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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Obligasi merupakan salah satu komponen investasi dengan manfaat 

dan tingkat pengembalian yang relatif lebih pasti, karena pada hakekatnya 

obligasi merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

berkewajiban untuk mengembalikannya saat jatuh tempo. Sebagian pendapat 

mengatakan bahwa obligasi adalah kontrak keuangan. Penerbit obligasi 

(issuer) seperti perusahaan, akan membayar bunga kepada pembeli obligasi 

secara periodik dan pada akhir waktu tertentu, penerbit obligasi akan 

membayar pokok obligasi yang biasa disebut nilai par.  

Obligasi biasanya dijual di pasar obligasi dan memiliki harga pasar 

yang dapat berubah setiap saat. Obligasi ini tidak menawarkan hak istimewa 

sebagai pemilik perusahaan sebagaimana yang ditawarkan oleh saham, 

dengan kata lain, instrumen investasi ini memberikan kepastian pengembalian 

investasi dan imbal hasil yang lebih pasti, sehingga dari segi risiko akan lebih 

kecil daripada saham. 

Tujuan utama seorang investor menginvestasikan dananya pada suatu 

instrumen keuangan adalah memperoleh return (imbal hasil). 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. Imbal hasil yang berupa capital gain juga 
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mungkin diperoleh oleh pemegang obligasi. Apabila obligasi dibeli pada 

harga pari dan dijual pada harga premium maka akan memberikan capital 

gain bagi pemegangnya. Data perkembangan pasar obligasi Indonesia pada 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Emisi Obligasi Korporasi Periode 2012-2015 

Periode Jumlah 
Emiten 

Jumlah 
Obligasi yang 

Tercatat 

Nilai Emisi (Rp 
miliar) 

2012 42 54 40.267 

2013 41 70 38.806,1 

2014 38 66 35.999.9  

2015 35 98 56.468,2 

Sumber: Indonesia Bond Pricing Agency, 2015 
 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pasar obligasi Indonesia 

pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup stabil dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya. Terhitung di tahun 2015, total emiten obligasi 

mencapai 35 emiten dengan nilai emisi sebesar Rp. 56.468,2 miliar. Ini 

merupakan kenaikan yang cukup baik jika dibandingkan tahun 2014 dengan 

38 emiten dengan nilai emisi sebesar Rp. 35.999.9 miliar. 

Salah satu faktor yang ikut mempengaruhi imbal hasil adalah mata 

uang US dollar, sebagai mata uang internasional terkuat dan cukup stabil 

yang biasanya dipakai sebagai acuan transaksi perusahaan di berbagai negara. 

Banyak perusahaan menggunakan US dollar sebagai alat transaksi, dan 

kecenderungan investor membandingkan return yang diterimanya terhadap 

US dollar. 
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Seorang investor yang akan membeli obligasi hendaknya 

memperhatikan adanya default risk, yaitu risiko yang dihadapi oleh investor 

atau pemegang obligasi karena tidak dapat membayar obligasi pada saat jatuh 

tempo (Manurung dan Tobing, 2010: 5). Untuk menghindari risiko tersebut, 

investor harus memperhatikan beberapa hal, salah satunya adalah peringkat 

obligasi perusahaan emiten. Peringkat obligasi menyatakan skala risiko atau 

tingkat keamanan suatu obligasi yang diterbitkan serta memberikan 

pernyataan yang informatif dan memberikan sinyal tentang probabilitas 

kegagalan hutang suatu perusahaan. 

Obligasi yang berperingkat tinggi akan memberikan imbal hasil yang 

rendah, demikian pula sebaliknya, jika obligasi berperingkat rendah maka 

akan memberikan imbal hasil yang tinggi. Hal ini berhubungan positif dengan 

risiko yang melekat pada obligasi tersebut. Semakin tinggi peringkat obligasi 

maka risiko default semakin rendah, imbal hasil yang diberikan juga semakin 

rendah. Sebaliknya jika semakin rendah peringkat obligasi, semakin tinggi 

risiko default, semakin tinggi juga imbal hasil yang diberikan (Ibrahim, 

2008). 

