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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Penelitian Terdahulu 

  Penelitian yang dilakukan Marimin dkk., (2016) dengan judul 

“Perbandingan Kinerja Obligasi Ritel Indonesia Dengan Sukuk Ritel 

Indonesia Periode Tahun 2011-2015”. Penulis menggunakan metode 

penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini membahas kinerja obligasi 

ritel dan sukuk ritel yang diukur dari yield masing-masing menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan kinerja antara kedua obligasi tersebut. 

  Kajian yang dilakukan Fauzani (2017) dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Yield Obligasi”. Penulis menggunakan 

metode penelitian regresi berganda. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa 

tingkat suku bunga berpengaruh terhadap yield obligasi. Karena perusahaan 

akan menaikkan penawaran yield obligasinya agar investor tidak menjual 

obligasinya dan mengalihkan dananya ke tabungan, dan jika yield obligasi 

naik atau lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga maka investor akan 

lebih cenderung membeli obligasi karena akan mendapatkan return yang 

lebih tinggi dari tabungan. 

  Dalam penelitian yang dilakukan Kartika dkk., (2017) dengan 

judul “Pengaruh Tingkat Bunga Pasar Dan Karakteristik Obligasi Pada 

Imbal Hasil Obligasi Yang Tergolong Investment Grade”. Penulis 

menggunakan metode penelitian regresi linear berganda. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat bunga pasar dan jangka waktu 

jatuh tempo berpengaruh positif pada imbal hasil obligasi korporasi yang 

tergolong investment grade tahun 2013-2015. Sedangkan tingkat bunga 

kupon tidak berpengaruh pada imbal hasil obligasi korporasi dengan arah 

yang negatif. 
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  Persamaan dari penelitian sekarang dan ketiga penelitian terdahulu 

adalah dalam pembahasannya penelitian sekarang dengan penelitian 

terdahulu sama-sama membahas mengenai imbal hasil (yield) obligasi. 

Sedangkan perbedaan dari penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu 

adalah obyek penelitiannya. Penelitian tersebut mengenai sukuk ritel dan 

obligasi perusahaan.  

2. Tinjauan Pustaka 

a. Definisi Obligasi 

 Instrumen obligasi merupakan bagian dari investasi yang 

berpendapatan tetap (fixed income Securities). Obligasi termasuk dalam 

kelompok investasi berpendapatan tetap, karena pada jenis pendapatan 

keuntungan yang diberikan kepada investor obligasi berdasarkan 

tingkat bunga yang telah ditentukan sebelumnya menurut perhitungan 

tertentu. Tingkat pendapatan tersebut dapat berbentuk tingkat bunga 

tetap, tingkat bunga mengambang, atau tingkat bunga campuran antara 

bunga tetap dan bunga mengambang. 

 Obligasi dapat didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang 

akan dibayar kembali saat jatuh tempo dengan bunga yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa obligasi 

merupakan suatu utang atau kewajiban jangka panjang. Nilai utang dari 

obligasi akan dibayarkan pada saat jatuh tempo dan dinyatakan dalam 

surat hutangnya.  Obligasi yang memiliki jatuh tempo, berarti memiliki 

jangka waktu pelunasan yang sudah ditentukan. Obligasi yang 

mempunyai bunga tetap, dikenal sebagai sekuritas pendapatan tetap, 

walaupun kebanyakan obligasi memberikan bunga tetap, ada juga 

obligasi yang tidak membayar bunga (Hartono 2010).  

 Investasi obligasi selain memberikan keuntungan berupa kupon 

dan capital gain juga memberikan potensi risiko investasi. Risiko ini 

bisa berbentuk wanprestasi atas pembayaran kupon obligasi tersebut. 
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Selain itu risiko yang paling dikhawatirkan oleh investor, yaitu jika 

pihak penerbit obligasi (emiten) yang kondisi perusahaanya 

menghadapi likuidasi, tidak mampu membayar kewajiban pokok 

utangnya. Investor obligasi jangka pendek bisa juga menghadapi 

kerugian akibat nilai pasar dari obligasi tersebut lebih rendah dari pada 

harga saat pembelian obligasi tersebut.  

