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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Investasi di Indonesia semakin tahun dapat dikatakan semakin 

berkembang.  Perkembangan investasi di Indonesia dapat di lihat melalui 

minat masyarakat indonesia dalam berinvestasi,  masyarakat indonesia 

mampu mengalokasikan dananya untuk kepentingan pribadi. Selain 

menyimpan dananya di bank dan lembaga keuangan, masyarakat juga 

mulai menginvestasikan dananya dalam bentuk sekuritas baik itu saham 

maupun obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.  

Obligasi merupakan surat hutang yang di terbitkan perusahaan 

kepada investor yang ingin menginvestasikan dananya kepada perusahaan 

penerbit obligasi. Secara garis besar obligasi merupakan bukti utang dari 

penawar yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji 

pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang 

dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Pembayaran bunga obligasi 

ditentukan oleh seberapa besar kupon yang ditetapkan oleh penerbit 

obligasi. Setiap obligasi terdapat kupon dalam jumlah dan waktu jatuh 

tempo yang sudah di tetapkan (Tandeilin, 2001 : 19).     

Berinvestasi pada obligasi memberikan keuntungan bagi 

pemegangnya selain resiko yang dihadapi investor lebih rendah di 

bandingkan saham keuntungan dari obligasi juga berupa pendapatan bunga 
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tetap dan mendapatkan keuntungan atas penjualan obligasi yang terlihat 

dari perubahan harga obligasi. Investor yang membeli saham biasa belum 

tentu akan mendapatkan pendapatan secara tetap dari perusahaan karena 

saham biasa tidak mewajibkan perusahaan untuk membayar sejumlah kas 

terhadap pemegang saham. Berbeda dengan obligasi yang memberikan 

pendapatan tetap dan waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan sehingga 

saham mempunyai resiko yang relative besar dibandingkan obligasi 

(Tandelilin, 2001:18).         

Banyak investor memandang sekuritas pemerintah sebagai tempat 

yang aman namun membosankan untuk menginvestasikan dana mereka. 

Obligasi pemerintah merupakan salah satu investasi yang paling aman 

untuk investor. Perubahan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi 

perubahan yang signifikan terhadap nilai obligasi terutama untuk obligasi 

jangka panjang. Namun tingkat inflasi yang rendah dan pertumbuhan 

ekonomi yang lambat akan membantu mempertahankan tingkat suku 

bunga tetap rendah (Brigham & Houston, 2010:344). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham berbeda dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi, karena obligasi memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan saham. Harga pasar obligasi selalu 

berfluktuasi karena aktifitas jual beli dari investor serta dipengaruhi oleh 

perubahan besaran variabel makro ekonomi seperti inflasi, suku bunga dan 

nilai tukar. Tandelilin (2001:136) menjelaskan tinggi rendahnya harga 
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pasar obligasi juga dipengaruhi oleh karakteristik yang melekat pada 

obligasi itu sendiri antara lain nilai intrinsik, tipe penerbitan, Bond 

indentures dan call provision. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

yield obligasi diantaranya adalah suku bunga, peringkat obligasi dan waktu 

jatuh tempo yang akan dibahas secara mendalam dalam penelitian ini 

untuk mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan 

bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap harga 

pasar obligasi. 

Variabel pertama yang menentukan apakah faktor penting yang 

mempengaruhi perubahan harga obligasi adalah tingkat suku bunga yang 

berlaku. Apabila suku bunga yang berlaku meningkat maka harga obligasi 

akan menurun dan begitu juga sebaliknya. Tandelilin (2001:160) 

menjelaskan persentase perubahan harga yang relatif lebih besar akan 

terjadi pada obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang panjang 

dan tingkat bunga yang lebih rendah. Suku bunga obligasi dan waktu jatuh 

tempo adalah kedua faktor yang akan mempengaruhi perubahan harga 

obligasi secara signifikan. Jika investor yang akan membeli obligasi 

menginginkan dampak perubahan harga obligasi yang besar, sebaiknya 

memilih obligasi dengan tingkat bunga yang rendah dengan waktu jatuh 

tempo yang panjang.  

