
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pasar modal berfungsi sebagai lembaga perantara yang dapat 

menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki 

kelebihan dana (investor) dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Selain itu, 

pasar modal dapat mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien karena 

dengan adanya pasar modal maka para investor dapat memilih alternatif investasi 

yang memberikan return yang paling optimal (Tandelilin 2001). Salah satu 

sekuritas yang biasa diperjualbelikan di pasar modal adalah obligasi. Obligasi 

adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang 

diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk 

membayar imbalan berupa bunga (kupon) pada periode tertentu dan melunasi 

pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli 

obligasi tersebut (OJK 2016).  

Obligasi di Indonesia dibagi menjadi obligasi pemerintah dan obligasi 

korporasi dengan dua tipe obligasi, yaitu obligasi konvensional dan obligasi 

syariah (sukuk). Obligasi korporasi adalah obligasi berupa surat utang yang 

diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya, 

sedangkan obligasi pemerintah adalah obligasi dalam bentuk Surat Utang Negara 

(SUN) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Menurut Rahardjo 

(2003), definisi SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang 

dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga 

dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.  

Tujuan dari diterbitkannya SUN tercatat didalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara dimana SUN 

diterbitkan untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN), menutupi kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara 

arus kas penerimaan dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam satu tahun 

anggaran, dan mengelola portofolio utang negara (Kemenkeu RI 2002). Idris 

(2016) menambahkan bahwa dalam pembiayaan defisit APBN, pemerintah 

melakukan pendanaan dengan mencetak uang melalui Bank Indonesia yang 

berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat akan meningkat atau melakukan 

pinjaman (utang) dari dalam negeri (misalnya menerbitkan obligasi) atau luar 

negeri. Namun dikarenakan pencetakan uang lebih berisiko terhadap peningkatan 

laju inflasi maka umumnya pemerintah melakukan pinjaman. 

Tabel 1 menunjukkan perkembangan transaksi surat utang korporasi dan 

SUN (pemerintah) selama tahun 2015 hingga 2019 dimana aktivitas perdagangan 

surat utang korporasi dan pemerintah mengalami peningkatan dari volume dan 

nilai perdagangan. Berdasarkan data tahun 2019, volume dan nilai perdagangan 

obligasi pemerintah mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp1.894,66 

triliun dan Rp1.902,92 triliun menjadi Rp6.902,46 triliun dan Rp6.804,36 triliun. 

Volume dan nilai perdagangan obligasi korporasi juga mengalami peningkatan 

masing-masing sebesar Rp60,82 triliun dan Rp58,49 triliun menjadi Rp388,44 

triliun dan Rp327,62 triliun. Berdasarkan Tabel 1, obligasi pemerintah memiliki 

volume dan nilai perdagangan yang lebih tinggi dibandingkan volume dan nilai 
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perdagangan obligasi korporasi. Volume transaksi dari obligasi pemerintah yang 

meningkat selama tahun 2015 hingga tahun 2019 menandakan bahwa masih 

banyaknya investor yang berminat terhadap SUN. 

Tabel 1  Perkembangan transaksi surat utang periode 2015-2019 

Jenis   Periode 

Transaksi   2015 2016 2017 2018 2019 

Korporasi 
Volume* 187,66 224,3 325,13 327,62 388,44 

Nilai** 186,05 225,14 326,46 327,63 386,12 

Pemerintah 
Volume* 3.399,94 3.655,21 3.842,40 5.007,80 6.902,46 

Nilai** 3.401,12 3.751,44 3.968,53 4.901,44 6.804,36 

Keterangan: *, ** = dalam triliun Rupiah 

Sumber: Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2019 (OJK 2019) 

Menurut Liestiowaty (2011), obligasi pemerintah merupakan pilihan 

alternatif investasi yang relatif bebas risiko terhadap gagal bayar karena 

pemerintahan suatu negara dapat melunasi pembayaran obligasi saat jatuh tempo 

dengan menaikkan pajak atau mencetak uang. Menurut Saputra (2009), obligasi 

pemerintah yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sangat besar yaitu 

mencapai 645 trilliun untuk total penerbitan obligasi pemerintah tahun 2019. Hal 

tersebut dapat dijadikan peluang bagi investor untuk mendiversifikasikan 

portofolionya sebagai salah satu cara memperkecil risiko investasi. Selain itu, 

meningkatnya perkembangan pasar obligasi disebabkan adanya peningkatan 

peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat Standar & Poor’s ke level 

BBB dengan outlook stabil dan afirmasi peringkat utang oleh lembaga 

pemeringkat Fitch Rating pada level BBB dengan outlook stabil (Investment 

Grade) pada 2019 (BI 2019).  