Selain kedua variabel tersebut yaitu kurs dan peringkat obligasi, 

investor dan kreditor juga perlu mempertimbangkan karakteristik keuangan 

setiap perusahaan. Karakteristik keuangan yang berbeda-beda antar 

perusahaan menyebabkan relevansi angka-angka akuntansi yang tidak sama 

pada semua perusahaan. Ukuran (size) perusahaan dapat digunakan untuk 

mewakili karakteristik keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu 
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skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai 

cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada 

dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan 

besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil 

(small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset 

perusahaan. 

Informasi lainnya yang juga selayaknya dipertimbangkan oleh 

investor ketika berinvestasi pada obligasi yaitu dengan mengetahui tingkat 

kesehatan perusahaan melalui rasio utangnya. Rasio utang diproksikan oleh 

debt to equity ratio (DER). DER adalah salah satu rasio financial leverage 

(Riyanto, 2011: 333). Financial leverage merupakan rasio yang 

mencerminkan faktor risiko yang dihadapi oleh investor. Semakin banyak 

hutang yang dipakai untuk menghasilkan laba maka semakin besar financial 

leverage-nya. Semakin besar financial leverage yang digunakan perusahaan 

semakin tinggi risikonya dan juga sekaligus return yang diharapkan 

berkurang. 

Rasio ini dapat juga digunakan untuk melihat sejauh mana modal 

pemilik dapat menutupi utang-utangnya kepada pihak luar. Semakin rendah 

DER akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

kewajibannya. Rasio utang akan mencapai puncaknya pada saat perusahaan 

berada pada tahap kedewasaan (mature).  

Hal ini terkait dengan manfaat dari penggunaan sumber dana utang 

untuk pemenuhan kegiatan perusahaan. Namun,  perusahaan yang memiliki 
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tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak menyukai pembiayaan yang akan 

meningkatkan leverage mereka. Hal ini berkaitan dengan peningkatan 

leverage akan meningkatkan risiko bagi perusahaan untuk dinyatakan 

bangkrut oleh debtholders jika tidak bisa membayar utang tersebut. 

Obligasi pendapatan tetap sebagai salah satu jenis obligasi 

menawarkan kesempatan untuk memperoleh hasil yang tetap dari waktu ke 

waktu selama periode tertentu dan kesempatan untuk memperoleh capital 

gain. Sama halnya dengan investasi di bidang lain, untuk melakukan investasi 

pada obligasi selain diperlukan dana, juga diperlukan pengetahuan yang 

cukup tentang obligasi, serta naluri bisnis untuk bisa menganalisis faktor–

faktor yang bisa mempengaruhi investasi pada obligasi tersebut. Penerbitan 

obligasi merupakan salah satu keputusan penting yang diambil oleh pengelola 

perusahaan dalam rangka mendapatkan modal untuk kebutuhan usahanya. 

Fabozzi (2000) menyatakan bahwa ada beberapa ukuran yield obligasi 

yang dapat digunakan oleh investor, yaitu current yield dan yield to maturity 

(YTM). Menurut Brigham dan Houston (2006) menyatakan bahwa yield to 

maturity (YTM) merupakan tingkat keuntungan yang akan diterima investor 

jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut 

hingga jatuh tempo. Seorang investor yang membeli suatu obligasi dan 

memilikinya sampai obligasi itu jatuh tempo akan menerima yield to maturity 

(YTM) yang terdapat pada tanggal pembelian, tetapi yield to maturity (YTM) 

obligasi yang diperhitungkan akan sering mengalami perubahan diantara 

tanggal pembelian dan tanggal jatuh temponya. 
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Yield to maturity (YTM) adalah alat ukur yang akan digunakan 

investor untuk melakukan pertimbangan dalam pembelian obligasi. Sehingga 

yield to maturity (YTM) akan mempengaruhi yield (tingkat keuntungan) yang 

akan diperoleh investor. Jika yield to maturity (YTM) tinggi, maka yield 

(tingkat keuntungan) juga akan tinggi, sehingga risiko gagal bayar tidak akan 

terjadi. 