Suku bunga merupakan faktor penting dalam perekonomian 

indonesia karena suku bunga mampu mempengaruhi perekonomian secara 

umum. Suku bunga mampu mempengaruhi keinginan masyarakat dalam 
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pembelanjaan atau menabungkan uangnya. Apabila tingkat suku bunga 

yang berlaku menurun, maka harga obligasi akan meningkat dan juga 

sebaliknya. Brigham & Houston (2006:365) menyatakan tingkat suku 

bunga akan naik dan turun seiring dengan waktu dengan adanya 

peningkatan pada tingkat suku bunga maka menyebabkan terjadinya 

penurunan pada nilai obligasi yang beredar. Saat suku bunga meningkat 

maka tabungan akan semakin menarik karena memberikan bunga 

tabungan yang tinggi sehingga investor akan menjual obligasinya dan 

mengalihkan hasilkan ke tabungan dengan bunga yang lebih tinggi, 

akibatnya penawaran obligasi meningkat. Dengan meningkatnya 

penawaran obligasi akan ditawar dengan diskon sehingga harga obligasi 

melemah.  

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti tentang pengaruh 

suku bunga terhadap yield obligasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ni Wayan dan Nyoman (2015)  menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif antara tingkat suku bunga terhadap yield obligasi. Penelitian yang 

dilakukan Neneng dan Muhamad (2017) menunjukkan bahwa suku bunga 

berpengaruh positif terhadap yield obligasi. Penelitian yang dilakukan 

Indarsih (2013) menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh positif 

terhadap yield obligasi. Penelitian yang dilakukan Sam’ani (2013) 

menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh positif terhadap yield 

obligasi. Penelitian yang dilakukan Aisah (2012) menunjukkan bahwa 

suku bunga berpengaruh positif  terhadap yield obligasi. 
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Variabel kedua yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah 

peringkat obligasi. Brigham dan Houston (2006 : 375) menjelaskan jika 

peringkat obligasi berpengaruh terhadap yield obligasi. Peringkat oligasi 

adalah indikator dari risiko gagal bayar, peringkat ini memiliki pengaruh 

langsung yang dapat diukur pada tingkat suku bunga obligasi dan biaya 

utang perusahaan. Kebanyakan obligasi dibeli oleh investor dari pada 

individual, dan banyak institus dibatasi hanya berinvestasi pada sekuritas 

yang layak investasi.  

Obligasi suatu perusahaan yang jatuh di bawah peringkat akan 

mengalami kesulitan menjual obligasi barunya karena kebanyakan potensi 

akan tidak diperbolehkan untuk membeli obligasi yang diterbitkan. 

Perusahaan dengan peringkat obligasi tinggi akan menawarkan yield yang 

rendah kepada para investor dan sebaliknya perusahaan dengan peringkat 

obligasi yang rendah relative akan menawarkan yield yang tinggi kepada 

para investor. Ini disebabkan karena adanya risiko default yang mungkin 

terjadi pada perusahaan yang berperingkat rendah. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti tentangan pengaruh 

peringkat obligasi terhadap yield obligasi.. Penelitian yang dilakukan  

Neneng dan Muhamad (2017) menunjukkan bahwa peringkat obligasi 

berpengaruh negatif terhadap yield obligasi. Penelitian yang dilakukan Ni 

Wayan dan Nyoman (2015) menunjukkan bahwa peringkat obligasi 

berpengaruh  negatif  terhadap yield obligasi. Penelitian yang dilakukan 

Indarsih (2013) menunjukkan bahwa peringkat obigasi berpengaruh 
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negatif terhadap yield obligasi. Penelitian yang dilakukan Aisah (2012) 

menunjukkan bahwa peringkat obligasi berpengaruh negatif terhadap yield 

obligasi. 

Variabel terakhir yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah 

waktu jatuh tempo. Tandelilin (2001:140) menjelaskan jika waktu jatuh 

tempo berpengaruh terhadap yield obligasi. Tingkat bunga obligasi 

dipengaruhi oleh besarnya permintaan dan penawaran atas dana yang akan 

diinvestasikan dalam obligasi, sehingga tingkat bunga obligasi bisa 

berbeda-beda untuk obligasi yang berbeda. Tingkat bunga obligasi bisa 

berbeda dan berubah tergantug dengan waktu jatuh tempo suatu obligasi. 

Suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan 

mempunyai tingkat yield obligasi yang berbeda.    

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti tentang pengaruh 

waktu jatuh tempo terhadap yield obligasi. Penelitian yang dilakukan 

Indarsih (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

waktu jatuh tempo terhadap yield obligasi. Penelitian yang dilakukan 

Sam'ani (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

waktu jatuh tempo terhadap yield obligasi. Penelitian yang dilakukan 

Aisah (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara waktu 

jatuh tempo terhadap yield obligasi. Penelitian yang dilakukan  Ni Wayan 

dan Nyoman (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

waktu jatuh tempo terhadap yield obligasi. Penelitian yang dilakukan 
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Neneng (2017) bertolak belakang yang menyatakan bahwa waktu jatuh 

tempo berpengaruh negatif terhadap yield obligasi.  

Objek penelitian yang digunakan pada peneliti ini adalah 

perusahaan yang bergerak pada bidang properti dan real estate yang 

terdaftar dan diperjual belikan obligasinya di Bursa Efek Indonesia. 

Alasan memilih perusahaan yang bergerak dalam properti dan real estate 

karena pada saat ini bisnis properti dan real estate sedang meningkat dan 

perusahaan membutuhkan tambahan dana untuk melakukan kegiatan 

bisnisnya dan perusahaan akan mencari dana tambahan dengan menjual 

saham atau obligasi. Data mengenai pertumbuhan bisnis property dan real 

estate dapat dilihat pada gambar 1. 

 
Sumber : www.indonesia-investments.com  

 

Gambar 1 : Grafik pertumbuhan bisnis property dan real estate. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh www.indonesia-

investment.com pada tanggal 10/7/2017 penjualan property dan real estate 

dari tahun 2011-2017 mengalami peningkatan, sehingga perusahaan 

memerlukan dana yang lebih untuk menjalankan bisnisnya dengan cara 

mengeluarkan surat hutang atau obligasi. Adanya dana dari penjualan 

http://www.indonesia-investments.com/
http://www.indonesia-investment.com/
http://www.indonesia-investment.com/
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obligasi perusahaan maka penjualan obligasi merupakan alternatif 

investasi di pasar modal selain saham yan  g dapat digunakan oleh investor 

untuk mendapatkan keuntungan dan juga membantu perusahaan dalam 

pencarian dana.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya hasil 

penelitian sebelumnya menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan variabel yang lebih sehingga penulis tertarik untuk 

menulis judul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Obligasi, Peringkat 

Obligasi dan Waktu Jatuh Tempo Obligasi Terhadap Yield Obligasi Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Apakah tingkat suku bunga obligasi, peringkat obligasi dan waktu 

jatuh tempo obligasi berpengaruh terhadap yield obligasi pada 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia ?  

2. Variable manakah yang paling berpengaruh terhadap yield obligasi 

pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia ?  
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C. Batasan Masalah  

 Banyak faktor yang mempengaruhi yield obligasi, maka peneliti 

perlu pembatasan masalah untuk pembahasan agar sesuai dengan sasaran 

yang ingin dicapai. Berdasarkan identifikasi yang ada penelitian ini lebih 

memfokuskan pada variabel penelitian yaitu tingkat suku bunga obligasi, 

peringkat obligasi  dan waktu jatuh tempo obligasi karena jika tidak 

dibatasi banyak sekali yang mempengaruhi yield obligasi. 

D. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan  

a. Untuk menganalisis pengaruh tingkat suku bunga obligasi, 

peringkat obligasi dan waktu jatuh tempo obligasi terhadap yield 

obligasi pada perusahaa property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

b. Untuk menganalisis variable manakah yang paling berpengaruh 

terhadap yield obligasi pada perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia.  

2. Kegunaan 

a. Bagi perusahaan penerbit obligasi 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan 

mengenai faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi yield 

obligasi yang dijual dipasar modal. 
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b. Bagi investor 

Penelitian ini membantu untuk bahan pertimbangan dan 

rujukan dalam mengambil keputusan dalam  melakukan investasi. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Agar dapat dijadikan bahan reverensi dan sumber informasi 

bagi peneliti selanjutnya.  

 