Faktor penting yang menjadi pertimbangan bagi para investor dalam 

melakukan pembelian obligasi sebagai instrumen investasinya adalah yield 

obligasi. Yield obligasi dapat digunakan oleh para investor untuk menghitung 

seberapa besar pendapatan yang mereka peroleh atas investasi terhadap obligasi 

yang telah mereka beli. Menurut Jamillah (2012), yield adalah pengembalian 

pendapatan investasi yang mengacu pada bunga yang diterima dan biasanya 

dinyatakan setiap tahun sebagai persentase berdasarkan biaya investasi, nilai pasar 

saat ini atau nilai nominalnya.  

Perbandingan yield to maturity dari obligasi pemerintah dan obligasi 

korporasi dengan tenor jangka pendek (5 tahun), menengah (10 tahun), dan 

panjang (30 tahun) dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan data pada Tabel 2, 

terlihat bahwa obligasi pemerintah memiliki nilai yield to maturity yang lebih 

rendah dibandingkan dengan obligasi korporasi. Namun meskipun memiliki nilai 

yield to maturity yang lebih rendah, obligasi pemerintah masih diminati oleh para 

investor. Hal tersebut didukung dengan data pada Tabel 1 dimana volume 

transaksi perdagangan obligasi pemerintah lebih tinggi dibandingkan volume 

transaksi perdagangan obligasi korporasi.  
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Tabel 2  Perbandingan obligasi pemerintah dan obligasi korporasi tenor jangka 

pendek, menengah, dan panjang tahun 2018 

Jenis 

Obligasi 
Bond Code Bond Name 

Nominal 

(Rp)* 

Kupon 

(%) 

Jatuh 

Tempo 

(tahun) 

Yield to 

Maturity 

(%) 

Pemerintah 

FR0066 

Obligasi Negara 

Republik Indonesia 

Seri FR0066 

456 5.25 5 7.51 

FR0061 

Obligasi Negara 

Republik Indonesia 

Seri FR0061 

31,200 7.00 10 7.54 

FR0062 

Obligasi Negara 

Republik Indonesia 

Seri FR0062 

12,400 6.38 30 7.62 

Korporasi 

BMRI01ACN1 

Obligasi Berkelanjutan 

I Bank Mandiri Tahap I 

Tahun 2016 Seri A 

1,100 7.95 5 8.56 

BBTN03DCN 

Obligasi Berkelanjutan 

III Bank BTN Tahap I 

Tahun 2017 Seri D 

1,386 8.90 10 8.81 

TLKM01DCN 

Obligasi Berkelanjutan 

I Telkom Tahap I 

Tahun 2015 Seri D 

1,500 
11.0

0 
30 10.60 

Sumber: Bareksa (2018) 

Keterangan: * = dalam milyar Rupiah 

Hal lain yang menjadi alasan investor masih tertarik dengan obligasi 

pemerintah dibandingkan obligasi korporasi meskipun memiliki yield yang lebih 

rendah adalah adanya faktor risiko dimana investor merasa lebih aman dalam 

berinvestasi karena obligasi pemerintah dinilai memiliki risiko yang lebih rendah. 

Risiko tersebut dikaitkan dengan risiko gagal bayar oleh pemerintah. Menurut 

(Widoatmodjo 2007), surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dianggap tidak 

memiliki risiko karena kecil kemungkinan pemerintah tidak melakukan kewajiban 

untuk membayar bunga atau pokok utang kecuali negara mengalami 

kebangkrutan. Mishkin (2008) menambahkan bahwa obligasi pemerintah 

dianggap tidak memiliki risiko gagal bayar karena pemerintah dapat 

meningkatkan pajak untuk membayar kewajiban-kewajibannya.  

