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ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH LIKUIDITAS DAN USIA OBLIGASI TERHADAP
HARGA PASAR OBLIGASI KORPORASI YANG TERDAFTAR DI

BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Oleh

Emilda Paramitha

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel likuiditas dan usia
obligasi terhadap harga pasar obligasi korporasi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama 4 kuartal,
mulai dari kuartal III tahun 2015 sampai dengan Kuartal II tahun 2016. Populasi
yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 377 obligasi perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2016. Teknik pemilihan sampel
menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 52 obligasi perusahaan
yang digunakan sebagai sampel. Teknis analisis data yang digunakan regresi linier
berganda.

Berdasarkan hasil analisis data, likuiditas obligasi berpengaruh positif terhadap
harga pasar obligasi dan usia obligasi berpengaruh negatif terhadap harga pasar
obligasi. Hasil Uji F, terdapat hubungan yang bersifat pengaruh antara likuiditas
dan usia obligasi secara bersama-sama terhadap harga pasar obligasi sebesar
22.963 dengan tingkat signifikan sebesar 0.00. Hasil Uji R2 sebesar 25,1% yang
artinya variable bebas (likuiditas dan usia obligasi) hanya dapat menjelaskan
sebesar 25,1% terhadap harga pasar obligasi dan 74,9% dipengaruhi oleh variabel
lainnya di luar model penelitian.

Kata Kunci: Likuiditas, Usia Obligasi, dan Harga Obligasi



ABSTRACT

ANALYSIS THE INFLUENCE OF LIQUIDITY AND BOND AGE ON THE
BOND MARKET PRICE OF COMPANIES LISTED IN INDONESIA STOCK

EXCHANGE

By

Emilda Paramitha

This research aimed to find out the effects of the variables of the Liquidity and
Bond Age on the Bond Market Price of companies listed in Indonesia Stock
Exchange. The period in the study was 4 quarters, from 3rd Quarter in 2015 to 2nd

quarter in 2016. The research population comprised 377 bonds of companies
listed in Indonesia Stock Exchange in the periode 2015-2016. The sampel was
selected by means of the purposive sampling technique and it consisted of 52
bonds of companies. The data analysis technique was multiple regression
analysis.

Based on the results of the data analysis, Bond liquidity had a positive effect on
the Bond Market Price and Bond Age had a negative effect on the Bond Market
price. The results of F test showed that there was a correlational relationship
between Liquidity and Bond Age altogether towards the Bond Market Price by
22.963 with a significant level of 0.00. The result of R2 test was 25,1% which
means that the independent variables (Liquidity and Bond Age) could only explain
by 25.1% to the Bond Market price and the remaining 74.9% was influenced by
other variables outside the research model.

Keywords: Liquidity, Bond Age and Bond Market Price
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) menjual efek/surat berharga dalam bentuk saham dan

obligasi. Dilihat dari segi modal maka obligasi merupakan bentuk modal asing

sedangkan saham adalah modal sendiri. Obligasi disebut modal asing karena emiten

(penerbit obligasi) memperoleh modal dalam bentuk hutang, sehingga emiten

memilki kewajiban untuk membayarkan bunga secara berkala kepada pemegang

obligasi sesuai dengan kesepakatan. Saham disebut modal sendiri karena saham

adalah bukti tanda kepemilikan, dimana pemegang saham akan memperoleh laba

(deviden) jika memang perusahaan memperoleh keuntungan. Agar dapat melakukan

transaksi perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), suatu obligasi harus terlebih

dahulu terdaftar. Berikut ini adalah data obligasi yang terdaftar di Bursa efek

Indonesia (BEI) periode 2015 dan 2016.

TABEL 1.1 DATA JUMLAH OBLIGASI TERDAFTAR DI BURSA EFEK

INDONESIA TAHUN 2015 & 2016

No Jenis Obligasi Jumlah Obligasi
2015 2016

1 Obligasi Pemerintah 52 53
2 Obligasi Korporasi 346 377
3 Sukuk Negara 16 18

Sumber : Indonesia Bond Market Directory data diolah

Berdasarkan data diatas terdapat 3 jenis obligasi terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) yaitu obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan sukuk negara. Obligasi
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(bond) didefinisikan sebagai utang jangka panjang yang akan dibayarkan kembali

pada saat jatuh tempo dengan bunga tetap (Hartono, 2016). Terlihat pada Tabel 1.1

bahwa total penerbitan 3 jenis obligasi tersebut, dari tahun 2015 ke tahun 2016

mengalami peningkatan. Obligasi korporasi merupakan jenis obligasi dengan jumlah

obligasi terdaftar terbanyak, yaitu dengan 346 obligasi terdaftar ditahun 2015 dan

meningkat menjadi 377 obligasi ditahun 2016. Banyaknya jumlah obligasi korporasi

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukan bahwa, perusahaan

memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh sumber pendanaan. Berikut ini adalah

data jumlah perusahaan penerbit obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015

dan 2016.

TABEL 1.2 DATA JUMLAH PERUSAHAAN PENERBIT DAN OBLIGASI

YANG DITERBITKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

TAHUN 2015 DAN 2016

Periode Jumlah Emiten
(Perusahaan)

Jumlah Obligasi (Listed)

2015 102 346
2016 104 377

Sumber : Indonesia Bond Market Directory data diolah

Tabel 1.2 menunjukan data jumlah emiten dan jumlah obligasi listed (terdaftar) di

BEI tahun 2015 dan 2016. Terdapat peningkatan jumlah emiten yang menerbitkan

obligasi yaitu dari 102 perusahaan menjadi 104 perusahaan ditahun 2016. Obligasi

korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh Perusahaan Swasta Nasional,

termasuk BUMN dan BUMD. Banyaknya jumlah emiten penerbit obligasi

mengindikasikan bahwa terjadi persaingan antar perusahaan penerbit obligasi untuk

memperoleh dana dari investor. Pertimbangan utama yang mendasari pemilihan

perusahaan swasta untuk menerbitkan obligasi sebagai alternatif pendanaan jangka

panjang karena tingkat bunga obligasinya lebih rendah daripada tingkat bunga

pinjaman bank (Nurfauziah dan Setyarini, 2004).
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Pada prakteknya obligasi korporasi yang diperdagangkan di pasar modal akan

memiliki peringkat obligasi. Peringkat obligasi tersebut akan membantu emiten

(penerbit obligasi) dan juga investor. Bagi emiten peringkat obligasi akan membantu

dalam persaingan perdagangan obligasi di pasar modal, sedangkan bagi investor

peringkat akan membantu investor untuk menentukan obligasi yang akan dibeli.

Terdapat 3 agen pemeringkat obligasi terkemuka yaitu Standard & Poor’s (S&P)

Corporation, Moody’s Investor Service Inc., dan PT. Pefindo. Berikut ini adalah

klasifikasi dari peringkat obligasi yang dilakukan oleh PT. Pefindo.

TABEL 1.3 PERINGKAT OBLIGASI

No Peringkat No Peringkat

1 IdAAA 5 IdBB

2 IdAA 7 IdB

3 IdA 8 IdCCC

4 IdBBB 9 IdD

Sumber : PT. Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia) data diolah

berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa obligasi yang beredar di pasar

memiliki peringkat dengan variasi yang beragam. Terdapat 9 jenis peringkat obligasi

menurut PT. Pefindo dari peringkat tertinggi hingga peringkat terendah. Peringkat

(rating) IdAAA diperuntukan bagi obligasi dengan peringkat tertinggi, sedangkan

obligasi dengan rating IdD merupakan obligasi dengan peringkat terendah.

Berdasarkan peringkat, obligasi dibedakan menjadi 2 yaitu investment grade

(IdAAA, IdAA, IdA dan IdBBB) serta non investment grade (IdBB, IdB, IdCCC,

dan IdD). Investment grade adalah kategori bagi perusahaan yang memiliki

kemampuan yang baik dalam melunasi hutang, sedangkan non investment grade

adalah kategori bagi suatu perusahaan yang memiliki kemampuan meragukan dalam

memenuhi kewajibannya melunasi hutang.
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Pemeringkatan obligasi di pasar modal menciptakan persaingan yang adil antar

perusahaan yang menerbitkan obligasi. Adanya persaingan tersebut akhirnya

membuat harga obligasi yang beredar fluktuatif. Setiap korporasi (perusahaan)

berkompetisi untuk dapat menawarkan harga yang menguntungkan bagi calon

investor, agar investor tertarik untuk membeli obligasi yang ditawarkannya. Berikut

ini disajikan data harga 2 obligasi korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) periode kuartal III tahun 2015 hingga kuartal II tahun 2016.