b. Karakteristik Obligasi 

 Sebagai instrumen investasi di pasar modal, obligasi memiliki 

beberapa karakteristik antara lain : 

1) Memiliki masa jatuh tempo 

  Masa jatuh tempo suatu obligasi sudah ditetapkan secara 

pasti saat obligasi tersebut diterbitkan, misalnya lima tahun,  

sepuluh tahun, dan seterusnya. Artinya, apabila telah melampaui 

masa jatuh tempo, maka obligasi tersebut secara otomatis tidak 

berlaku lagi. 

2) Nilai pokok obligasi 

  Besarnya nilai pokok obligasi yang diterbitkan suatu 

perusahaan sudah ditetapkan sejak awal obligasi tersebut 

diterbitkan, misalnya PT ABD menerbitkan obligasi sebesar Rp 

100 Miliar. Umumnya, obligasi memiliki pecahan sebesar Rp 50 

juta, berarti jumlah obligasi yang diterbitkan adalah sebanyak 2.000 

obligasi. Pecahan obligasi disebut dengan denominasi, maka dana 

yang dia keluarkan adalah sebesar 2 obligasi x Rp 50 juta atau 

setara dengan Rp 100 juta. Nilai pokok utang yang sebesar Rp 100 

miliar itu wajib dibayarkan perusahaan ketika obligasi tersebut 

sudah jatuh tempo. 
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3) Kupon obligasi 

  Pendapatan utama pemegang obligasi adalah berupa bunga 

yang dibayar perusahaan kepada pemegang obligasi pada waktu-

waktu yang sudah ditetapkan, misalnya kupon obligasi dibayar 

setiap tiga bulan, atau setiap enam bulan sekali. Pada investasi 

obligasi, bunga obligasi biasanya disebut kupon. Kupon menjadi 

daya tarik utama bagi para investor untuk membeli obligasi, karena 

kupon merupakan pendapatan yang pasti diterima oleh para 

pemegang obligasi  selama masa jatuh tempo obligasi tersebut. Di 

Indonesia, umumnya kupon obligasi dibayarkan setiap tiga bulan 

atau secara kuartal. Sifat kupon yang dibayarkan perusahaan 

penerbit obligasi, dapat berupa : 

a) Kupon dengan tingkat bunga tetap (fixed rate), bunga obligasi 

yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi nilainya tetap 

sama sampai dengan jatuh tempo. misalnya pada obligasi 

kupon yang ditawarkan sebesar 9% setiap tahun sampai jatuh 

tempo. 

b) Kupon dengan tingkat bunga mengambang (floating rate), 

pembayaran bunga obligasi ini besarnya berbeda-beda dari 

waktu ke waktu. Tingkat bunga yang diberikan tidak tetap atau 

bergantung pada tingkat suku bunga yang sedang berlaku. 

Umumnya, suku bunga mengalami perubahan secara perlahan-

lahan, maka kupon mengambang terdapat pada obligasi yang 

memiliki tenor atau jatuh tempo menengah atau panjang. 

Biasanya, yang dijadikan patokan adalah tingkat bunga SBI 

(Sertifikat Bank Indonesia). Misalnya, PT ABD menerbitkan 

obligasi dengan tingkat bunga mengambang sebesar 4% di atas 

SBI. Apabila sekarang tingkat SBI sebesar 10%, maka tingkat 

suku bunga atas kupon adalah menjadi sebesar 14%. Jadi, 
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besarnya kupon yang diterima pemegang obligasi tergantung 

kepada tingkat bunga SBI yang berlaku saat itu. 

c) Kupon dengan tingkat bunga kombinasi atau gabungan antara 

tetap dan mengambang (mixed rate). Pembayaran kupon 

kombinasi ini adalah membagi antara jumlah kupon tetap 

ditambah dengan rata-rata kupon mengambang dibagi dua. 

