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ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH TINGKAT BUNGA DEPOSITO, NILAI TUKAR 
DAN INFLASI TERHADAP VOLUME TRANSAKSI OBLIGASI NEGARA

Oleh:

MONICA KADANCE SIMANJUNTAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat bunga deposito, 
nilai tukar dan inflasi terhadap volume transaksi obligasi negara. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam kurun waktu 2002- 
2010. Metode analisis yang dipergunakan adalah metode Vector Autoregression 
(VAR), dengan terlebih dahulu menggunakan uji unit root dan kointegrasi dan 
pada akhirnya akan menghasilkan Impuls e Respons e Function (IRF).

Hasil Vector Autoregression diketahui bahwa variabel sebelumnya juga 
mempengaruhi variabel sekarang. Variabel ekonomi yang berpengaruh positif 
terhadap obligasi pemerintah adalah obligasi pemerintah riil itu sendiri, nilai 
tukar, inflasi . Sedangkan variabel yang berpengaruh negative terhadap obligasi 
pemerintah adalah suku bunga deposito. Hasil estimasi the impuls response 
function (IRF), respon negatif obligasi pemerintah dihasilkan dari guncangan 
variabel nilai tukar, laju inflasi, suku bunga deposito,.

Kata Kunci: Tingkat Bunga Deposito, Nilai Tukar, Inflasi, Volume Transaksi 
Obligasi Negara, Metode Vector Autoregression (VAR)
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ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE DEPOSIT INTEREST RATE, 
EXCHANGE RATE AND INFLATION TO THE GOVERNMENT BONDS

By Monica Kadance Simanjuntak; Drs. Tatang AMS, M.Si., Ph.D. and Drs.
M. Syrod Saleh, M.Si.

The objective of this study was to analyze the effect of the deposit interest 
rate, exchange rate and inflation to govemment bonds. The data used in this study 
were secondary ones taken from www.bi.go.id. They were quarter-data in the 
period of 2002 through 2010. Vector Autoregression (VAR) was used to analyze 
the data after they were tested with unit root and cointegration which resulted 
Impulse Response Function (IRF).

The Vector Autoregression analysis showed that the former variable 
influenced the later one. The govemment’s real bonds, exchange rate, and 
inflation had positive influence on the govemment’s bond. Moreover, the deposit 
interest rate had a negative influence on the govemment’s bond. Based on the 
estimation of the Impulse Response Function (IRF), the unstable exchange rate, 
inflation, and deposit interest rate had caused the negative responses to the 
govemment’s bond.

Keywords: The Deposit Interest Rate, Exchange Rate, Inflation, Government9s 
Bond, Vector Autoregression (VAR)
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar modal sebagai wadah sumber pembiayaan dan alternatif investasi bagi para 

pemodal/investor merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional. Pasar 

modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu negara, pasar modal 

juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan investasi baik 

investasi yang berjangka pendek, menengah maupun investasi berjangka panjang. 

Dana yang diperoleh dari masyarakat pemodal (investor) dengan cara menerbitkan 

surat berharga baik yang bersifat ekuitas maupun yang bersifat utang

(Aqlima,2009:223).

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

sebagai upaya meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi ke 

arah kesejahteraan rakyat. Pasar modal di Indonesia memiliki berbagai macam 

pilihan sekuritas, pemilik modal diberi kesempatan untuk memilih di antara 

berbagai sekuritas tersebut. Salah satu sekuritas yang diperdagangkan di pasar 

modal adalah obligasi. Pasar modal menyediakan berbagai pilihan investasi yang 

sesuai dengan preferensi resiko investor dan membentuk portofolio sesuai dengan 

tingkat resiko yang bersedia mereka tanggung dengan tingkat keuntungan yang 

mereka harapkan.

Investor dapat melakukan investasi pada beragam aset finansial, salah satunya 

adalah obligasi. Obligasi merupakan salah satu jenis efek yang mempunyai jangka 

waktu panjang. Penerbitan obligasi bagi emiten merupakan suatu cara untuk

1



mendapatkan dana secara cepat dan dana tersebut dapat digunakan dalam

bersifatpembiayaan terhadap perusahaan maupun keuangan negara yang 

cadangan kekayaan suatu negara. Obligasi ini dapat juga berfungsi sebagai salah 

satu instrument kebijakan anggaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi 

(Aqlima,2011:224).