TABEL 1.4 DATA HARGA PASAR 2 OBLIGASI KORPORASI DENGAN

HARGA NOMINAL TERTINGGI DAN TERENDAH YANG

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2016

Nama Obligasi Harga Nominal
(Juta)

Harga Pasar (%)
Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016

Obligasi Berkelanjutan I
Indonesia Eximbank Tahap I
tahun 2011 Seri C

2.805.000 92.93 95.40 97.48 99.00

Obligasi Berkelanjutan I Indosat
Tahap III Tahun 2015 Seri C

130.000 95.25 98.46 102.29 103.43

Sumber : Indonesia Bond Market Directory 2015-2016 data diolah

Tabel 1.4 menunjukan bahwa terdapat 2 jenis harga obligasi yaitu harga par/harga

nominal dan harga pasar yang terdiri dari harga at discount dan harga at premium.

Harga nominal adalah harga yang digunakan oleh emiten (penerbit obligasi) untuk

menunjukan nilai pengembalian yang akan diperoleh oleh pemegang obligasi pada

saat tanggal jatuh tempo. Harga pasar obligasi dinyatakan dalam persentase (%) dari

harga nominal obligasi, berbeda dengan saham yang harga pasarnya dinyatakan

dalam mata uang.

Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Eximbank Tahap I tahun 2011 Seri C merupakan

obligasi korporasi dengan harga nominal tertinggi yaitu sebesar Rp

2.805.000.000.000. Harga pasar dari obligasi Indonesia Eximbank tersebut selalu

mengalami kenaikan ditiap kuartalnya, dan harga pasar yang ditawarkan tersebut
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berada pada harga at discount, yaitu harga pasar obligasi lebih rendah dari nilai/harga

nominalnya. Sedangkan Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015 Seri

C pada periode kuartal III tahun 2015 merupakan obligasi yang memiliki harga/nilai

nominal terendah yaitu sebesar 130.000.000.000.

Harga pasar yang ditawarkan oleh Obligasi Indosat tersebut tiap kuartalnya berbeda-

beda dimana pada kuartal III Tahun 2015 harga pasar berada pada kondisi at

discount. Namun pada kuartal II tahun 2016 harga pasar yang ditawarkan pada

kondisi at premium, yaitu harga pasar obligasi lebih tinggi dari nilai nominalnya.

Harga pasar obligasi merupakan hal penting yang harus diketahui oleh seorang

investor sebelum melakukan investasi dalam bentuk pembelian obligasi. Karena

harga pasar obligasi tersebut digunakan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat

untuk membeli atau menjual obligasi.

Likuiditas (liquidity) atau disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi

menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasi tanpa harus

mengorbankan harga obligasi (Hartono, 2016). Semakin tinggi frekuensi

perdagangan suatu obligasi maka likuiditas obligasi tersebut juga dinilai semakin

tinggi. Berikut ini adalah data jumlah perdagangan obligasi korporasi tahun 2013-

2016.

TABEL 1.5 DATA JUMLAH PERDAGANGAN OBLIGASI KORPORASI

TAHUN 2013–2016

Periode Jumlah Penerbitan
( Rupiah)

Volume
(Rupiah)

Frekuensi Perdagangan
Obligasi (kali)

2013 218.219.600.000.000 185.718.893.720.000 19.989
2014 223.463.600.000.000 187.674.457.050.000 22.053
2015 249.879.900.000.000 177.655.445.100.000 22.279
2016 258.462.150.000.000 196.663.170.000.000 24.398

Sumber : www.ojk.co.id data diolah
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Jumlah perdagangan obligasi korporasi setiap tahunnya dinyatakan dalam frekuensi

(kali) dan volume perdagangan dari total penerbitan obligasi. Berdasarkan data Tabel

1.5 jumlah penerbitan, volume dan frekuensi perdagangakan obligasi korporasi dari

tahun 2013-2016 terus mengalami peningkatan. Jumlah penerbitan tertinggi terjadi

ditahun 2016 yaitu sejumlah Rp 258.462.150.000.000 dengan frekuensi obligasi

korporasi diperdagangkan sebanyak 24.398 kali. Peningkatan jumlah frekuensi

perdagangan obligasi dari tahun 2013-2016 pada Tabel 1.5 diatas menunjukan bahwa

likuiditas dari obligasi korporasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Ketika seorang investor akan membeli suatu obligasi pada periode tertentu, maka

investor akan mengetahui jangka waktu sisa umur dari obigasi tersebut atau disebut

sebagai usia obligasi. Obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI),

diperdagangkan dalam periode kuartal disetiap tahunnya, sehingga disetiap kuartal

suatu obligasi akan memiliki usia obligasi dengan jangka waktu yang berbeda-beda.

Berikut ini adalah data usia obligasi dari 2 obligasi korporasi yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) periode kuartal I tahun 2015 sampai kuartal II tahun 2016.

TABEL 1.6 DATA USIA 2 OBLIGASI KORPORASI DENGAN USIA

TERPANJANG DAN TERPENDEK YANG TERDAFTAR DI

BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2016

Nama Obligasi Maturity
Date

Usia Obligasi (Tahun)
Q3-15

31 Maret
Q4-15
30 Juni

Q1-16
31 Maret

Q2-16
30 Juni

Obligasi Berkelanjutan I Bank
BTN Tahap II Tahun 2013

27-Mar-23 7.49 7.24 6.99 6.74

Obligasi Berkelanjutan I
OCBC NISP Tahap II tahun
2015 Seri C

10-Feb-18 2.37 2.12 1.87 1.62

Sumber : Indonesia Bond Market Directory 2015-2016 data diolah

Tabel 1.6 menunjukan usia dari beberapa obligasi korporasi terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Berdasarkan data Tabel 1.6 Obligasi Berkelanjutan I Bank memiliki usia
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obligasi terpanjang yaitu 7.49 tahun pada kuartal III tahun 2015, namun usia obligasi

tersebut menjadi 6.74 tahun pada periode kuartal II tahun 2016. Obligasi dengan usia

terpendek adalah Obligasi Berkelanjutan I OCBC NISP Tahap II tahun 2015 Seri C

yang memiliki usia obligasi 2.37 tahun pada periode kuartal III tahun 2015 dan

memasuki periode kuartal II tahun 2016 obligasi tersebut memiliki usia 1.62 tahun.

Semakin lama masa jatuh tempo obligasi, maka akan semakin tinggi tingkat risiko

investasi dari obligasi tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam masa atau periode

yang begitu lama, risiko kejadian buruk atau peristiwa yang menyebabkan kinerja

perusahaan menurun bisa saja terjadi (Rahardjo, 2003). Semakin mendekati tanggal

jatuh tempo, maka usia dari suatu obligasi akan semakin berkurang. Bodie et al.

(2009) menyatakan ketika suatu obligasi telah mendekati waktu jatuh tempo nilainya

akan menurun dikarenakan semakin sedikit sisa pembayaran bunga di atas pasaran

tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Krisnilasari (2007), menyatakan bahwa likuiditas

obligasi dilihat dari frekuensi perdagangan obligasi dipasar modal. Hasil penelitian

Krisnilasari (2007) dan juga Subagia dan Sedana (2015) menyatakan bahwa

likuiditas obligasi berpengaruh positif terhadap harga pasar obligasi. Artinya disaat

likuiditas tinggi maka akan mengakibatkan kenaikan pada harga obligasi. Namun

hasil penelitian Hidayat (2016) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh

terhadap harga pasar obligasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan krisnilasari (2007) dan Satria (2014),

dikemukakan bahwa semakin lama sisa waktu jatuh tempo suatu obligasi maka

semakin besar penurunan harga yang dapat terjadi pada obligasi tersebut. Hal

tersebut karena semakin lama sisa waktu jatuh tempo suatu obligasi, risiko obligasi
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tersebut akan semakin meningkat. Jika risiko obligasi perusahaan meningkat,

permintaan obligasi perusahaan menurun sehingga harga obligasi perusahaan

menurun, sebaliknya penurunan risiko obligasi perusahaan meningkatkan permintaan

obligasi perusahaan sehingga harga obligasi perusahaan meningkat. Pendapat

berbeda dikemukakan oleh Subagia dan Sedana (2015), dimana dalam penelitiannya

tersebut terdapat pengaruh positif yang terjadi antara sisa jangka waktu jatuh tempo

pada perubahan harga obligasi. Artinya bahwa semakin panjang jangka waktu jatuh

tempo maka harga obligasi akan semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Likuiditas dan Usia

Obligasi Terhadap Harga Pasar Obligasi Korporasi yang Terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh likuiditas obligasi terhadap harga pasar obligasi

korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?

