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Penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan yield antara Obligasi Pemerintah dan Obligasi 

Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Surabaya merupakan penelitian yang bersifat survei. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui diantara obligasi pemerintah dan obligasi 

korporasi, obligasi manakah yang yieldnya lebih tinggi bagi investor. 

Data penelitian ini mengambil data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Surabaya yaitu data 

harga obligasi, nilai nominal, tingkat kupon, dan masa jatuh tempo obligasi dengan 

menggunakan periode tahun mulai tahun 2002-2005. sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan purposive sampling, dengan mengambil sampel penelitian 9 obligasi 

pemerintah dan 9 obligasi korporasi berdasarkan rating obligasi yang tercatat di Bursa Efek 

Surabaya. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah teknik dokumentasi, yaitu 

pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan atau dokumen yang sudah ada.  

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan memperhitungkan coupon yield, current yield, 

dan yield sampai jatuh tempo (yield to maturity). Dimana masing-masing yield tersebut akan 

mengukur tingkat return obligasi dari sudut pandang yang berbeda. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa obligasi korporasi mempunyai yield yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi pemerintah selama periode tahun 2002-2005 yang 

diukur dengan menggunakan ukuran yield, yaitu antara lain coupon yield, current yield, dan 

yield to maturity (YTM). 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat 

coupon yield, current yield, dan yield to maturity pada obligasi korporasi memperlihatkan tingkat 

yield yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi pemerintah, ini berarti obligasi korporasi 

mempunyai tingkat yield yang lebih baik dan menguntungkan bagi investor. Hal ini dapat 

diketahui dengan membandingkan yield selama periode tahun 2002-2005, ini berarti hipotesis 

yang menyatakan bahwa tingkat yield yang lebih tinggi bagi investor adalah obligasi korporasi 

dinyatakan diterima. 

 