Salah satu jenis obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia adalah 

Surat Utang Negara. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 

2002 tentang Surat Utang Negara definisi Surat Utang Negara adalah surat 

berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun 

valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang dilakukan pemerintah ini 

memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan karena penerbitan SUN 

juga dapat dipakai untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri 

yang sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Lebih lanjut Rahmany (2002) 

menyatakan bahwa penerbitan Surat Utang Negara juga ditujukan sebagai 

instrumen fiskal, instrumen pasar keuangan, dan instrumen investasi. Sebagai 

Instrumen fiskal, SUN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan 

APBN yang lehih besar dari investor pasar modal. Sedang sebagai Instrumen 

Pasar Keuangan, SUN diharapkan dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan 

dan dapat dijadikan acuan (benchmark) bagi penentuan nilai instrumen keuangan 

lainnya. Sebagai Instrumen Investasi, penerbitan SUN diharapkan dapat 

menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan

2



untuk melakukanmemberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar 

diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi.

Surat Utang Negara terdiri atas Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi

Negara. Obligasi Negara sendiri adalah surat berharga yang berupa surat 

pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin 

pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia yang beijangka 

waktu lebih dari dua belas bulan dengan kupon dan atau dengan pembayaran 

secara diskonto. Sebagai pembiayaan defisit APBN, penerbitan Surat Utang 

Negara (SUN) memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. 

Penerbitan SUN juga dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar

negeri yang sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Dan sebagai Instrumen

Pasar Keuangan, SUN diharapkan dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan 

dan dapat dijadikan acuan (benchmark rate) bagi penentuan nilai instrumen 

keuangan lainnya (Susilowati,2006:343).

Tingkat pertumbuhan minat investasi obligasi di Indonesia juga meningkat 

cukup pesat terutama dilihat dari besarnya nilai investasi yang digunakan untuk 

membeli obligasi. Tingginya minat investasi pada obligasi disebabkan oleh 

tingkat suku bunga atau kupon obligasi yang lebih menarik dibandingkan suku 

bunga deposito. Bunga yang diperoleh dari investasi obligasi dapat berupa bunga 

tetap (Fixed-rate Bond) maupun bunga tidak tetap/mengambang (Floating-rate 

Bond).

3



Obligasi Negara berbeda dengan instrument investasi lainnya karena obligasi 

Negara merupakan satu-satunya instrument investasi yang bebas resiko gagal 

bayar karena pembayaran bunga/kupon dan pokok obligasinya dijamin oleh 

undang-undang. Oleh karena itu, setiap tahun pemerintah menganggarkan 

pembayaran kupon maupun pokok obligasi Negara dalam APBN

(Susilowati,2006:344).

Kredibilitas pemerintah merupakan unsur yang sangat penting untuk

menjadikan obligasi pemerintah sebagai benchmark bagi kegiatan investasi jangka

panjang di Indonesia. Meningkatkan permintaan obligasi pemerintah, akan 

menciptakan kedalaman pasar (market deepness) yang merupakan salah satu pilar 

kekuatan sistem keuangan suatu negara, sehingga instrumen ini bisa menjadi salah 

satu sumber pembiayaan pembangunan nasional yang dapat diandalkan. Obligasi 

pemerintah yang telah banyak beredar seperti Surat Utang Negara (SUN) dan 

Obligasi Ritel Indonesia (ORI). Investasi pada obligasi akan memberikan 

keuntungan tertentu bagi pemegangnya yang dapat berupa pendapatan bunga tetap 

(coupon) serta peningkatan harga ke depan (capital gairi).