2. Bagaimana pengaruh usia obligasi terhadap harga pasar obligasi korporasi

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis, maka yang menjadi

tujuan dari penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas obligasi terhadap harga pasar obligasi

korporasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Untuk mengetahui pengaruh usia obligasi terhadap harga pasar obligasi

korporasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaatkan atau berguna bagi :

1. Bagi Perusahaan Penerbit Obligasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

perusahaan penerbit obligasi, khususnya mengenai pengaruh likuiditas

obligasi dan usia obligasi terhadap harga pasar obligasi menjadi bahan

tambahan informasi bagi perusahaan.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh investor sebagai salah

satu referensi dalam pengambilan keputusan investasi dalam bentuk obligasi

yang akan dilakukan pada obligasi korporasi yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia BEI).

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis mengenai

likuiditas obligasi dan usia obligasi serta pengaruhnya terhadap harga pasar

obligasi korporasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).
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II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Bond Valuation (Penilaian Obligasi)

Bond Valuation adalah sebuah proses untuk menentukan harga yang pasti dari

sebuah obligasi. Tidak seperti valuasi saham, valuasi obligasi (bond valuation) jauh

lebih mudah. Hal tersebut karena tidak seperti saham yang tidak memiliki tenor,

obligasi memiliki waktu jatuh tempo yang akan diketahui saat investor akan membeli

obligasi. Dalam saham besaran dividen tidak pasti dan tidak mudah untuk dapat

diprediksi karena bergantung pada laba bersih perusahaan dan kebijakan dividen

yang diambil. Sedangkan dalam obligasi terdapat kupon dalam setiap perdagangan

obligasi. Kemudian jika dalam valuasi saham dikenal belasan model, untuk valuasi

obligasi (bond valuation) hanya terdapat satu model.

Pada prakteknya terdapat 4 (empat) prinsip dasar dalam pembentukan harga obligasi

yang dibuktikan dalam asumsi matematis, keempat prinsip tersebut adalah sebagai

berikut :

a. Harga obligasi bergerak terbalik terhadap perubahan suku bunga

b. Semakin panjang jangka waktu jatuh tempo sebuah obligasi, semakin sensitif

perubahan suku bunga.

c. Perubahan harga terhadap Yield to Maturity tidak simetris.

d. Semakin rendah kupon obligasi, maka lebih sensitif harganya terhadap perubahan

suku bunga.
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Selain 4 prinsip tersebut juga terdapat faktor tambahan yang mempengaruhi ikatan

nilai obligasi yaitu perpajakan dan marketability/likuiditas. Perpajakan pada obligasi

hanya pada pajak pendapatan bunga (kupon). Sedangkan marketability atau likuiditas

pasar suatu obligasi tergantung pada kemudahan suatu obligasi dijual kembali,

obligasi yang mudah dipasarkan adalah obligasi yang memiliki citra baik. Hal

tersebut dapat dilihat dari reputasi penerbit obligasi atau peringkat obligasi yang

diterbitkan oleh rating agency obligasi. Oligasi yang likuiditasnya tinggi cenderung

diperdagangkan dengan harga premium.

2. Pasar Modal

Pasar modal adalah tempat pertemuan antara dua pihak yaitu pihak yang memiliki

kelebihan dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana atau emiten dengan

cara memperjualbelikan sekuritas (Tandelilin, 2001). Pasar Modal adalah pertemuan

antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana

dengan cara memperjualkan sekuritas. Surat berharga yang bersifat hutang umumnya

dikenal nama obligasi dan surat berharga yang bersifat kepemilikan dikenal dengan

nama saham. Dapat didefinisikan juga bahwa obligasi adalah bukti pengakuan

hutang dari perusahaan, sedangkan saham adalah bukti penyertaan dari perusahaan.

Secara umum pengertian pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang

terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga

perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.

Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang

disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat

berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek (Sunariyah,

2004).
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Berdasarkan pengertian dari pasar modal diatas, maka terlihat bahwa pasar modal

digunakan oleh perusahaan untuk mencari dana dengan menjual hak kepemilikan dan

hutang jangka panjang kepada masyarakat. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan

salah satu lembaga pasar modal yang merupakan hasil gabungan dari Bursa Efek

Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

3. Investasi

Menurut PSAK Nomor 13 dalam Standar Akuntansi Keuangan per 1  Oktober 2004

investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan

kekayaan (accretion of wealth) melalui distribusi hasil nilai investasi (seperti bunga,

royalti, dividen, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat

lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui

hubungan perdagangan.

Menurut Fahmi (2011), pada umumnya ada dua bentuk investasi yaitu:

a. Investasi Nyata (Real Investment)

Secara umum melibatkan asset berwujud, seperti tanah, mesin-mesin, atau pabrik.

b. Investasi Keuangan (Financial Investment).

Melibatkan kontrak tertulis, seperti saham biasa (common stock) dan obligasi (bond)

Pengertian investasi di atas menunjukkan bahwa investasi bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan investor, baik sekarang maupun di masa yang akan

datang. Investasi juga dapat disimpulkan sebagai suatu komitmen atau penempatan

sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini dengan tujuan untuk

memperoleh pengembalian dengan jumlah yang lebih besar dari dana yang

diinvestasikan. Pada umumnya para investor mempunyai sifat tidak menyukai risiko

(risk aveerse), yaitu apabila mereka dihadapkan pada suatu kesempatan investasi
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yang mempunyai risiko tinggi maka para investor tersebut akan mengharapkan

tingkat keuntungan yang lebih besar.

4. Obligasi

Menurut Bursa Efek Indonesia obligasi merupakan surat utang jangka menengah-

panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan

untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok

utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

Obligasi juga didefinisikan sebagai hutang jangka panjang yang akan dibayar

kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada (Hartono, 2007).

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa obligasi adalah suatu hutang

atau kewajiban jangka panjang (bond), sedangkan hutang jangka pendek disebut bill.

Nilai hutang dari obligasi akan dibayarkan pada saat jatuh temponya. Nilai hutang

dari obligasi ini dinyatakan di dalam surat hutangnya.

Obligasi yang diperdagangkan di pasar modal tentu mempunyai waktu jatuh tempo,

yang berarti obligasi mempunyai lama waktu pelunasannya yang sudah ditentukan.

Karena membayar bunga yang besarnya tetap, maka obligasi dikenal juga sebagai

sekuritas pendapatan tetap (fixed claim). Walaupun kebanyakan obligasi memberikan

bunga tetap, ada juga obligasi yang tidak membayar bunga (zero coupon bonds).

Pemegang obligasi dengan fixed claim akan memperoleh pendapatan bunga secara

rutin sesuai dengan kesepakatan. Bagi penerbitnya, suatu obligasi merupakan suatu

cara untuk mengurangi biaya intermediasi keuangan karena mereka memperoleh

dana langsung dari masyarakat tanpa melalui bank. Bagi investor (pemodal), obligasi

adalah salah satu investasi yang lebih menguntungkan karena biasanya bunganya

lebih tinggi dari deposito.
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a. Praktek Perdagangan Obligasi

Obligasi perusahaan maupun obligasi negara/pemerintah yang diperdagangkan di

Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan sistem perdagangan FITS (Fixed

Income Trading System). Pengguna sistem FITS adalah perusahaan efek yang

sudah menjadi anggota bursa (AB), dan juga menjadi anggota Kliring KPEI.

Kliring merupakan suatu proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari

transaksi yang terjadi di bursa, dan PT. KPEI (Kliring Penjaminan Efek

Indonesia) merupakan lembaga kliring dan penjamin yang ada di Indonesia. KPEI

harus mengatur pergerakan efek dan dana hasil broker (pialang) di bursa efek, dan

menjamin tersedianya dana dan efek yang ditransaksikan tersebut.

