
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pasar modal adalah pasar dari berbagai instrumen keuangan jangka panjang 

yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang (obligasi) maupun modal 

sendiri (saham) yang diterbitkan pemerintah dan perusahaan swasta (Husnan 2005). 

Perkembangan pasar modal yang pesat memiliki peran penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Dalam melaksanakan fungsi ekonomi, 

pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang 

surplus dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Sementara dalam 

melaksanakan fungsi keuangan, pasar modal menyediakan dana yang dibutuhkan 

oleh pihak yang memerlukan dana, dan pihak yang memiliki kelebihan dana dapat 

ikut terlibat dalam kepemilikan perusahaan tanpa harus menyediakan aktiva riil 

yang diperlukan untuk melakukan investasi (Bachri 1997). Kehadiran pasar modal 

sangat penting bagi perusahaan dan investor. Perusahaan sebagai pihak yang 

membutuhkan dana dapat menghimpun dana melalui pasar modal dengan menjual 

sahamnya kepada publik atau menerbitkan surat hutang (obligasi), sedangkan 

investor sebagai pihak yang memiliki dana dapat mempergunakan pasar modal 

sebagai salah satu alternatif investasi guna memperoleh keuntungan. 

Investasi obligasi merupakan salah satu investasi yang diminati oleh 

pemodal. Hal ini dikarenakan obligasi memiliki pendapatan yang bersifat tetap. 

Pendapatan tetap tersebut diperoleh dari bunga yang akan diterima secara dan 

pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Bagi emiten, obligasi merupakan sekuritas 

yang aman karena biaya emisinya lebih murah daripada saham. Selain itu 

penerbitan obligasi juga untuk menghindari penilaian jelek investor dibandingkan 

jika perusahaan menerbitkan saham baru (Husnan 2005). 

Kelebihan investasi obligasi dibanding saham yaitu dalam hal pembayaran 

return. Pendapatan yang diterima dari saham berasal dari deviden dan capital gain. 

Pembayaran deviden diberikan ketika pembayaran kupon obligasi telah dilakukan. 

Apabila dari pembayaran kupon obligasi tidak terdapat sisa untuk deviden, maka 

pemegang saham tidak mendapat keuntungan dari saham yang dimiliki. 

Keuntungan lain yang diperoleh dari investasi obligasi adalah pemegang obligasi 

memiliki hak pertama atas aset perusahaan jika perusahaan tersebut mengalami 

likuidasi. Hal tersebut terjadi karena perusahaan telah ada kontrak perjanjian untuk 

melunasi obligasi yang telah dibeli oleh pemegang obligasi. Dengan kata lain, 

investasi pada obligasi relatif lebih baik (aman) dibanding dengan investasi saham 

(Faerber 2001). 

 

Tabel 1  Rekapitulasi perdagangan obligasi korporasi 

Periode Outstanding (Triliun) Volume (Juta) Freq 

2013   218 219 600   185 718 893         19 989  

2014   223 463 600   167 674 457         22 153  

2015   249 879 900    187 655 445         22 279  

2016   311 678 550    224 317 968         24 398  

Sumber : Indonesia Bond Market Directory 2015-2016 



2 

 

  Perdagangan obligasi terus meningkat dari tahun ketahun. Frequensi 

perdagangan obligasi terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 

2016. Pada tahun 2013 frequensi perdagangan obligasi tercatat sebanyak 19 989 

lalu meningkat menjadi 22 152 pada tahun 2014 dan terus meningkat hingga tahun 

2016 sebesar 24 398. Rahardjo (2003) menyatakan bahwa terdapat tiga tujuan 

perusahaan menerbitkan obligasi. Pertama, mendapatkan dana tambahan yang lebih 

fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kedua, mendapatkan 

pinjaman dengan tingkat suku bunga fleksibel. Proses penentuan suku bunga 

(kupon) obligasi ditentukan berdasrkan kemampuan keuangan perusahaan serta 

memperhatikan kondisi tingkat suku bunga diperbankan. Ketiga mendapatkan 

alternatif pembiayaan melalui pasar modal. 