Meningkatnya perdagangan obligasi pemerintah di pasar sekunder saat ini

disebabkan beberapa faktor antara lain: Pertama, penurunan suku bunga deposito 

sejalan dengan penurunan suku bunga SBI, menyebabkan investasi di pasar 

dan deposito perbankan menjadi tidak menarik. Kedua, meningkatnya 

industri reksadana

uang

peran

yang menawarkan pendapatan tetap berbasis obligasi 

pemerintah. Ketiga, kepercayaan pasar terhadap pemerintah makin menguat.
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Tabel 1.1
Perkembangan Obligasi Pemerintah Indonesia 

Obligasi Pemerintah Pertumbuhan (%)Tahun

(Miliar Rp)

0,81435,3012001

-3,78419,3532002

-3,79403,4422003

-0,33402,1002004

-0,56399,8392005

418,751 4,732006

473,578 13,12007

2008 510,983 7,89

Sumber : Bank Indonesia (2008)

Investor sangat memperhatikan pergerakan suku bunga, namun tidak banyak 

pemegang obligasi melakukan hal yang sama. Suku bunga atau lebih dikenal 

dengan Suku Bunga Bank Indonesia (BI rate) merupakan faktor penting dalam 

penilaian obligasi. Pemilihan suku bunga tersebut dalam penelitian ini adalah 

karena SBI didukung dan dijamin penuh oleh pemerintah (Bank Indonesia) 

sebagai otoritas moneter sehingga partisipan pasar surat berharga memandang SBI 

sebagai surat berharga bebas resiko. Tingkat bunga SBI adalah surat berharga 

dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan 

utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto/bunga (Bank Indonesia).
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Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh 

mekanisme pasar dengan berdasarkan pada sistem lelang. Tingkat bunga SBI 

digunakan karena dianggap tidak memiliki resiko default karena Bank Indonesia 

sebagai penerbit dianggap bagian dari pemerintah Indonesia(Manurung,2007:23). 

Tingkat suku bunga memiliki hubungan yang negative terhadap permintaan 

obligasi. Ini disebabkan ketika suku bunga meningkat, orang akan cenderung 

untuk menabung daripada menginvestasikan modalnya. Sebaliknya, ketika tingkat 

suku bunga turun, investor akan cenderung membeli obligasi sehingga permintaan 

obligasi akan meningkat dan ini akan mendorong peningkatan harga obligasi.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi obligasi adalah nilai tukar mata 

uang. Nilai kurs adalah nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang negara lain 

(Kelana, 1997:268). Naik turunnya nilai kurs sangat mempengaruhi tingkat 

investasi di pasar modal. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS juga 

dimungkinkan mempunyai hubungan dengan kondisi pasar modal dan investasi 

karena terkait aliran dana masuk (capital inflow).

Pengaruh dari kondisi nilai tukar rupiah baik apresiasi maupun depresiasi 

relatif terhadap dollar AS turut menjadi bahan pertimbangan bagi para investor 

untuk melakukan investasi di Indonesia, sebab selain faktor global, kondisi 

fundamental ekonomi nasional yang cukup bagus, mulai dari perbaikan persepsi 

resiko dan imbal hasil yang baik (yield) atas investasi dapat menarik minat 

investor.
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Melemahnya rupiah akan menyebabkan pasar modal dalam negeri kurang 

menarik karena adanya resiko nilai tukar yang menyebabkan penurunan nilai 

investasi dan mempunyai hubungan yang negative terhadap obligasi. Hubungan 

antara nilai tukar dollar terhadap rupiah dapat berpengaruh positif bila investor 

berasal dari luar negeri dan menggunakan mata uang asing sehingga semakin 

terdepresiasinya mata uang asing akan menyebabkan investor luar cenderung 

melepas mata uang asingnya untuk membeli obligasi yang harganya turun karena 

pengaruh nilai tukar.

Menurut Lena (2003), kontribusi kurs terhadap resiko obligasi jauh lebih 

besar daripada terhadap saham. Depresiasi mata uang rupiah dapat mendorong 

pemerintah untuk meningkatkan tingkat bunga dalam usaha mendongkrak nilai 

mata uang, praktek ini disebut learning against the wind. Tingkat bunga yang 

lebih tinggi akan menurunkan harga obligasi dalam mata uang lokal, sehingga 

depresiasi mata uang diikuti dengan penurunan nilai obligasi dalam mata uang

lokal.