Terdapat 3 tahapan dalam sistem FITS yaitu perdagangan, kliring, dan

penyelesaian. Ketiga tahap tersebut nantinya akan dilakukan dengan bantuan

broker atau agen penjual obligas.  Kegiatan perdagangan obligasi melalui sistem

FITS didukung oleh peraturan perdagangan yang dibuat oleh BEI dengan

persetujuan Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan). Adapun praktek atau cara berinvestasi bagi calon investor obligasi

adalah sebagai berikut :

1. Membuka Rekening

Tahap awal yang harus dilakukan dalam proses investasi obligasi adalah dengan

membuka rekening pada bank yang merupakan broker/agen penjual obligasi.

Calon investor bisa mengunjungi bank agen penjual obligasi tersebut kemudian

membuka rekening yang nantinya akan digunakan untuk melakukan transaksi

pembelian obligasi. Contoh agen penjual obligasi di Indonesia adalah PT. Bank

Mandiri, PT. Bank BCA, PT. Bank BRI dan sebagainya.

2. Pahami Produk Obligasi
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Pada tahap ini, investor dianjurkan untuk mempelajari berbagai informasi yang

dibutuhkan mengenai obligasi, baik mengenai investasinya, potensi risiko yang

terkandung maupun potensi keuntungannya. Melalui agen penjualan obligasi

tersebut, calon investor akan memperoleh informasi tentang berbagai instrumen

obligasi secara lengkap. Dengan mempelajari instrumen obligasi secara lengkap,

diharapkan investor akan mudah dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Lakukan Analisis

Analisis perlu dilakukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang

diinginkan, yaitu kestabilan pendapatan dalam bentuk bunga. Aspek-aspek yang

dibutuhkan seperti kupon, jangka waktu jatuh tempo, nilai penerbitan dan

peringkat. Pertimbangkan juga latar belakang dari profil penerbit obligasi

(debitur). Peringkat obligasi akan membantu calon investor untuk memilih

manakah jenis obligasi dengan kemampuan yang kompeten untuk memenuhi

komitmennya dalam melunasi hutang.

4. Memberikan Amanat Beli Kepada Trader atau Broker

Setelah melalui analisis, calon investor akan memperoleh jenis obligasi yang ingin

dibeli. Tahap selanjutnya adalah memberikan amanat pembelian kepada trader

atau broker obligasi yang telah kita pilih. Pihak trader akan melakukan pembelian

obligasi sesuai dengan jenis serta harga yang diinginkan. Misalkan, pembeli akan

melakukan pembelian obligasi ASII (Astra International) tahun 2002 dengan

harga 105% atau harga premium. Biasanya nilai pari atau nominal adalah sebesar

Rp 100.

5. Persiapkan Dana Investasi

Membeli obligasai membutuhkan dana yang tidak sedikit. Satuan pembelian

obligasi biasanya bernilai Rp 1 miliar, sehingga sulit bagi investor individu untuk
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dapat ikut berinvestasi dalam obligasi. Namum, ada juga yang menawarkan satuan

bernilai Rp 50 juta atau Rp 100 juta. Setelah amanat pembelian di ajukan, tentu

dana investasi perlu dipersiapkan. Calon investor harus melakukan pembayaran

tepat waktu karena keterlambatan pembayaran akan menyebabkan calon investor

mendapatkan pinalti.

6. Penyelesaian Pembayaran Obligasi

Pembayaran dana pembelian obligasi dilakukan melalui transfer ke rekening

perusahaan sekuritas yang bersangkutan. Setelah pembayaran selesai, maka

investor sebagai pembeli tinggal menunggu proses settlement atas transaksi

tersebut. Obligasi yang telah dibeli akan tercantum di dalam rekening perusahaan

sekuritas yang tercatat di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia).

Selanjutnya administrasi pembukuan akan dilakukan oleh Bank Kustodian

perusahaan sekuritas tersebut.

b. Karakteristik Obligasi

Menurut Rahardjo (2003) obligasi merupakan produk pengembangan dari surat

utang jangka panjang. Prinsip utang jangka panjang dapat dicerminkan dari

karakteristik atau struktur yang melekat pada sebuah obligasi. Pihak penerbit

obligasi pada dasarnya melakukan pinjaman kepada pembeli obligasi yang

diterbitkannya.

Return yang didapatkan oleh investor obligasi berbentuk tingkat suku bunga atau

kupon. Selain aturan tersebut telah diatur pula perjanjian untuk melindungi

kepentingan penerbit dan kepentingan investor obligasi tersebut. Adapun

karakteristik umum yang tercantum pada sebuah obligasi hampir mirip dengan

karakteristik pinjaman piutang pada umumnya yaitu meliputi (Meli, 2010):
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1. Nilai penerbitan obligasi (jumlah pinjaman dana)

Dalam penerbitan obligasi pihak emiten akan dengan jelas menyatakan berapa

jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan obligasi. Istilah yang ada yaitu

dikenal dengan "jumlah emisi obligasi”. Apabila perusahaan membutuhkan dana

Rp 400 milyar maka dengan jumlah yang sama akan diterbitkan obligasi senilai

dana tersebut. Penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan obligasi berdasarkan

kemampuan aliran kas perusahaan dan kinerja bisnisnya.

2. Tanggal jatuh Tempo/Maturity Date

Setiap obligasi mempunyai tanggal jatuh tempo atau dikenal dengan maturity date

yaitu tanggal dimana nilai pokok obligasi tersebut harus dilunasi oleh penerbit

obligasi. Emiten obligasi mempunyai kewajiban mutlak untuk membayar nilai

nominal obligasi kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo (biasanya

tercantum pada kesepakatan yang dibuat sebelumnya). Kewajiban pembayaran

pokok pada saat jatuh tempo dan bunga obligasi akan terhindar apabila dilakukan

penebusan obligasi (redemption) atau pembelian kembali obligasi sebelum jatuh

tempo oleh penerbit obligasi tersebut.

3. Tingkat suku bunga obligasi (coupon)

Untuk menarik investor membeli obligasi tersebut, maka diberikan insentif

berbentuk tingkat suku bunga yang menarik misalnya 17% atau 18% per

tahunnya. Penentuan tingkat suku bunga biasanya ditentukan dengan

membandingkan tingkat suku bunga perbankan pada umumnya. Istilah tingkat

suku bunga obligasi biasanya dikenal dengan nama kupon obligasi. Jenis kupon

bisa berbentuk fixed rate (suku bunga tetap) dan variabel rate (suku bunga

mengambang) untuk alternatif pilihan bagi investor.

4. Jadwal pembayaran suku bunga
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Kewajiban pembayaran kupon (tingkat suku bunga obligasi) dilakukan secara

periodik sesuai kesepakatan sebelumnya yang telah dilakukan oleh emiten dan

investor. Pembayaran kupon tersebut bisa dilakukan triwulanan atau semeesteran.

Ketepatan waktu pembayaran kupon merupakan aspek penting dalam menjaga

reputasi penerbit obligasi.

5. Jaminan

Obligasi yang memberikan jaminan berbentuk asset perusahaan akan lebih

mempunyai daya tarik bagi calon pembeli obligasi tersebut. Di dalam penerbitan

obligasi sendiri kewajiban penyediaan jaminan tidak harus mutlak. Apabila

memberikan jaminan berbentuk asset perusahaan ataupun tagihan piutang

perusahaan dapat menjadi alternatif yang menarik investor.

c. Jenis-Jenis Obligasi

Jenis obligasi menurut Bursa Efek Indonesia, dapat dilihat dari enam sisi yang

berbeda yaitu penerbit, sistem pembayaran bunga, hak penukaran/opsi,

jaminan/kolateralnya, nilai nominal, serta perhitungan imbal hasilnya.

Uraian masing-masing jenis obligasi adalah sebagai berikut :

1. Jenis obligasi berdasarkan sisi penerbit

a. Corporate Bond, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan tertentu,

perusahaan ini dapat berbentuk perusahaan swasta maupun perusahaan Negara

(BUMN).

b. Government Bond, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

c. Municipal Bond, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang akan

digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik.

2. Jenis obligasi berdasarkan jaminannya
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a. Secured Bond, obligasi yang dijaminkan dengan menggunakan kekayaan

tertentu yang dimiliki oleh penerbit, atau bisa juga dijaminkan dengan

menggunakan pihak ketiga. Obligasi ini terbagi menjadi tiga yaitu guaranteed

bond (obligasi yang dijaminkan oleh pihak ketiga), mortgage bond (obligasi yang

dijaminkan dengan hipotik atau aset tetap), dan collateral trust bond (obligasi

yang dijaminkan dengan menggunakan efek yang dimiliki oleh penerbitnya).

b. Unsecured Bond, obligasi yang tidak dijaminkan dengan menggunakan

kekayaan tertentu yang dimiliki oleh penerbitnya.