 

Tabel 2 Pertumbuhan dan nilai outstanding obligasi yang diterbitkan korporasi 

sektoral tahun 2013-2016 

No Sektor 

Nilai outstanding (Triliun) 
 Pertum

buhan 

(%) 
2013 2014 2015 2016 

1 Property, real 

estate dan 

Kontruksi 

12.60 15.57 18.537 22.20 76.23 

2 Industri Dasar dan 

Bahan Kimia 

2.564 3.47 3.59 5.59 118.36 

3 Keuangan 138.25 140.46 153.99 199.03 43.96 

4 Perdagangan. Jasa 

dan Investasi 

4.80 6.55 7.98 9.16 91.09 

5 Barang Konsumsi 6.01 6.65 7.11 8.81 46.67 

6 Aneka Industri 80 80 - - - 

7 Pertambangan 8.18 6.90 6.500 9.274 13.27 

Sumber : Indonesia Bond Market Directory 2015-2016 

 

Dalam Tabel 2 dijabarkan mengenai pertumbuhan dan nilai outstanding 

obligasi korperasi tahun 2013-2016. Dalam tabel 2 terlihat bahwa pertumbuhan 

sektor properti, real estate, dan konstruksi termasuk dalam tiga besar setelah sektor 

industri dasar dan bahan kimia dan sektor keuangan yaitu sebesar 76.23%. Nilai 

outstanding sektor properti, real estate dan konstruksi berada pada 22.20 triliun 

rupiah dimana jumlah tersebut tertinggi kedua setelah sektor keuangan. Tingginya 

nilai outstanding dan pertumbungan obligasi korporasi sektor properti, real estate 

dan konstruksi disebabkan adanya kebijakan pemerintahan baru. Pada masa 

pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diawali bulan Oktober 2014, 

pembangunan infrastruktur menjadi salah satu proritas utama dan sektor properti 

menjadi pelengkap dari pembangunan yang harus dicapai. Hal tersebut 

menyebabkan meningkatnya obligasi korporasi sektor properti, real estate dan 

konstruksi.  

Sektor properti yang meliputi sektor konstruksi dan real estate merupakan 

salah satu sektor yang penting karena mampu menarik dan mendorong kegiatan di 

berbagai sektor ekonomi, mempengaruhi perkembangan sektor keuangan, serta 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Hasil kajian  
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Kementrian Keuangan tahun 2016 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir 

sektor konstruksi dan real estate di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup 

baik walaupun dengan tren pertumbuhan melambat, searah dengan perlambatan 

pertumbuhan ekonomi nasional.  

 

Tabel 3  Pertumbuhan PDB sektor properti, real estate dan konstruksi 

No Sektor 
PDB (persen) Tenaga Kerja (juta jiwa) 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

1 Konstruksi 6.11 6.97 6.36 5.22 6.3 7.2 8.2 7.9 

2 

Properti 

dan real 

estate 

6.54 5.00 4.11 3.30 0.24 0.26 0.27 0.29 

Sumber : bi.go.id 

 

Untuk sektor real estate pertumbuhan sudah terlihat mulai membaik sejak 

triwulan III 2013. Kontribusi sektor konstruksi dan real estate terhadap PDB 

cenderung tetap pada kisaran 9.5% untuk konstruksi dan 3% untuk real estate. 

Sektor properti mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8 juta orang atau 

6.62% dari seluruh total tenaga kerja yang mana sebanyak 7.7 juta (6.38 persen) 

bekerja di sektor konstruksi dan 29 392 orang (0.24%) di sektor real estate. Di 

negara-negara maju, sektor real estate peranannya lebih besar dibandingkan sektor 

konstruksi. Sedangkan di Indonesia, peran sektor real estate masih lebih kecil 

dibandingkan sektor konstruksi sehingga sektor real estate masih sangat terbuka 

untuk dikembangkan. 

 Paisarn (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi return  obligasi yaitu karakteristik obligasi, faktor internal 

perusahaan dan eksternal perusahaan. Karakteristik yang dipertimbangkan oleh 

investor salah satunya adalah umur obligasi dan peringkat obligasi. Perusahaan 

akan merancang obligasinya sedemikian rupa untuk memperoleh investor yang 

potensial. Semakin pendek umur obligasi, maka investor semakin tetarik karena 

memiliki risiko yang lebih kecil, sehingga imbal hasil dari obligasi tersebut juga 

semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, apabila umur obligasi semakin panjang 

maka risiko dari obligasi akan semakin besar sehingga investor mengharapkan yield 

obligasi yang semakin besar. Oleh karena itu, umur obligasi berpengaruh positif 

terhadap yield obligasi. Hal tersebut sejalan dengan hasil dari penelitian Rahman 

dan Sam’ani (2013) dimana bahwa umur obligasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap yield obligasi.  

Widoatmodjo (2007) menyatakan bahwa dalam analisis investasi pada 

obligasi, investor juga perlu melakukan analisis fundamental dan makroekonomi. 

