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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Yield merupakan return nominal yang akan diperoleh investor atas 

kepemilikan suatu obligasi. Yield terdiri atas dua bagian, yaitu capital gain 

dan kupon. Capital gain didapatkan jika tingkat bunga pasar lebih rendah 

dari kupon obligasi. Kupon obligasi merupakan pendapatan yang akan 

diterima oleh pemegang obligasi yang diterbitkan sesuai dengan perjanjian 

perusahaan penerbit obligasi. Pembayaran kupon obligasi dilakukan secara 

periode tertentu, ada yang tiga bulan sekali, ada yang enam bulan sekali, 

atau sekali dalam setahun. Kupon obligasi dinyatakan dalam presentase 

dan dihitung secara tahunan. Besaran kupon obligasi bisa bersifat tetap, 

mengambang, atau campuran antara tetap dan mengambang. 

 Obligasi yang mempunyai kupon tinggi di atas rata-rata bunga 

deposito dan rata-rata  kupon obligasi  lainnya akan sangat diminati oleh 

banyak investor. Karena apabila kupon obligasi yang ditawarkan tinggi 

maka keuntungan yang didapatkan investor akan besar. Demikian 

sebaliknya, jika penerbit obligasi menawarkan kupon rendah maka, daya 

tarik investor untuk memiliki obligasi tersebut sangat sedikit. Karena 

keuntungan yang didapatkan oleh investor relatif kecil. 

 Tidak hanya perusahaan swasta saja yang menerbitkan obligasi. 

Pemerintah pun juga menerbitkan obligasi. Salah satu obligasi yang 

diterbitkan oleh pemerintah adalah Obligasi Negara Ritel (ORI). Obligasi 

ini ditujukkan untuk para investor kecil yang memiliki dana terbatas. ORI 

atau surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki sifat kupon 

fixed rate atau bunga tetap yang dibayarkan sampai masa jatuh tempo dan 

kupon akan dibayarkan setiap  bulannya kepada investor.  
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 Dalam menentukan besaran kupon ORI, pemerintah mengacu pada 

suku bunga Bank Indonesia (BI). ORI diminati masyarakat karena kupon 

yang lebih tinggi dari suku bunga acuan BI. Pemerintah pernah 

menerbitkan ORI dengan kupon tertinggi yaitu, pada seri ORI-001 sebesar 

12,05% dan seri ORI-005 sebesar 11,45%. Penerbitan kupon tinggi ini 

dikarenakan pada pertengahan tahun 2006 dan tahun 2008 terjadi kenaikan 

suku bunga BI. Hal ini menjadikan investor tertarik memiliki investasi 

ORI tersebut.( Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, 2006 dan 2008). 

 Tahun 2016 pemerintah mengalami penurunan suku bunga BI yang 

cukup rendah. Hal ini mengakibatkan pemerintah menerbitkan ORI 

dengan tingkat kupon rendah. Pada seri ORI-013 besar kupon yang 

ditawarkan sebesar 6,60%, kupon yang ditawarkan ini jauh lebih rendah 

dari seri ORI sebelumnya yang menawarkan kupon sebesar 9,00%. 

Dengan adanya tingkat bunga rendah tentu menjadikan para investor ragu 

dalam memilih investasi ORI. karena alasan utama investor memilih 

obligasi dilihat dari besarnya tingkat kupon yang ditawarkan. Minat 

investor yang rendah juga menjadikan penjualan ORI tidak mencapai 

target penjualan yang diinginkan pemerintah. 

 Selain investasi pada pasar modal, investasi juga dapat dilakukan 

di instrumen keuangan. Salah satu instrumen keuangan yang bisa dijadikan 

sarana berinvestasi adalah deposito. Deposito merupakan investasi jangka 

pendek yang penarikan dananya hanya bisa dilakukan sesuai dengan 

waktu jatuh tempo yang diperjanjikan antara nasabah dengan bank. Selain 

investasi pada pasar modal, investasi juga dapat dilakukan di instrumen 

keuangan. Salah satu instrumen keuangan yang bisa dijadikan sarana 

berinvestasi adalah deposito Saat jatuh tempo nasabah akan mendapatkan 

imbal hasil (yield) dari deposito. Imbal hasil yang didapat nasabah adalah 

dana yang disimpan pada awal pembukaan deposito ditambah bunga yang 

didapat. Imbal hasil (yield) deposito hampir sama dengan ORI, maka dari 
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itu deposito sering dibandingkan dengan investasi obligasi negara ritel 

(ORI) yang ada di pasar modal. 

 Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian pada 

keuntungan yang didapatkan investor dengan adanya keputusan 

pemerintah yang menerbitkan ORI. Berdasakan latar belakang uraian di 

atas, maka dari itu penulis melakukan penelitian di PT Reliance Sekuritas 

Indonesia, Tbk Malang dengan judul “Yield Obligasi Negara Ritel (ORI)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, 

permasalahan yang muncul dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) 

pada seri ORI 010, ORI 011, dan ORI 012 ? 

2. Bagaimana perbandingan antara imbal hasil (yield) Obligasi Negara 

Ritel (ORI) dengan Deposito ? 

C. Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini agar 

pembahasan terfokus pada pokok permasalahan. Maka batasan masalah 

yang digunakan penulis adalah perkembangan nilai nominal penerbitan 

obligasi negara ritel (ORI) seri ORI 010, ORI 011, dan ORI 012 yang 

diterbitkan masing-masing pada tahun 2013, 2014, dan 2015. Nilai yield 

obligasi negara ritel (ORI) seri ORI 010, ORI 011 dan ORI 012 yang dapat 

dinilai menggunakan perhitungan yield to maturity (YTM). Dan jenis 

deposito yang digunakan untuk membandingkan investasi obligasi negara 

ritel (ORI) adalah deposito berjangka. 

D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 
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1. Menggambarkan perkembangan penerbitan Obligasi Negara Ritel

(ORI) pada ORI 010, ORI 011, dan ORI 012 .

2. Membandingkan imbal hasil (yield) Obligasi Negara Ritel (ORI)

dengan deposito.

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada 

pembaca yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai bahan 

pertimbangan dalam memilih jenis investasi. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan tambahan wawasan dan pandangan mengenai 

kinerja Obligasi Negara Indonesia (ORI). 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

acuan dalam melakukan penelitian topik sejenis guna mengetahui 

perbandingan sehingga dapat memperbaiki kekurangan dalam 

penelitian ini. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan informasi 

yang bermanfaat dan juga sebagai bahan referensi bagi pembaca 

ataupun peneliti, sehingga dapat melengkapi kekurangan yang ada di 

dalam penulisan ini. 