3. Jenis obligasi berdasarkan hak penukaran

a. Convertible Bond, obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham perusahaan

penerbit. Artinya pemegang obligasi ini memiliki hak jika sewaktu-waktu ingin

menukarkan obligasi yang dipegangnya dengan saham perusahaan.

b. Exchangeable Bond, obligasi yang memberikan hak kepada pemegang

obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan

afiliasi milik penerbitnya.

c. Callable Bond, obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli

kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.

d. Putable Bond, obligasi yang memberikan hak kepada investor yang

mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu

sepanjang umur obligasi tersebut.

4. Jenis obligasi berdasarkan system pembayaran bunga

a. Zero Coupon Bond, system pembayaran dari obligasi ini dilakukan dengan

cara dibayarkan sekaligus ketika jatuh tempo (pokok pinjaman dan bunganya)

bukan secara periodik. Sehingga pemegang obligasi memperoleh pengembalian

sesuai maturity date yang tertera pada kupon.
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b. Coupon Bond, obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik

sesuai dengan ketentuan penerbitnya.

c. Fixed Coupon Bond, obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah

ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara

periodik.

d. Floating Coupon Bond, obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan

sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan suatu acuan (benchmark) tertentu.

5. Jenis obligasi berdasarkan nilai nominal

a. Konvensional Bond, obligasi dengan satuan nilai nominal yang besar,

umumnya Rp. 1 Miliar per lot.

b. Retail Bond, kebalikan dari konvensional bond, yaitu obligasi dengan satuan

nilai nominal yang kecil.

6. Jenis obligasi berdasarkan perhitungan imbal hasil

a. Konvensional Bond, obligasi yang cara kerjanya menggunakan system bunga.

b. Syariah Bond, obligasi yang cara kerja dan perhitungannya menggunakan

system islam/syariat islam yaitu system bagi hasil (Mudharabah dan Ijarah)

d. Tujuan Penerbitan Obligasi

Brigham dkk. (2009) menyatakan bahwa terdapat beberapa keuntungan bagi

perusahaan dalam menggunakan hutang jangka panjang (obligasi) yaitu: (1)

biaya modal setelah pajak yang rendah, (2) bunga yang dibayarkan merupakan

pengurang pajak penghasilan, (3) melalui financial leverage dimungkinkan

laba per lembar saham akan meningkat, (4) kontrol terhadap operasi

perusahaan oleh pemegang saham tidak mengalami perubahan. Keuntungan

yang akan diperoleh perusahaan dengan menggunakan obligasi ternyata juga

diringi oleh beberapa kelemahan penggunaan hutang jangka panjang
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(obligasi) yaitu : (1) financial leverage perusahaan akan meningkat sebagai

akibat dari penggunaan hutang, (2) batasan yang disyaratkan kreditur

seringkali menyulitkan manajer, (3) munculnya agency problem yang akan

meningkatkan agency cost.

e. Pendapatan Obligasi (Bond Income)

Beberapa jenis pendapatan yang diperoleh dari pembelian obligasi secara umum

meliputi (Krisnilasari, 2007) :

1. Nominal Yield (Coupon Yield)

Adalah pendapatan kupon yang didasarkan pada nilai nominal obligasi.

Pengertiannya adalan bahwa dalam jumlah nilai obligasi tertentu maka diberikan

pendapatan tingkat suku bunga yang hasilnya telah ditentukan sebelumnya.

2. Current Yield

Adalah pendapatan kupon yang didasarkan pada harga pasar obligasi tersebut.

3. Yield To Maturity (YTM)

Adalah pendapatan tingkat suku bunga obligasi apabila investor memegang

obligasi tersebut sampai periode jatuh tempo. Banyak investor jangka panjang

melakukan metode perhitungan pendapatan obligasi berdasar YTM supaya bisa

melakukan perbandingan tingkat pendapatan obligasi yang satu dengan yang lain.

f. Harga Pasar Obligasi

Harga pasar obligasi merupakan hal penting yang harus diketahui oleh seorang

investor sebelum melakukan investasi dalam bentuk pembelian obligasi. Karena

harga pasar obligasi tersebut digunakan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat

untuk membeli atau menjual obligasi. Berbeda dengan saham yang harga

pasarnya dinyatakan dalam mata uang, harga pasar obligasi dinyatakan dalam

bentuk persentase (%) dari harga nominalnya.
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Ada 3 kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan yaitu

(www.idx.co.id) :

- At Par (nilai pari) yaitu harga pasar obligasi sama dengan nilai nominalnya.

Contohnya yaitu obligasi dengan nilai nominal Rp 50 juta dijual dengan harga

pasar 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% x Rp 50 = Rp 50 juta.

- At Premium (dengan premium) yaitu harga pasar obligasi lebih tinggi dari

nilai nominalnya. Contohnya yaitu obligasi dengan nilai nominal RP 50 juta

dijual dengan harga pasar 102%, maka nilai obligasi tersebut adalah 102% x

Rp 50 juta = Rp 51 juta.

- At Discount (dengan discount) yaitu harga pasar obligasi lebih rendah dari

nilai nominalnya. Contohnya yaitu obligasi dengan nilai nominal RP 50 juta

dijual dengan harga pasar 97%, maka nilai obligasi tersebut adalah 98% x Rp

50 juta = Rp 49 juta

g. Peringkat Obligasi (Bond Rating)

Peringkat Obligasi (bond rating) merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan

lembaga pemeringkat yang merupakan indikator kemungkinan bond issuer untuk

dapat membayar hutang dan bunganya tepat waktu. Tujuan utama proses rating

adalah memberikan informasi akurat mengenai kinerja keuangan, posisi bisnis

industri perseroan yang menerbitkan surat hutang (obligasi) dalam bentuk

peringkat kepada calon investor. Terdapat 2 agen peringkat obligasi yang terkenal

di dunia yaitu Standard & Poor’s (S&P) Corporation dan Moody’s Investor

Service Inc. Di Indonesia sendiri terdapat salah satu pemeringkat obligasi yang

terkenal yaitu PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yang didirikan tanggal

21 Desember 1993. Berikut ini adalah tabel peringkat obligasi menurut PT.

Pefindo :
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TABEL 2.1 PERINGKAT OBLIGASI PT. PEFINDO

Peringkat Keterangan
IdAAA Merupakan peringkat tertinggi yang menggambarkan obligor memiliki

kapasitas yang superior untuk memenuhi komitmen finansial jangka
panjang dalam pembayaran hutangnya relatif terhadap obligor
Indonesia lainnya.

IdAA Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas
yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen finansial jangka panjang
dalam pembayaran hutangnya relatif terhadap obligor Indonesia
lainnya.

IdA Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas
yang kuat untuk memenuhi komitmen finansial jangka panjang dalam
pembayaran hutangnya relatif terhadap obligor Indonesia lainnya.

IdBBB Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas
yang cukup untuk memenuhi komitmen finansial jangka panjang
dalam pembayaran hutangnya relatif terhadap obligor Indonesia
lainnya.

IdBB Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas
yang agak lemah untuk memenuhi komitmen financial jangka panjang
dalam pembayaran hutangnya relatif terhadap obligor Indonesia
lainnya.

IdB Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas
yang lemah untuk memenuhi komitmen finasial jangka panjang dalam
pembayaran hutangnya relatif terhadap obligor Indonesia lainnya.

IdCCC Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor memiliki kapasitas
yang sangat lemah dan rentan untuk tidak memenuhi komitmen
finasial jangka panjang dalam pembayaran hutangnya relatif terhadap
obligor Indonesia lainnya.

IdD Merupakan peringkat yang menggambarkan obligor tidak memiliki
kapasitas untuk memenuhi komitmen finasial jangka panjang dalam
pembayaran hutangnya relatif terhadap obligor Indonesia lainnya.
Dengan kata lain obligor dalam kondisi default.

Pada peringkat dari IdAA sampai IdB dapat dimodifikasi menggunakan notasi plus (+)
atau minus (-) untuk menunjukan kekuatan relatif dalam kategori peringkat tersebut.