Misalnya PT ABD menerbitkan obligasi memiliki masa jatuh 

tempo 5 tahun dengan ketentuan kupon 2 tahun di awal dengan 

tingkat bunga tetap, dan 3 tahun selanjutnya dengan tingkat 

bunga mengambang. Dengan demikian, saat 2 tahun pertama 

investor akan menerima pendapatan bunga secara tetap, 

sedangkan 3 tahun berikutnya pendapatan bunga ditentukan 

dengan besarnya tingkat suku bunga SBI.  

d) Kupon nol (zero coupon), pemegang obligasi kupon nol ini 

tidak mendapatkan pembayaran kupon berkala seperti pada 

obligasi yang lainnya. Biasanya, keuntungan yang didapat 

pada obligasi kupon nol adalah dari diskon yang diberikan saat 

membeli obligasi tersebut dan lama tenor atau jatuh tempo 

yang diberikan. Jika semakin lama tenor yang diberikan maka 

akan semakin menarik obligasi kupon nol tersebut karena, 

semakin besar diskon yang diberikan. 

c. Kategori Obligasi 

 Ada empat kategori utama obligasi menurut Zubir (2012:3), yaitu 

sebagai berikut : 

1) Obligasi Pemerintah ( Government Bonds ) 

  Obligasi pemerintah merupakan surat utang yang 

dikeluarkan pemerintah kepada pihak lain yang akan digunakan 

untuk mendanai pembangunan. Obligasi pemerintah sejauh ini 
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dianggap paling likuid dan tidak memiliki risiko gagal bayar 

(default free) karena pembayarannya dijamin oleh pemerintah. 

Penilaian obligasi ini merupakan yang paling sederhana, bunga 

dibayarkan pada tingkat tertentu yang sudah dipastikan tetap dan 

jangka waktu pengembalian pokok pinjaman sudah jelas. Hal yang 

perlu diperhatikan pada obligasi ini adalah opsi yang diberikan oleh 

pemerintah seperti, call option berarti investor ditekan untuk 

melepas obligasi pada harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

2) Obligasi Pemerintah Daerah atau Negara Bagian (Municipal bonds) 

  Municipal bonds adalah obligsai yanng diterbitkan oleh 

pemerintah daerah atau negara bagaian. Municipal bonds biasanya 

dibagi atas dua kategori, yakni 1). Obligasi yang telah dijamin 

sepenuhnya oleh pemerintah daerah atau negara bagaian, 2). 

Revenue bond, surat utang yang diterbitkan oleh suatu badan 

pemerintah, misalnya pelabuhan dan jalan tol yang dijamin 

pemerintah dengan pendapatan yang dihasilkan pelabuhan dan 

jalan tol tersebut. 

  Municipal bonds memiliki risiko gagal bayar bergantung 

dengan kondisi badan usaha pemerintah yang menjamin surat utang 

tersebut. Karakteristik utama Municipal bonds adalah bunga 

Municipal bonds kadang tidak dikenakan pajak negara atau tempat 

tinggal (kewarganegaraan) pembeli tersebut. 

3) Obligasi Perusahaan ( Corporate Bonds ) 

  Obligasi perusahaan merupakan surat utang yang 

diterbitkan oleh perusahaan dan diperdagangkan di bursa efek atau 

di luar bursa efek (over the counter). Dana yang diperoleh 

perusahaan dari obligsi tersebut digunakan sebagai ekspansi bisnis 

atau pembayaran utang. Kemampuan perusahaan dalam membayar 

kupon ditentukan oleh kemampuan perusahaan tersebut dalam  
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menghasilkan untung atau laba. Dengan demikian, investor pada 

obligasi ini tetap harus melakukan analisis yang tepat untuk 

mengetahui potensi risiko yang akan ditimbulkan, Karena potensi 

risiko gagal bayar biasanya banyak berasal dari obligasi korporat. 