Analisis makroekonomi antara lain perkembangan moneter yang dihitung 

penawaran uang yang beredar, tingkat inflasi, nilai tukar, suku bunga, harga minyak 

dunia dan harga emas. Perdagangan obligasi koporasi juga dipengaruhi oleh kondisi 

pasar dan sentimen global. Saat harga obligasi meningkat, maka harga saham 

meningkat pula. Berdasarkan deskripsi di atas, maka perlu dianalisis pengaruh 

karakteristik obligasi dan faktor makroekonomi terhadap return obligas sektor 

properti, real estat dan konstruksi bangunan, sehingga investor dapat memilih mana 

obligasi yang memberikan return yang tinggi. 
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Perumusan Masalah 

Meningkatnya minat investor terhadap investasi obligasi tidak diimbangi 

dengan informasi yang tersedia. Terbatasnya informasi mengenai obligasi 

menyebabkan investor kesulitan dalam memprediksi risiko maupun keuntungan 

dalam investasi obligasi. Di Indonesia, penelitian mengenai obligasi masih sangat 

kurang jika dibandingkan dengan penelitian mengenai investasi pasar modal lain 

seperti saham. Pada dasarnya kondisi perekonomian mempengaruhi kondisi pasar. 

Faktor faktor makroekonomi secara empirik telah terbukti mempunyai pengaruh 

terhadap kondisi pasar modal di beberapa negara. Faktor-faktor tersebut yaitu 

pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), laju pertumbuhan inflasi dan tingkat 

suku bunga (Tandelilin 2001). Untuk itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai 

pengaruh faktor makroekonomi terhadap return obligasi.  

Rate of return akan saling behubungan dengan tingkat risiko yang akan 

diterima oleh investor, maka semakin tinggi risiko suatu profil investasi maka 

semakin tinggi juga rate of return yang diharapkan oleh investor. Risiko investasi 

obligasi dibagi menjadi tiga; risiko karakteristik obligasi, karakteristik perusahaan 

dan karakteristik makroekonomi. Risiko karakteristik obligasi adalah risiko dari 

obligasi itu sendiri, risiko karakteristik perusahaan dilihat dari keadaan dan 

fundamental perusahaan dan karakteristik makroekonomi dilihat dari kondisi 

makroekonomi dalam negeri dan pengaruh global. 

Data Bank Indonesia tahun 2017 tingkat suku bunga di Indonesia sebesar 

7.75% sedangkan rata-rata yield to maturity pada obligasi pada tahun yang sama 

sebesar 10.21%, pada tahun selanjutnya tahun 2017 tingkat suku bunga sebesar 

4.25% sedangkan rata-rata yield to maturity sebesar 8.13%. Adanya gap antara nilai 

suku bunga dan yield to maturity ini sering digunakan oleh investor sebagai tolak 

ukur tingkat pengembalian yang diinginkan dan sebagai pembanding dalam 

menentukan keputusan investasi yang dipilih. Hal ini menunjukkan adanya 

pengaruh dari kebijakan pemerintah dalam penentuan suku bunga terhadap 

perubahan return obligasi. Jamilah (2012) menyatakan bahwa variabel kinerja 

keuangan, pertumbuhan perusahaan dan ekonomi makro berpengaruh terhadap 

return obligasi.  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Sumber : Indonesia Bond Pricing Agency (2017) 

Gambar 1  Grafik hubungan antara return dengan durasi dan peringkat obligasi 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa obligasi dengan durasi jangka waktu yang 

pendek akan memiliki return yang rendah dibandingan dengan durasi yang lama, 

dan perusahaan dengan peringkat rendah juga memberikan return yang tinggi 

dibandingkan peringkat yang tinggi. Faktor makroekonomi yang memengaruhi 

return obligasi dapat dilihat dari faktor makroekonomi dalam negeri itu sendiri, 
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seperti nilai tukar, tingkat perubahan harga minyak dan inflasi. Kempf dan Maliese 

(2000) menyatakan bahwa nilai kupon yang tinggi akan menyebabkan obligasi 

menarik bagi investor karena nilai kupon yang tinggi akan memberikan return yang 

makin tinggi juga. Manurung dan Tobing (2010) menyatakan bahwa, durasi 

memengaruhi risiko dari suatu obligasi, semakin pendek durasi maka risikonya 

akan semakin kecil dan semakin tinggi harga kupon maka durasinya akan semakin 

kecil. 

Oleh sebab itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi return obligasi yaitu durasi. Selain itu perlu diteliti juga mengenai 

variabel makroekonomi yang mempengaruhi obligasi disektor properti, real estate, 

dan konstruksi bangunan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah karakteristik obligasi berpengaruh terhadap return obligasi? 