Sumber : PT. Pefindo

Peringkat obligasi juga dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Investment grade dan

Non Investment Grade (Junk Bond). Investment grade adalah kategori bahwa

perusahaan atau negara memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi hutang.

Sedangkan non investment grade adalah kategori bahwa suatu perusahaan atau

negara memiliki kemampuan meragukan dalam memenuhi kewajibannya.

Peringkat obligasi menurut Standard & Poor’s (S&P), Moody’s Investor Service,

dan Fitch Ratings mengklasifikasikan peringkat obligasi yang masuk dalam

kategori investment grade dan non investment grade. Dalam Kategori investment
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grade terdapat 4 jenis yaitu maximum safety (AAA), very high credit quality

(AA), high credit quality (A), good credit quality (BBB). Kategori non investment

grade juga terbagi menjadi 3 jenis yaitu lower grade (BB), highly speculative (B).

Sedangkan untuk obligasi dengan peringkat CCC hingga D masuk dalam kategori

substantial risk or in default.

h. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Obligasi

faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi adalah sebagai berikut :

a. Likuiditas Obligasi (bond liquidity)

Obligasi yang likuid adalah obligasi yang banyak beredar dikalangan pemegang

obligasi serta sering diperdagangkan oleh investor di pasar obligasi. Apabila

obligasi yang dibeli mempunyai likuiditas cukup tinggi maka harga obligasi

tersebut cenderung stabil dan meningkat. Tetapi apabila likuiditas obligasi

tersebut rendah, maka harga obligasi cenderung melemah. Oleh karena itu pada

saat membeli obligasi investor hendaknya memilih obligasi yang likuid, yaitu

yang selalu diperdagangkan di pasar obligasi serta diminati oleh investor.

Likuiditas dari suatu obligasi menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual

obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasi (Hartono, 2016). Bursa

Efek Indonesia bekerjasama dengan Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA)

menyediakan data frekuensi perdagangan obligasi pada periode tertentu.

Frekuensi obligasi ini mencerminkan seberapa sering dan mudah suatu obligasi

diperjualbelikan di pasar modal

b. Usia Obligasi

Usia obligasi merupakan sisa umur dari suatu obligasi yang dihitung dari saat

obligasi tersebut dipegang oleh investor/pemegang obligasi sampai dengan
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tanggal jatuh tempo (maturity date). Sisa periode dari obligasi tersebut dapat

disebut sebagai usia obligasi. Usia obligasi digunakan dalam perhitungan untuk

menentukan Yied to Maturity (YTM), yaitu pendapatan tingkat suku bunga

obligasi apabila investor memegang obligasi tersebut sampai periode jatuh tempo.

Dengan usia obligasi dapat diketahui berapa kali kupon/bunga dari suatu obligasi

akan diterima oleh pemegang obligasi.

Di bursa obligasi diperdagangkan dalam periode kurtal setiap tahunnya, terdapat

IV (empat) periode kuartal dalam satu tahun. Suatu obligasi yang dibeli pada

periode kuartal I pada periode tahun tertentu akan memiliki usia obligasi yang

berbeda jika obligasi tersebut dibeli pada periode kuartal III ditahun tersebut.

Semakin mendekati waktu jatuh tempo, maka usia dari suatu obligasi akan

semakin berkurang.

Semakin lama usia obligasi, maka akan semakin tinggi tingkat risiko investasi.

Karena dalam masa atau periode yang begitu lama, risiko kejadian buruk atau

peristiwa yang menyebabkan kinerja perusahaan menurun bisa saja terjadi.

Tingginya tingkat risiko tersebut juga akan menyebabkan yield yang diperoleh

juga berbeda dengan obligasi yang memiliki sisa umur jatuh tempo cukup pendek.

Oleh karena itu, periode jatuh tempo untuk obligasi perusahaan di Indonesia

biasanya dibuat dalam jangka waktu 5 tahun saja (Rahardjo, 2003).

B. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu akan dijadikan penulis sebagai referensi dalam melakukan

penelitian ini, sehingga dalam mengkaji penelitian penulis dapat memperkaya teori

yang akan digunakan. Di bawah merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan

penelitian penulis yang disajikan dalam bentuk Tabel 2.2 sebagai berikut :
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TABEL 2.2 PENELITIAN TERDAHULU

No Peneliti Variabel Model
Penelitian

Hasil

1 Hidayat
(2016)

Independen :
Likuiditas, Waktu
Jatuh Tempo dan
Kupon Obligasi

Dependen :
Harga Pasar
Obligasi

Metode
regresi
linier
berganda

Hasil penelitian menyatakan
bahwa likuiditas tidak
berpengaruh terhadap harga
pasar obligasi. Waktu jatuh
tempo berpengaruh positif
signifikan. Dan untuk kupon
memiliki pengaruh yang positif
dan juga signifikan.

2 Subagia dan
Sedana
(2015)

Independen:
Likuiditas
obligasi,
waktu jatuh
tempo, dan kupon
obligasi

Dependen:
Harga pasar
obligasi

Metode
regresi
linier
berganda

Hasil penelitian menyatakan
terdapat pengaruh positif
signifikan antara likuiditas dan
waktu jatuh tempo terhadap
harga pasar obligasi korporasi.
Selain itu, terdapat juga
pengaruh negatif dan tidak
signifikan antara kupon terhadap
harga pasar obligasi.

3 Krisnilasari
(2007)

Independen:
likuiditas
obligasi, coupon
dan jangka waktu
jatuh tempo

Dependen:
Harga pasar
obligasi

Metode
regresi
linier
berganda

Hasil penelitian menyatakan
variabel likuiditas dan coupon
memiliki pengaruh positif
signifikan terhadap harga pasar
obligasi, sedangkan jangka
waktu jatuh tempo memiliki
pengaruh negatif signifikan
terhadap harga pasar obligasi.

4 Hamid dkk.
(2006)

Independen :
durasi dan
convexity

Dependen :
Harga pasar
obligasi

kuantitatif
uji t (uji
beda)

Hasil penelitian ini adalah tidak
ada perbedaan yang signifikan
antara perkiraan harga yang
diukur dengan durasi dan
convexity dengan harga yang
sebenarnya setelah kenaikan
tingkat suku bunga.

5 Nurfauziah
dan
Setyarini
(2004)

Independen :
inflasi, likuditas,
rate, durasi,
rating, dan
Keamanan

Dependen: Yield
to Maturity

Metode
regresi
linier
berganda

Hasil penelitian ini adalah
bahwa likuditas, buyback dan
keamanan mempunyai pengaruh
signifikan terhadap Yield to
Maturity. Pengaruh likuiditas
dan keamanan adalah positif
sedangkan pengaruh buyback
adalah negatif.

Sumber : Jurnal dan Skripsi tahun 2004 – 2016
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C. Rerangka Pemikiran

Likuiditas obligasi merupakan hal penting yang harus diketahui dan dijadikan bahan

pertimbangan oleh investor yang akan melakukan investasi dalam bentuk obligasi.

Yuan (2001) menyatakan bahwa likuiditas obligasi sangat penting dalam

mempengaruhi harga obligasi di pasar. Apabila obligasi yang dibeli mempunyai

likuiditas cukup tinggi maka harga obligasi tersebut cenderung stabil dan meningkat.

Tetapi apabila likuiditas obligasi tersebut rendah, maka harga pasar obligasi tersebut

cenderung melemah. Likuiditas obligasi yang tinggi akan menyebabkan obligasi

lebih menarik karena tersedianya pembeli dan penjual yang lebih banyak sehingga

pihak yang memiliki obligasi dapat menjual obligasinya kapan saja.

Semakin lama usia obligasi, maka akan semakin tinggi tingkat risiko investasi dari

obligasi tersebut. Karena dalam masa atau periode yang begitu lama, risiko kejadian

buruk atau peristiwa yang menyebabkan kinerja perusahaan menurun bisa saja

terjadi. Menurut Tandelilin (2001), bila terjadi kenaikan atau penurunan tingkat

bunga, maka harga pasar obligasi yang mempunyai sisa umur lebih lama akan

mengalami penurunan atau kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan dengan

obligasi yang mempunyai sisa umur yang lebih pendek. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa usia obligasi mempengaruhi harga obligasi.