4) Mortage Bonds  

  Mortage bonds merupakan surat utang yang penjaminannya 

menggunakan real estat. Mortage bonds diperdagangkan oleh 

perusahaan yang menerbitkan surat utang dengan jaminan real estat 

yang dimilikinya. Misalnya, mortage bonds yang diperdagangkan 

paling likuid berupa obligasi yang diterbitkan oleh lembaga di 

bawah naungan Departemen Perumahan dan Pembangunan 

Perkotaan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menjamin 

pembayaran pokok pinjaman dan bunga atas mortage bonds dan 

mendapat fee atas jaminan tersebut. Pada mortage bonds risiko 

gagal bayar dapat dihindari, karena obligasi tersebut telah dijamin 

oleh pemerintah. Risiko mortage bonds yang paling utama adalah 

ketidakpastian yang berhubungan dengan waktu pembayaran 

cicilan utang oleh konsumen atas pembelian rumah atau real estat 

yang telah dijaminkan tersebut. 

d. Obligasi Negara Ritel 

 Obligasi negara ritel (ORI) merupakan obligasi yang diterbitkan 

oleh Negara Republik Indonesia yang ditunjukkan untuk para investor 

kecil dan diluncurkan ke pasar perdana untuk pertama kalinya pada 17 

Juli 2006 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Obligasi 

merupakan alternatif investasi yang utama untuk investor, sekaligus 

salah satu alternatif pembiayaan yang penting jika dilihat dari pihak 

penerbit obligasi.  

 Dahulu ketika sebuah perusahaan membutuhkan sejumlah dana 

yang cukup besar untuk keperluan usahanya, perusahaan hanya 
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memiliki satu pilihan dengan meminjam dana dari bank. Dana yang 

dipinjamkan oleh bank sebagian besar bukan miliknya, sebab bank 

hanya sebagai perantara keuangan. Untuk jasa bank sebagai perantara 

keuangan, bank mendapatkan spread atau net interest margin sebesar 

6% (12% - 6%). Selama pembiayaan tersebut tidak dapat dilakukan 

secara langsung oleh mereka yang membutuhkan kas dengan mereka 

yang mempunyai kas. Dengan demikian, pinjaman bank menjadi satu-

satunya pilihan pendanaan perusahaan, seperti keadaan di Indonesia 

sekitar 30 tahun lalu. 

 Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak pilihan 

perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dana. Salah satunya adalah 

peminjam atau peruahaan menerbitkan surat utang yang disebut 

obligasi untuk diberikan kepada pemberi pinjaman. Keunggulan utama 

pembiayaan langsung ini adalah kedua pihak diuntungkan. Peminjam 

lebih suka membayar 9% dari pada 12% dan investor lebih suka 

menerima 9% dari pada 6%. Beradasarkan pemahaman ini, kita dapat 

mengartikan obligasi sebagai surat utang yang dikeluarkan peminjam 

(emiten) kepada pemberi pinjaman (investor). Karena sifatnya yang 

langsung tanpa melalui perantara keuangan, kita bisa memastikan 

bunga obligasi akan lebih besar dari pada bunga deposito, tetapi akan 

lebih rendah dari pada bunga pinjaman. (Frensidy, 2013:63). 

e. Yield Obligasi 

 Yield obligasi adalah imbal hasil (return) yang diharapkan atau 

yang akan diperoleh investor, apabila memegang obligasi tersebut 

sampai jatuh tempo. Yield sudah memperhitungkan nilai investasi awal 

atau harga perolehan obligasi. Yield tidak seperti kupon obligasi yang 

umumnya tetap, besaran yield dapat berubah atau tidak tetap, karena 

yield obligasi mengikuti kondisi ekonomi makro dan sentimen pasar 

(Frensidy, 2013:76). 
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 Sapto (2003:72) menjelaskan jika ada 4 alat analisis untuk menilai 

yield dari suatu obligasi yaitu :  

1) Nominal Yield 

  Nominal yield adalah metode menghitung coupon rate 

(tingkat suku bunga) yang memperlihatka return (imbal hasil) yang 

diperoleh para investor. Perhitungan tersebut adalah rasio antara 

kupon dengan harga nominal obligasi. 

2) Current Yield (CY) 

  Current Yield adalah metode perhitungan pendapatan yang 

diperoleh dari sebuah obligasi dengan membandingkan nilai pasar 

obligasi tersebut. Tingkat current yield sering berubah seiring 

dengan perubahan harga obligasi di pasar yang sering fluktuatif. 