2. Apakah hubungan faktor makroekonomi (nilai tukar, inflasi, dan suku 

bunga, harga emas dan minyak) berpengaruh terhadap return obligasi? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh karakteristik obligasi terhadap return obligasi sektor 

properti, real estate, dan konstruksi bangunan tahun 2013-2016. 

2. Mengetahui hubungan faktor makroekonomi terhadap return obligasi pada 

sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan tahun 2013-2016. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak berikut ini : 

1.  Bagi Investor penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

oleh para investor maupun calon investor dalam menetapkan pilihan 

investasi yang tepat terkait dengan portofolio investasi. Dilihat dari durasi, 

tingkat suku bunga, nilai tukar, dan inflasi, maupun fakor makroekonomi 

dan faktor eksternal. 

2.  Bagi Perusahaan penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen 

perusahaan sebagai suatu bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan penerbitan obligasi.  

3.  Bagi Bank Indonesia penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

acuan dalam penentuan kebijakan terkait return obligasi. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang berisi beberapa 

karakteristik obligasi dan faktor lain yang mempengaruhi return obligasi pada 

sektor properti, real estat dan konstruksi bangunan. Obligasi yang dipilih adalah 

obligasi dari tahun 2013-2016 yang belum jatuh tempo. Selain itu obligasi harus 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang akan diteliti juga memiliki data 
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lengkap seperti membayar kupon secara berkala (triwulan). Karakteristik obligasi 

yang akan diteliti meliputi: durasi. Variabel dari faktor makroekonomi yang 

digunakan meliputi: nilai tukar, suku bunga, inflasi, harga emas dan harga minyak 

dunia. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 Investasi 

 Bodie et al. (2014) menyatakan investasi merupakan penanaman sejumlah 

dana dalam bentuk uang ataupun barang yang diharapkan akan memberikan hasil 

yang lebih dikemudian hari. Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 

sebagai berikut: 

A. Investasi dalam bentuk aset riil (real assets) yaitu investasi dalam bentuk aktiva 

riil berwujud fisik, seperti tanah, emas, batu mulia dan sebagainya. 

B. Investasi dalam bentuk aset keuangan/surat berharga/sekuritas (marketable 

securities financial assets) yaitu investasi dalam bentuk aktiva keuangan 

berwujud surat-surat berharga seperti sertifikat deposito, saham, obligasi, opsi 

dan instrumen keuangan lainnya 

Dalam berinvestasi seseorang dihadapkan pada suatu risiko yang 

dinamakan risiko investasi, sehingga dalam melakukan investasi sesorang harus 

selalu mempertimbangkan tingkat risiko yang dijabarkan. Tandelilin (2001), 

menyatakan risiko merupakan kemungkinan perbedaan actual return  dengan 

return yang diharapkan. Semakin besar perbedaannya, berarti semakin besar risiko 

investasi tersebut. Penanaman investasi pada obligasi diharapkan oleh para investor 

memiliki risiko yang kecil dengan return yangdiharapkan lebih besar dibandingkan 

dengan berinvestasi pada deposito. 

 

 

Obligasi 

Obligasi (bond) merupakan suatu kontrak yang mengharuskan peminjam 

untuk membayar kembali pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman dalam 

kurun waktu tertentu yang sudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan 

(Jogiyanto 2003). Moechdie dan Haryajid (2012) menyatakan bahwa, Obligasi 

adalah salah satu jenis utang. Secara umum obligasi adalah surat tanda utang jangka 

panjang. Menurut konvensi yang berlaku di Indonesia, surat utang dengan tenor di 

atas 5 (lima) tahun disebut obligasi, meskipun beberapa surat hutang bertenor 3 

(tiga) tahun yang diterbitkan perusahaan pembiayaan dipasarkan dan dicatat 

sebagai obligasi. Kebanyakan obligasi yang di Indonesia bertenor 5 (lima) tahun 

dan paling panjang adalah 30 (tiga puluh) tahun.  

Obligasi merupakan alternatif pendanaan melalui hutang yang menarik bagi 

perusahaan atau pemerintah karena pada umumnya obligasi memiliki jatuh tempo 

yang panjang dan relatif murah karena merupakan hutang yang secara langsung 

kepada masyarakat (supplier modal). Obligasi yang baru diterbitkan biasanya dijual 

sama atau mendekati nilai nominalnya. Hal ini disebabkan karena bunga obligasi 

yang diberikan hampir sama dengan suku bunga yang berlaku dipasar yang 