Harga obligasi di pasar dinyatakan dalam bentuk persentase dari harga nominal atau

harga pokok dari obligasi tersebut. Harga obligasi di pasar modal dapat terjadi dalam

keadaan premium yaitu diatas harga nominal, maupun dalam keadaan discount yaitu

dibawah harga nominalnya. Perubahan harga obligasi tersebut dapat dipengaruhi

oleh beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu diantaranya adalah

likuditas obligasi dan juga usia obligasi.
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Berdasarkan uraian diatas maka bentuk kerangka konsep dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

GAMBAR 2.1 RERANGKA PEMIKIRAN

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang

dikemukakan di atas, maka hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh likuiditas Obligasi terhadap Harga Pasar Obligasi

Likuiditas obligasi merupakan kemampuan untuk dengan cepat menjual atau

membeli suatu obligasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dinyatakan Sharpe

et al. (2005) yaitu dikemukakan bahwa likuiditas menunjukan kemampuan untuk

membeli atau menjual sekuritas tertentu secara cepat dan pada harga yang tidak

terlampau berbeda dengan harga sebelumnya.

Dapat diartikan bahwa likuiditas obligasi mencerminkan kemudahan suatu obligasi

untuk diperjualbelikan di pasar. Obligasi dengan likuiditas yang tinggi akan

cenderung menyebabkan harga dari obligasi tersebut stabil dan meningkat.

Sedangkan obligasi dengan tingkat likuiditas yang rendah akan menyebabkan

terjadinya penurunan harga dari obligasi tersebut. Likuiditas suatu obligasi diukur

dengan menggunakan frekuensi perdagangannya.

Likuiditas Obligasi

(Variabel Independen X1)

Usia Obligasi

(variabel Independen X2)

Harga Pasar Obligasi

(Variabel Dependen Y)
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Hasil penelitian Krisnilasari (2007) menyatakan likuiditas obligasi mempengaruhi

perubahan harga obligasi dengan tanda positif. Hal tersebut karena likuiditas obligasi

yang tinggi akan menyebabkan obligasi lebih menarik, karena tersedianya pembeli

dan penjual yang lebih banyak sehingga pihak yang memiliki obligasi dapat menjual

obligasinya kapan saja. Kemudian Subagia dan Sedana (2015) dalam penelitiannya

juga menunjukan bahwa likuiditas obligasi berpengaruh positif signifikan terhadap

perubahan harga obligasi korporasi di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan penjelasan

tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1 : Likuiditas obligasi berpengaruh positif terhadap harga pasar obligasi korporasi.

2. Pengaruh Usia Obligasi terhadap Harga Pasar Obligasi

Obligasi dengan usia yang relatif lebih panjang dinilai memiliki tingkat risiko yang

lebih tinggi dibandingkan obligasi dengan usia yang lebih pendek. Karena semakin

panjang usia suatu obligasi maka risiko gagal bayar terhadap kupon (bunga) dan nilai

pokok dari obligasi tersebut semakin besar. Tingkat risiko dari usia obligasi tersebut

dapat mempengaruhi harga pasar obligasinya, yaitu semakin panjang usia obligasi

maka akan terjadi penurunan harga pasar obligasi, sedangkan semakin pendek usia

obligasi maka harga pasar obligasinya akan naik. Hal tersebut karena resiko gagal

bayar dari obligasi tersebut semakin rendah. Ketika suatu obligasi semakin

mendekati waktu jatuh tempo, maka nilainya akan menurun dikarenakan semakin

sedikit sisa pembayaran bunga dari obligasi tersebut (Bodie et al., 2009).

Penelitian Satria (2014) dan Krisnilasari (2007) menyatakan bahwa jangka waktu

jatuh tempo berpengaruh negatif terhadap harga obligasi yang memiliki makna

bahwa semakin panjang sisa waktu jatuh tempo obligasi maka akan terjadi

penurunan harga obligasi. Hal tersebut karena semakin lama sisa waktu jatuh tempo
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suatu obligasi, risiko obligasi tersebut akan semakin meningkat. Jika risiko obligasi

perusahaan meningkat, permintaan obligasi perusahaan menurun sehingga harga

obligasi perusahaan menurun, sebaliknya penurunan risiko obligasi perusahaan

meningkatkan permintaan obligasi perusahaan sehingga harga obligasi perusahaan

meningkat. Investor cenderung akan memilih obligasi dengan tingkat risiko yang

rendah. Berdasarkan penjelasan  tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah

sebagai berikut:

H2 : Usia obligasi berpengaruh negatif terhadap harga pasar obligasi korporasi.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kausal, yaitu jenis penelitian yang

dilakukan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh dari satu atau beberapa variabel

bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Data penelitian berupa

angka akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan

verifikatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang

variabel yang diteliti berdasarkan data statistik yang diperoleh, sedangkan analisis

verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis menggunakan alat uji statistik yaitu

metode regresi linier berganda. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah likuiditas

obligasi dan umur obligasi, dan variabel terikat adalah harga pasar obligasi korporasi.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari

sumber yang sudah ada. Data kuantitatif dalam penelitian ini bersumber dari

Indonesia Bond Market Directory 2015-2016 yang dikeluarkan oleh Bursa Efek

Indonesia (BEI) bekerjasama dengan Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA). Data

harga obligasi dalam penelitian ini adalah harga pasar obligasi yang dinyatakan

dalam satuan persentase (%). Likuiditas Obligasi dinyatakan dalam satuan frekuensi

(kali) perdagangan obligasi dan usia obligasi dinyatakan dalam periode tahun.
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C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah obligasi korporasi yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) hingga tahun 2015-2016. Pemilihan sampel penelitian didasarkan

pada metode nonprobability sampling tepatnya metode purposive sampling yaitu

metode pemilihan sampel berdasarkan karakteristik populasi yang sudah ditentukan.

Obligasi yang menjadi sampel adalah 52 obligasi korporasi yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI). Adapun kriteria sampel penelitian dalam penelitian ini, yaitu

sebagai berikut :

1. Obligasi Korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016.

2. Obligasi Korporasi yang terdaftar tahun 2015-2016 dan belum jatuh tempo.

3. Obligasi korporasi yang aktif diperdagangkan selama periode kuartal III

tahun 2015 hingga kuartal II tahun 2016.

4. Obligasi korporasi yang masuk dalam kategori investment grade (layak

investasi).

Berdasarkan kriteria sampel tersebut, maka pemilihan sampel terlihat pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1 PROSES PENGAMBILAN SAMPEL PENELITIAN

No. Karakteristik Sampel Jumlah Obligasi

1.
Obligasi Korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) tahun 2015-2016

377

2. Obligasi Korporasi yang telah jatuh tempo (208)

3.
Obligasi korporasi yang tidak aktif diperdagangkan selama
periode kuartal III tahun 2015 hingga kuartal II tahun 2016.

(98)

4.
Obligasi korporasi yang tidak termasuk dalam kategori
investment grade (layak investasi)

(19)

Jumlah Sampel Terakhir 52

Sesuai dengan kriteria diperoleh total sampel penelitian sebanyak 52 sampel obligasi

dari 40 korporasi (perusahaan) dengan masa pengamatan selama IV (empat) kuartal,

data sampel tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.
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D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.

Pengumpulan data dimulai dengan tahap penelitian pendahuluan yaitu melakukan

studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan bacaan-bacaan lain yang

berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Pada tahap ini juga

dilakukan pengkajian data yang dibutuhkan, yaitu mengenai jenis data yang

dibutuhkan, ketersediaan data, cara memperoleh data, dan gambaran cara pengolahan

data. Tahapan selanjutnya adalah penelitian pokok yang digunakan untuk

mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan guna menjawab persoalan

penelitian dan memperkaya literatur untuk menunjang data kuantitatif yang

diperoleh.

E. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Sugiyono (2008) menyatakan bahwa variabel penelitian pada dasarnya adalah

sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel terikat yang menjadi perhatian utama dalam

penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga pasar obligasi

korporasi. Harga pasar obligasi dinyatakan dalam persentase (%) dari nilai nominal

obligasi. berikut ini adalah rumus untuk menghitung harga pasar obligasi :

Harga Pasar Obligasi   (%)  =    Nilai Obligasi x 100

Harga Nominal



34

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik

secara positif dan negatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah

Likuiditas Obligasi dan Usia Obligasi.

a) Likuiditas Obligasi merupakan kemudahan suatu obligasi untuk

diperjualbelikan atau tidak mengalami penurunan nilai saat dijual melalui

mekanisme pasar modal. Likuiditas obligasi diukur dengan menggunakan

frekuensi dengan satuan (x) kali setelah diperdagangkan di Bursa Efek

Indonesia (BEI) dalam periode kuartal.

b) Usia obligasi merupakan sisa umur dari suatu obligasi yang dihitung dari saat

obligasi tersebut dipegang oleh investor/pemegang obligasi atau saat

terjadinya transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo (maturity date).