3) Yield To Maturity (YTM) 

  Yield to maturity (YTM) adalah metode perhitungan 

pengdapatan yang diperoleh para investor jika kupon dan nilai 

pokok obligasi disimpan hingga saat jatuh tempo. Investor yang 

menggunakan metode YTM kebanyakan merupakan investor 

konservatif dan memiliki strategi investasi jangka panjang. 

4) Yield To Call (YTC) 

  Yield to call (YTC) adalah metode perhitungan pendapatan 

yang akan diperoleh para investor, jika obligasi yang dipegang pada 

saat di-call oleh penerbit. Perhitungan tanggal YTC menggunakan 

tanggal obligasi pada saat di-call, sedangkan harga nominal diganti 

dengan price at call obligasi tersebut. 
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f. Definisi Deposito 

 Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan 

pasal 1 ayat 7 menjelaskan deposito adalah simpanan berjangka yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada suatu waktu berdasarkan 

perjanjian antara nasabah penyimpanan dengan bank. Deposito 

merupakan dana nasabah yang pencairannya sesuai dengan perjanjian 

berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga mudah 

diperkirakan ketersedian dana tersebut. Deposito dapat diartikan dengan 

kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang. Deposito 

memiliki Jangka waktu yang bervariasi, yakni deposito yang memiliki 

jangka waktu kurang dari satu tahun atau jangka pendek dan deposito 

yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun atau jangka panjang. 

g. Jenis-jenis Deposito 

 Jenis-jenis deposito dapat dibedakan antara lain dilihat dari sifat 

deposito itu sendiri, yakni sifat deposito yang diterbitkan atas nama atau 

atas unjuk. Deposito atas nama, yaitu tercatat nama pihak yang 

mempunyai hak untuk mencairkan dananya. Pihak yang mempunyai 

hak untuk mencairkan deposito tersebut adalah pihak yang namanya 

tercatat dalam bilyet deposito. Deposito yang diterbitkan atas unjuk 

adalah jenis deposito yang dapat dicairkan oleh siapa pun dengan 

menunjukkan sertifikat depositonya. Ismail (2010: 80) menerangkan 

bahwa bank memberikan beberaapa alternatif pilihan kepada 

masyarakat dalam menyimpan dananya dibeberapa jenis deposito, 

antara lain: 

1) Deposito Berjangka 

  Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang 

diterbitkan atas nama, tidak dapat diperdagangkan, dan pencairan 

dananya disesuaikan dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. 

Deposito mempunyai jangka waktu yang bermacam-macam ada 
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yang berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 

bulan. Perbedaan jangka waktu deposito berjangka akan 

mempunyai pengaruh pada imbalan yang diberikan bank kepada 

pemegang rekening deposito. Biasanya bank akan memberikan 

bunga dengan tingkat yanng lebih tinggi bagi deposito yang 

mempunyai jangka waktu lebih lama. 

2) Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah jenis simpanan dana dari 

masyarakat yang pencairannya sesuai jangka waktu tertentu, dan 

dapat diperdagangkan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 8 menjelaskan sertifikat 

deposito merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang 

sertifikat bukti penyimpananya dapat dipindah tangankan. 

Sertifikat deposito memiliki sifat atas unjuk, sehingga sertifikat 

deposito dapat diperdagangkan. 

3) Deposito On Call

Deposito On Call (DOC) adalah jenis deposito yang 

pencairan dananya harus dengan pemberitahuan sebelumnya. Bank 

bisa mencairkan deposito on call setelah mendapat pemberitahuan 

dari nasabah, pada umumnya nasabah yang akan mencairkan 

dananya memberikan pemberitahuan dua hari sebelum pencairan. 

Deposito on call memiliki jangka waktu sangat pendek, yakni 

antara 7 hari sampai dengan 30 hari. Bunga deposito on call yang 

diberikan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. 

Besarnya bunga deposito on call dapat dihitung per bulan atau per 

tahun sesuai kebijakkan bank dan pembayaran bunga dilakukan 

pada saat penarikkan. 