Obligasi menjadi suatu instrumen investasi dan keuangan yang dianggap 

sebagai surat utang apabila memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dan 

diatur dalam struktur obligasi tersebut. Salah satu struktur dari obligasi adalah 

harga. Harga obligasi selalu berfluktuasi sesuai kondisi pasar dan dipengaruhi 

tingkat suku bunga (Rahardjo 2003). Yield obligasi yang diperoleh investor dapat 

mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu yang dapat dipengaruhi 

harga pasar obligasi tersebut sehingga fluktuasi atau perubahan harga obligasi 

menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh investor (Surya dan Nasher 

2011). Selain itu, harga obligasi dapat mengalami perubahan akibat dari 

perubahan suku bunga dimana pada saat suku bunga mengalami peningkatan 

maka harga obligasi di pasar akan menyesuaikan dengan mengalami penurunan 

dan tentu akan memengaruhi perubahan yield obligasi. Hal lain yang perlu 

diperhatikan investor adalah tingkat inflasi. Pada saat terjadi inflasi, berinvestasi 

pada obligasi dianggap berisiko karena adanya ketidakpastian kondisi pasar 
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(Nurfauziah dan Setyarini 2004). Jogiyanto (2009) menambahkan bahwa kondisi 

atau kinerja pasar obligasi dapat dipengaruhi oleh kinerja pasar valuta asing 

dimana peningkatan kinerja valuta asing yang ditunjukkan dengan menguatnya 

nilai tukar mata uang domestik (Rupiah) akan diikuti oleh peningkatan kinerja 

pasar obligasi yang ditunjukkan dengan meningkatnya harga obligasi, begitupun 

sebaliknya.  

Seri obligasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seri FR0063 yang 

memiliki jatuh tempo 10 tahun (jangka menengah) dan seri FR0050 yang 

memiliki jatuh tempo 30 tahun (jangka panjang). Pemilihan jangka waktu 

menengah dan panjang dilakukan untuk membandingkan apakah terdapat 

perbedaan perilaku atau pengaruh harga obligasi, suku bunga, inflasi, dan nilai 

tukar terhadap masing-masing seri obligasi. Memahami bagaimana pengaruh 

harga obligasi sebagai struktur obligasi dan variabel makroekonomi terhadap 

perubahan yield obligasi pemerintah dapat memberikan gambaran dalam 

pengambilan keputusan investasi bagi para investor. Oleh karena itu, penelitian 

mengenai pengaruh harga obligasi dan variabel makroekonomi terhadap yield 

obligasi pemerintah penting untuk dilakukan.  

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, meskipun yield obligasi pemerintah lebih 

rendah dibandingkan dengan yield obligasi korporasi namun obligasi pemerintah 

masih banyak diminati oleh para investor. Beberapa penelitian menyebutkan 

bahwa yield dari suatu obligasi dapat dipengaruhi oleh harga obligasi dan variabel 

makroekonomi, seperti suku bunga, inflasi, dan nilai tukar. Tandelilin (2001) 

menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi di pasar modal akan berkaitan dengan 

perubahan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi makro.  

 
Gambar 1  Perkembangan Yield T-10, Suku Bunga BI, Inflasi, dan Nilai Tukar 

Gambar 1 menunjukkan perkembangan antara yield obligasi tenor 10 tahun, 

suku bunga BI, inflasi, dan nilai tukar selama tahun 2015 hingga 2019. Menurut 

Rahman dan Sam’ani (2013), tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap yield obligasi namun hasil yang berbeda ditunjukkan oleh 
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Saputra dan Prasetiono (2014) serta Ibrahim (2008) dimana suku bunga 

berpengaruh signifikan terhadap yield obligasi. Ibrahim (2008), Sari dan 

Abundanti (2015) juga menyebutkan bahwa inflasi dan nilai tukar berpengaruh 

secara signifikan terhadap yield obligasi sedangkan Muharam (2011) menemukan 

bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap yield obligasi pemerintah 

Indonesia. Oleh karena adanya hubungan antar variabel dengan yield obligasi 

pemerintah maka penelitian terkait pengaruh variabel struktur obligasi dan 

makroekonomi terhadap yield obligasi pemerintah perlu dilakukan. Berdasarkan 

uraian tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: 

1. Apakah harga obligasi sebagai struktur obligasi memengaruhi yield obligasi 

pemerintah? 