Dalam perhitungan Yield to Maturity (YTM) usia obligasi disebut juga

sebagai periode sisa waktu obligasi sampai dengan waktu jatuh tempo.

Obligasi yang diperdagangkan di pasar modal dibagi dalam IV (empat)

periode kuartal disetiap tahunnya. Sehingga obligasi yang dibeli pada periode

kuartal yang berbeda tentu memiliki tingkat usia obligasi yang berbeda pula.

Berikut ini adalah cara untuk menentukan usia obligasi :

Usia Obligasi   = Tanggal jatuh tempo – waktu transaksi

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini selain menggunakan alat analisis statistik deskriptif yaitu

analisis yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai

rata-rata (mean), standard deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis

dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006). Penelitian ini juga
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menggunakan alat analisis regresi linier berganda untuk mengolah dan membahas

data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis

regresi linier berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik

regresi linier berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh

masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara

bersama-sama.

Hair et al. (1998) menyatakan bahwa regresi linier berganda merupakan teknik

statistik untuk menjelaskan keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Regresi

linier berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian

variabel bebas terhadap variabel terikat Hair et al. (1998). Adapun model dasar dari

regresi linier berganda dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y = α + β1X1 - β2X2 + e

Keterangan :

Y = Harga Pasar Obligasi

α = Konstanta

ß1,ß2 = Koefisien Regresi

X1 = Likuiditas Obligasi

X2 = Usia Obligasi

e = Error

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum data diregresikan terlebih dahulu data tersebut akan diuji. Pengujian asumsi

klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi

yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk

memastikan bahwa didalam model regresi yang digunakan tidak terdapat
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multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokolerasi serta untuk memastikan

bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali,2013).

a. Uji normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak,

jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik

parametrik tidak dapat digunakan. Model regresi yang baik ketika memiliki nilai

residual yang terdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi

normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik antara lain: analisis normal

probability-plot dan uji Kolmogorov-Smirnov. Sanusi (2016):

1) Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05 berarti data residual

terdistribusi tidak normal.

2) Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 berarti data residual

terdistribusi normal.

b. Uji multikolinearitas

Pendeteksi terhadap multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai

Variance Inflating Factor (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai VIF > 10

maka terdapat gejala multikolinearitas Sanusi (2016).

c. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson (d). Hasil

perhitungan Durbin-Watson (d) dibandingkan dengan nilai dtabel pada α = 0,05.

Tabel d memiliki dua nilai, yaitu batas atas (dU) dan nilai batas bawah (dL) untuk

berbagai nilai n dan k Sanusi (2016).

Jika d < dL ; maka terjadi autokorelasi positif
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d > 4 - dL ; maka terjadi autokorelasi negatif

dU < d < 4 - dU ; maka tidak terjadi autokorelasi

dL ≤ d ≤ dU atau 4 > dU ≤ d ≤ 4 - dL ; maka pengujian tidak

menyakinkan

d. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedastisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dilakukan

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan

residualnya (SRESID). Dasar analisisnya:

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik –titik yang membentuk suatu pola tertentu,

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

b. Jika tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar di atas dan dibawah

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

G. Pengujian Hipotesis

1. Uji T

Menurut Ghozali (2013), uji parsial pada dasarnya menunjukkan untuk mengetahui

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Taraf

signifikan yang digunakan adalah pada 0.05. Kriteria penerimaan

atau penolakan H0 yaitu sebagai berikut:

a. Jika thitung < ttabel atau -thitung > -ttabel, maka H0 diterima.

b. Jika thitung > ttabel atau -thitung <- ttabel, maka H0 ditolak.
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Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan p-value pada tingkat kepercayaan 95%

atau tingkat signifikan sebesar 0,05 adalah sebagai berikut :

a. Jika p-value > 0.05, maka H0 diterima. Artinya, tidak berpengaruh signifikan

secara parsial.

b. Jika p-value < 0.05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh signifikan

secara parsial.

2. Uji F

Menurut Ghozali (2013), uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah

variabel independen yang dimasukkan didalam model secara bersamasama atau

simultan mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini hipotesis yang

ditentukan adalah dasar pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan. Kriteria

pengambilan keputusan berdasarkan p-value dengan taraf signifikan sebesar 0.05

adalah sebagai berikut :

a. Jika p-value > 0.05, maka H0 diterima. Artinya, tidak berpengaruh signifikan

secara simultan.

b. Jika p-value < 0.05, maka H0 ditolak. Artinya, terdapat pengaruh signifikan

secara simultan

3. Koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi berganda (R2) memiliki tujuan untuk mengetahui adanya

pengaruh antara variabel bebas yaitu likuiditas obligasi dan usia obligasi secara

bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu harga

pasar obligasi. Seberapa besar variabel (X) yang mempunyai kontribusi terhadap

variabel (Y) semakin besar R2 berarti semakin tepat persamaan perkiraan regresi

linier tersebut dipakai sebagai alat prediksi,karena variasi perubahan variabel terikat
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dapat dijelaskan oleh perubahan variabel bebas. Apabilai nilai R2 semakin dekat

dengan satu, maka perhitungan yang dilakukan sudah dianggap cukup kuat dalam

menjelaskan variabel bebas dengan variabel terikat.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk melihat perkembangan kinerja harga pasar obligasi,

likuiditas obligasi dan usia obligasi. Serta untuk mengkaji pengaruh likuiditas

obligasi dan usia obligasi terhadap harga pasar obligasi korporasi yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Kuartal III Tahun 2015 hingga Kuartal II Tahun

2016. Variabel harga pasar obligasi dinyatakan dalam persentase (%) dari harga

nominalnya. Variabel likuiditas obligasi diukur dengan menggunakan frekuensi

perdagangan obligasi. Sedangkan variabel usia obligasi dinyatakan dalam periode

tahun. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai alat uji hipotesis

dengan bantuan SPSS versi 16. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

a. Likuiditas obligasi berpengaruh positif terhadap harga pasar obligasi korporasi

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode kuartal III 2015 hingga

kuartal II 2016, dengan demikian H1 yang menyatakan bahwa likuiditas obligasi

berpengaruh positif terhadap harga pasar obligasi diterima. Hal ini menandakan

bahwa kenaikan likuiditas obligasi akan menyebabkan kenaikan harga pasar

obligasi dan sebaliknya.

b. Usia obligasi berpengaruh negatif terhadap harga pasar obligasi korporasi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode kuartal III 2015 hingga kuartal

II 2016, dengan demikian H2 yang menyatakan bahwa usia obligasi berpengaruh
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negatif terhadap harga pasar obligasi diterima. Hal ini menandakan bahwa

kenaikan usia obligasi akan menyebabkan penurunan harga pasar obligasi dan

sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara

likuiditas obligasi dan usia obligasi terhadap harga pasar obligasi korporasi yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode kuartal III 2015 hingga kuartal II

2016. Likuiditas obligasi dan usia obligasi juga secara bersama-sama memiliki

pengaruh terhadap variabel dependen yaitu harga pasar obligasi korporasi.

B. Saran

1. Bagi Investor

Investor hendaknya menggunakan likuiditas obligasi dan usia obligasi sebagai

alat pertimbangan dalam menentukan obligasi mana yang akan dipilih untuk

berinvestasi. Hal itu penting karena kedua variabel tersebut yaitu likuiditas dan

usia obligasi terbukti berpengaruh terhadap harga pasar obligasi.

2. Bagi Emiten (Penerbit Obligasi)

Berdasarkan pada hasil penelitian perusahaan sebaiknya memberikan informasi

yang baik kepada investor, agar investor dapat tertarik dan mempercayakan

dananya untuk berinvestasi pada perusahaan anda. Semakin banyak investor

yang membeli obligasi tersebut maka semakin banyak modal yang akan diterima

perusahaan dari investor.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya penulis menyarankan sebaiknya mencoba objek

penelitian lain, misalnya meneliti tentang obligasi pemerintah atau Sukuk Negara

maupun Sukuk Korporasi.
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