Peristiwa tentang gagal bayar obligasi pernah terjadi pada PT Bumi 

Resources Tbk (BUMI). Lembaga pemeringkat, Standard & Poor's Rating 

Services (S&P), memangkas peringkat surat utang jangka panjang (long-term 

issue rating) obligasi BUMI senilai 700 juta dollar AS dari "CCC-" ke "D" 

alias default. Hal ini terkait dengan kegagalan BUMI membayar bunga 

obligasi bulan Oktober tepat waktu. BUMI semestinya membayar bunga 

obligasi yang diterbitkan anak usaha, Bumi Investment Pte. Ltd., tersebut 

pada 6 Oktober 2014. Bahkan, BUMI juga sebenarnya diberikan masa 

tenggang (grace period) selama 30 hari hingga 7 November 2014 untuk 

membayar bunga tersebut. Nyatanya, manajemen BUMI menyatakan baru 

akan membayar bunga obligasi pada 28 November mendatang. 

BUMI Investment menerbitkan obligasi bergaransi (guarranteed 

secured notes) pada 30 September 2010. Beberapa anak usaha BUMI menjadi 

penjamin, yaitu PT Sitrade Coal, Kalimantan Coal Limited, Sangatta 

Holdings Limited, dan Forerunner International Pte. Ltd. Nilai obligasi 

tersebut 700 juta dollar AS dan jatuh tempo pada 6 Oktober 2017. Suku 

bunga dipatok 10,75 persen per tahun, dan harus dibayar setiap enam bulan, 
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yaitu bulan April dan Oktober. Jadi, bunga yang harus dibayar senilai 73,5 

juta dollar AS. Dengan kurs Rp 12.000 per dollar AS, maka nilai kupon setara 

dengan Rp 889,35 miliar. Ini merupakan ketiga kalinya BUMI gagal 

membayar bunga obligasi tepat waktu. Sebelumnya, BUMI juga kesulitan 

melunasi bunga obligasi yang diterbitkan Enercoal Resources Pte.Ltd senilai 

375 juta dollar AS. 

Berdasarkan contoh kasus-kasus di atas, maka terdapat beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi yield to maturity obligasi, di antaranya 

adalah tingkat suku bunga, nilai tukar, peringkat obligasi, ukuran perusahaan, 

debt to equity ratio (DER), pertumbuhan perusahaan, rasio utang dan 

mekanisme good corporate governance (GCG). Adapun variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap yield 

to maturity obligasi adalah nilai tukar, peringkat obligasi, ukuran perusahaan, 

dan rasio utang terhadap ekuitas.  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka 

penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kurs, Peringkat 

Obligasi, Ukuran Perusahaan, dan Debt to Equity Ratio terhadap Imbal Hasil 

Obligasi Korporasi Di Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tentang kurs, peringkat obligasi, 

ukuran perusahaan, debt to equity ratio, dan imbal hasil obligasi yang sudah 

dipaparkan, maka penulis menarik permasalahan yang timbul, yaitu : 
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1. Apakah kurs, peringkat obligasi, ukuran perusahaan, dan debt to equity 

ratio berpengaruh terhadap imbal hasil obligasi korporasi? 

2. Di antara kurs, peringkat obligasi, ukuran perusahaan, dan debt to equity 

ratio terhadap, manakah yang berpengaruh terbesar terhadap imbal hasil 

obligasi korporasi? 

 

C. Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka 

penting untuk dilakukan batasan masalah agar penelitian ini tidak meluas, 

maka peneliti membatasi permasalahan, yaitu obligasi korporasi periode tahun 

2012-2015. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh antara kurs, peringkat obligasi, ukuran 

perusahaan, dan debt to equity ratio berpengaruh terhadap imbal hasil 

obligasi korporasi. 

b. Untuk mengetahui variabel mana di antara kurs, peringkat obligasi, 

ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio yang berpengaruh terbesar 

terhadap imbal hasil obligasi korporasi . 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi investor obligasi yang tercatat di BEI 
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Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan investasi obligasi di pasar modal 

b. Bagi Perusahaan Penerbit Obligasi yang tercatat di BEI 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk bahan pertimbangan 

perusahaan dalam menerbitkan obligasi dan masukan agar semakin 

efisien dalam memenuhi segala informasi yang relevan dan terpercaya.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan 

penelitian selanjutnya. 