Indokator ekonomi makro lainnya yang berpengaruh terhadap perkembangan 

obligasi di Indonesia adalah inflasi. Meningkatnya ekspektasi terhadap inflasi 

akan meningkatkan suku bunga nominal. Inflasi berhubungan dengan suku bunga, 

sehingga apabila kondisi perekonomian di Indonesia sedang mengalami tekanan 

yang mengharuskan bank sentral mengambil suatu tindakan terkait kebijakan 

seperti menaikkan suku bunga, terkait dengan melonjaknya tingkat 

inflasi, hal ini bisa saja mempengaruhi iklim investasi di indonesia.

moneter
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Ketika kondisi ekonomi mengalami peningkatan atas produk yang melebihi 

kapasitas penawaran produknya, sehingga harga-harga akan cenderung 

mengalami kenaikan. Dengan adanya inflasi, daya beli masyarakat menjadi turun 

karena pendapatan riil berkurang yang akan mempengaruhi permintaan dan harga 

suatu barang di mana dengan tingginya inflasi akan membuat masyarakat lebih 

mementingkan masalah konsumsi dibandingan untuk menabung atau berinvestasi. 

Hal ini akan menurunkan permintaan terhadap obligasi di mana penawarannya

menurunkan harga obligasi tersebutadalah tetap maka akan

(Tandelilin,2010:342).

Tabel 1.2
Perkembangan Obligasi Negara Periode 2007-2011 

(dalam milyaran rupiah)
KursInflasi BI RateVariabel RateTahun

(%) (%) (rupiah)(milyar rupiah)

145.934 11,12008 10,83 11048

143.2862009 2,8 6,6 9494

142.7952010 7 6,6 8991

Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik,2012

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya hubungan antara harga 

obligasi negara dengan tingkat bunga SBI. Di mana pada saat tingkat bunga SBI 

berada pada level terendah yang berada pada tahun 2010, obligasi variable rate 

pada pasar sekunder berada pada level terendah dan posisi nilai tukar pada tahun 

2011 terapresiasi. Hal ini disebabkan karena adanya gejolak perekonomian global 

dan ekses likuiditas domestik, sehingga BI rate diturunkan dan dipertahankan 

sepanjang tahun.
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Tetapi ketika harga obligasi di pasar sekunder berada pada level tertinggi 

yang terjadi pada tahun 2008, tingkat bunga SBI juga berada pada level tetinggi. 

Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh tingkat bunga SBI terhadap harga 

obligasi negara, di mana selain sebagai penentu besar kecilnya tingkat kupon yang 

diterima oleh pemegang obligasi namun tingkat bunga SBI juga sebagai suku 

bunga acuan di Indonesia, sehingga hal inilah yang membuat tingginya hubungan 

antara pergerakan harga obligasi di pasar sekunder dengan pergerakan BI Rate.

Pada table juga dapat dilihat bahwa harga obligasi dan inflasi mempunyai 

hubungan yang negative. Ketika harga obligasi berada pada level tertinggi pada

tahun 2008, inflasi berada pada 11,1 %.

Berdasarkan uraian tersebut,maka penulis melakukan suatu penelitian

melalui penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Bunga

Sertifikat Bank Indonesia, Nilai Tukar Rupiah per Dollar US Dan Inflasi

terhadap Obligasi Negara di Indonesia".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1. Apakah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh terhadap 

obligasi negara di Indonesia ?

2. Apakah nilai tukar rupiah per dollar berpengaruh terhadap obligasi negara 

di Indonesia ?

3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap obligasi negara di Indonesia?
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

dan menganalisis pengaruh tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar 

rupiah per dollar US dan inflasi terhadap obligasi negara di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan serta dapat juga menjadi salah satu sarana untuk mendalami

ilmu pengetahuan yang telah didapat mahasiswa khusunya mahasiswa

dalam bidang moneter. Serta dapat juga menambah referensi dan bahan

perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat operasional yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi dalam membuat kebijakan-kebijakan dalam 

penerbitan dan perdagangan obligasi.
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