5 31.0 350.0 23.9 399.4 22.5 491.6 23.4 

Institusi 

Negara 
44.4 4.47 41.6 3.4 148.9 10.1 134.2 7.5 141.8 6.7 

Reksadana 42.5 4.2 45.7 3.7 61.6 4.2 85.6 4.8 10.4 4.9 

Asuransi 129.5 13.0 150.6 12.4 171.6 11.7 238.2 13.4 150.8 7.1 

Asing 323.8 32.5 461.3 38.1 558.5 38.2 665.8 37.5 836.1 39.8 

Dana 

Pensiun 
39.47 3.9 43.3 3.5 49.8 3.4 87.2 4.9 198.1 9.4 

Individu  32.48 3.2 30.4 2.5 42.5 2.9 57.7 3.2 59.8 2.8 

Lain-lain  46.68 4.6 60.5 5 78.5 5.3 104.8 5.9 117.4 5.6 

Total 995.2 100 1209.9 100 1461.8 100 1773.2 100 2099.7 100 

Sumber : DJPPR Kementerian Keuangan, 2017 

Menurut Rahma (2017), besarnya kepemilikan investor asing untuk SBN 

dengan tenor jangka panjang dapat menunjukkan stabilisasi perekonomian makro 

Indonesia belum sepenuhnya memenuhi iklim investasi yang dapat dipercaya. 

Risiko investasi yang ada di Indonesia masih belum berada pada batas yang dapat 

diterima oleh investor asing karena mayoritas investor asing memiliki karakter 

sebagai risk taker. Sarmiento et al. (2017) mengatakan bahwa pasar obligasi yang 

memiliki tenor kurang dari lima tahun akan terlihat lebih efisien ketika menerima 

informasi positif dan tidak efisien ketika menerima informasi negatif. Chee dan 

Fah (2013) menyatakan bahwa dua dari delapan variabel makroekonomi yang 

diteliti yaitu suku bunga jangka pendek dan nilai tukar yang berpengaruh kuat 

terhadap spread obligasi. Hubungan negatif tersebut lebih kuat pada jangka 

panjang. Sedangkan menurut Raza et al. (2016) pasar modal di negara emerging 

pasar lebih rentan terhadap informasi negatif yang mengakibatkan kondisi 

perekonomian menjadi tidak menentu sehingga volatilitas asimetrik bisa saja 

terjadi di pasar modal tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 

pertanyaan untuk penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat volatilitas asimetrik pada return obligasi SUN? 

2. Apa saja variabel makroekonomi yang memengaruhi volatilitas asimetrik pada 

return SUN? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Mengidentifikasi keberadaan volatilitas asimetrik pada return SUN. 

2. Menganalisis variabel makroekonomi yang memengaruhi volatilitas asimetrik 

pada return SUN. 
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Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar dalam 

mempraktekkan teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan khususnya 

mengenai keuangan, investasi, pasar modal dan dapat menambah wawasan 

dalam menganalisis permasalahan. 

2. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi 

sekaligus bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait dalam 

mengurangi risiko volatilitas pada pasar obligasi Indonesia. 

3. Bagi masyarakat atau investor, penelitian ini dapat membantu dalam 

menggambarkan return dan risiko yang akan diterima pada portofolio obligasi 

yang dimilikinya. 

4. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian lebih lanjut 

terkait dengan obligasi di Indonesia karena seiring dengan perkembangannya 

saat ini pasar obligasi menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik 

untuk diteliti. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menganalisis bagaimana volatilitas asimetrik pada obligasi 

pemerintah serta menguji variabel makroekonomi yang berpengaruh pada 

volatilitas asimetrik pada return obligasi pemerintah Indonesia. Variabel 

makroekonomi yang digunakan pada penelitian ini sebagai faktor eksternal dari 

obligasi pemerintah Indonesia sedangkan faktor internal SUN (nilai kupon, nilai 

outstanding, rating, principal value) tidak dibahas dalam penelitian ini. Jenis 

obligasi yang digunakan adalah obligasi denominasi Rupiah yang memiliki waktu 

jatuh tempo pendek, menengah, dan panjang. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Obligasi 

Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu 

lembaga dengan nilai nominal (nilai par/ par value) dan waktu jatuh tempo 

tertentu. Penerbit obligasi adalah pemerintah, perusahaan BUMN maupun swasta. 

(Krisnilasari 2007). Gitman (2000) menyatakan bahwa obligasi adalah instrumen 

utang jangka panjang yang digunakan pemerintah maupun perusahaan untuk 

aktivitas pendanaan yang dikumpulkan dari berbagai kelompok peminjam. 

Obligasi merupakan surat utang jangka pendek, menengah, atau jangka panjang 

yang dapat dipindahtangankan pada pasar sekunder yang berisi kontrak perjanjian 

dari peminjam atau pihak yang menerbitkan surat utang tersebut untuk membayar 

suatu imbalan berupa bunga pada periode-periode tertentu dan sekaligus melunasi 

pokok pinjaman pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli atau 

pemegang obligasi tersebut (Bunaidy 2012). 




