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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu kebijakan perusahaan agar bisa mendapatkan dana tanpa 

harus berutang ke perbankan dan menerbitkan saham baru adalah 

menerbitkan obligasi. Perusahaan menerbitkan obligasi dengan tujuan untuk 

menghindari risiko yang terjadi di kemudian hari. Obligasi memberikan 

keuntungan bagi investor terutama yang berupaya untuk meminimalkan 

tingkat risiko investasi yang dapat terjadi. Kondisi ini menjadikan investor 

tertarik untuk melakukan investasi di obligasi. Investasi melalui obligasi 

memberikan jaminan tingkat kepastian hasil investasi yang dilakukan. 

Bagi investor, apabila membeli obligasi, maka investor akan 

memperoleh bunga / kupon yang tetap secara berkala biasanya setiap 3 bulan, 

6 bulan, atau 1 tahun sekali sampai waktu jatuh tempo. Ketika obligasi 

tersebut jatuh tempo, maka penerbit harus membayar sesuai dengan nilai pari 

dari obligasi tersebut. Obligasi biasanya diperjualbelikan dalam satuan 

Rp1,00 miliar dan dengan satuan pemindah bukuan minimal Rp50,00 juta. 

Masa berlaku investasi obligasi sangat bergantung dengan badan yang 

menerbitkan dan umunnya memiliki jangka waktu 5 tahun.  

Estimasi atas imbal hasil obligasi penting untuk dilakukan 

dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga obligasi 

relatif berbeda dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham 
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(Fabozzi, 2001). Kondisi ini terjadi karena obligasi memiliki ciri-ciri tertentu 

yang berbeda dengan saham. Faktor-faktor inilah yang diteliti dalam 

penelitian ini, karena secara empiris pengaruh variabel ini terhadap perubahan 

obligasi masih belum diteliti. Pertimbangan ini diperlukan penelitian yang 

khusus mengkaji instrumen obligasi terkait dengan adanya perubahan tingkat 

inflasi. 

Analisis imbal hasil dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan 

aktivitas investasi yang akan dilakukan, imbal hasil menunjukkan sejauh 

mana kegiatan investasi meemberikan hasil atau keuntungan secara 

maksimal. Hasil analisis terhadap imbal hasil akan memberikan informasi 

secara lengkap atas aktivitas investasi yang dilakukan sehingga kegiatan 

investasi melalui obligasi menjadi pilihan yang tepat bagi investor. 

Konsep imbal hasil menjadi pertimbangan dalam investasi ang 

dilakukan, konsep  imbal hasil dalam penelitian ini yaitu apabila lebih besar 

dibandingkan dengan kupon yang ditawarkan (12% vs 10%), Hal ini 

disebabkan karena obligasi dijual pada discount rate. Sebaliknya, apabila 

obligasi tersebut dibeli pada harga premium (di atas harga par) maka imbal 

hasil sampai jatuh tempo dari obligasi otomatis akan lebih rendah 

dibandingkan dengan kupon yang ditawarkan dikarenakan investor harus 

membayar harga pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pasar.  

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana 

barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau 

turunnya daya jual mata uang suatu negara (Badan Pusat Statistik, 2012). 



3 
 

Return obligasi dan saham disebabkan oleh faktor tingkat bunga, inflasi, 

pertumbuhan ekonomi, dan pembayaran dividen. Sementara Campbell & 

Ammer (2003) mengungkapkan bahwa pengumuman mengenai inflasi ke 

depan (expected inflation) merupakan faktor yang paling memengaruhi 

pergerakan yield obligasi jangka panjang.  

Pengaruh inflasi terhadap NIM ((Net Interest Margin) dijelaskan oleh 

Perry (dalam Flamini et al.,2009), pengaruh inflasi terhadap NIM bank 

tergantung pada antisipasi terhadap  pergerakan inflasi di masa yang akan 

datang. Tingkat inflasi yang diantisipasi dapat meningkatkan NIM bank 

selama bank bisa menyesuaikan tingkat suku bunga dengan tepat untuk 

menghasilkan keuntungan. Sementara perubahan tingkat inflasi yang tidak 

terduga dapat meningkatkan biaya untuk menarik dana masyarakat karena 

kenaikan inflasi akan menurunkan nilai imbal hasil dari bunga saat ini, 

sehingga  nasabah cenderung memilih investasi dengan imbal hasil yang lebih 

tinggi seperti saham atau sekuritas lain. 

Kondisi umum perdagangan obligasi di Indonesia menunjukkan 

adanya perkembangan kearah yang positif. Obligasi korporasi Indonesia 

tumbuh tertinggi di Asia Timur sebesar 12,1 % menjadi USD 6,7 triliun pada 

tahun 2013. Penerbitan obligasi korporasi didominasi oleh sektor perbankan 

dan institusi finansial. Pada tahun 2013 penerbitan obligasi senilai Rp40,00 

triliun, kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi Rp57,00 triliyun 

dan penerbitan obligasi korporasi tahun 2015 hampir Rp70,00 triliyun. 
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(Pefindo IPBA). Obligasi yang beredar sampai tahun 2015 dapat dilihat pada 

Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1. Jumlah Obligasi Beredar  

Sumber: Indonesia Bond Prcing Agency, 2015 

 

Peningkatan inflasi secara langsung akan memberikan dampak negatif 

terhadap investasi yang akan dilakukan oleh investor Hutajulu (2009). 

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya peningkatan inflasi yang terlalu 

tinggi secara langsung akan mempengaruhi investor untuk melakukan 

investasi di obligasi. Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas yang 

maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Inflasi terhadap 

Imbal Hasil Obligasi Sektor Keuangan Perbankan yang Tercatat di Bursa 

Efek Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

          Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan, 

yaitu pada inflasi bulan keberapa yang berpengaruh signifikan terhadap imbal 
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hasil obligasi pada perusahaan keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui inflasi bulan keberapa 

yang berpengaruh signifikan terhadap imbal hasil obligasi pada 

perusahaan keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian. 

a. Bagi investor obligasi perusahaan keuangan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan untuk kepentingan investasi. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi peneliti selanjutnya dan menjadikan penelitian ini sebagai 

informasi pelengkap dalam menyusun penelitian yang sejenis. 