2. Apa saja faktor-faktor makroekonomi yang memengaruhi yield obligasi 

pemerintah? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Menganalisis pengaruh harga obligasi sebagai struktur obligasi terhadap yield 

obligasi pemerintah. 

2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor makroekonomi terhadap yield obligasi 

pemerintah. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak 

diantaranya:  

1. Investor, diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran dalam 

berinvestasi. 

2. Issuer obligasi, diharapkan penelitian ini memberikan gambaran terkait 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap yield obligasi. 

3. Akademisi, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi penelitian selanjutnya 

sebagai bahan acuan dari referensi untuk penelitian mendatang.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh struktur obligasi dan 

variabel makroekonomi pada yield obligasi pemerintah Indonesia. Struktur 

obligasi yang digunakan pada penelitian ini adalah harga obligasi sedangkan 

variabel makroekonomi yang digunakan adalah suku bunga Bank Indonesia, 

inflasi, dan nilai tukar. Jenis obligasi yang digunakan adalah obligasi denominasi 

Rupiah yaitu seri obligasi FR0063 yang memiliki waktu jatuh tempo menengah 

(10 tahun) dan seri obligasi FR0050 yang memiliki waktu jatuh tempo panjang 

(30 tahun). 
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2 TINJAUAN PUSTAKA 

Obligasi 

Obligasi merupakan instrumen utang dimana penerbit obligasi akan 

membayarkan sejumlah dana kepada pemilik atau pembeli obligasi (investor). 

Dana tersebut merupakan pinjaman dan bunganya akan dibayarkan dalam bentuk 

kupon setiap tiga bulan, enam bulan, atau satu tahun sampai pada waktu jatuh 

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

yang dapat diperjualbelikan di pasar sekunder yang berisi kontrak perjanjian dari 

pihak yang menerbitkan surat utang untuk membayarkan imbalan dalam bentuk 

bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok pinjamaan pada 

waktu yang telah ditentukan kepada pihak yang memegang obligasi (Bunaidy 

2012).  

Bagi investor, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan 

dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu merupakan salah satu 

instrumen keuangan yang menarik (Manurung 2006). Selain itu obligasi 

merupakan alternatif produk investasi yang perkembangannya menjanjikan di 

masa depaan bagi para investor yang ingin berinvestasi dengan struktur 

pendapatan yang bervariasi (Sukanto 2009). Krisnilasari (2007) menyebutkan 

bahwa dalam memperluas pasar obligasi, pemerintah maupun perusahaan 

menerbitkan obligasi yang tidak hanya bersifat konvensional namun juga bersifat 

syariah (sukuk). 

Obligasi dikategorikan menjadi tiga jenis berdasarkan pihak penerbit, yaitu 

(Wijayanto 2015): 

1. Government bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. 

2. Municipal bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah 

untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

3. Corporate bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang 

berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha swasta.  

Obligasi Pemerintah 

Obligasi pemerintah atau Surat Utang Negara (SUN) merupakan obligasi 

yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan digolongkan sebagai investasi harta 

tetap dimana investasi yang dilakukan investor dalam obligasi tersebut memiliki 

keterikatan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, obligasi pemerintah memiliki 

risiko yang lebih kecil atau bebas risiko dibandingkan obligasi korporasi. Hal 

tersebut dikarenakan pada akhir jatuh tempo, dipastikan investor akan 

memperoleh bunga sesuai dengan yang ditetapkan karena obligasi tersebut 

sepenuhnya dijamin oleh pemerintah (Widoatmodjo 2005). 

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga berupa surat pengakuan 

utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran 

bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa 

berlakunya. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang 

Surat Utang Negara (SUN) terdapat dua jenis SUN yang diterbitkan pemerintah, 

yaitu (Cahyono 2004): 




