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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu cara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu melalui 

penerbitan Obligasi. Dimana obligasi merupakan tanda bukti perusahaan 

(emiten) memiliki utang jangka panjang kepada masyarakat yang biasanya 

berdurasi di atas 3 tahun. Di mana pihak yang membeli obligasi disebut 

pemegang obligasi (bondholder) yang akan menerima kupon sebagai 

pendapatan yang dibayarkan setiap beberapa periode. Pada saat pelunasan 

obligasi oleh emiten, bondholder akan menerima kupon dan pokok obligasi. 

Selain itu juga obligasi merupakan salah satu atau sebagai alternatif 

pendanaan untuk menutupi defisit anggaran negara dengan memberikan kupon 

pada pemilik obligasi hal ini menyebabkan para investor melakukan investasi ke 

dalam bentuk obligasi. Dengan adanya obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah 

akan memberikan alternatif pilihan investasi modal kepada para investor 

sehingga akan mendorong terjadi arus transaksi di pasar keuangan yang efisien.      

 Emiten obligasi  merupakan sebuah perusahaan/corporat, Badan usaha 

milik negara, pemerintah (pusat/daerah) serta pemerintah asing. Sedangkan 

investor dapat berupa perusahaan asuransi, dana pensiun, investment 

company,perusahaan lain, serta perorangan/individu. Sebagai informasi 

tambahan, 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 

gain). Bunga atau coupon merupakan pendapatan yang diperoleh pemegang 
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obligasi yang periode pembayarannya dapat berbeda-beda, ada yang tiga bulan 

sekali, enam bulan sekali, atau sekali dalam setahun. 

Berbagai penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini antara 

lain, dalam penelitian Puteh (2009) yang berjudul “Pengaruh Obligasi Pemerintah 

Terhadap Investasi Pemerintah Di Indonesia”, menjelaskan bahwa variabel 

obligasi berpengaruh terhadap investasi pemerintah di Indonesia selain itu juga 

ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya seperti suku bunga, obligasi 

swasta, dan inflasi. Surjaningsih (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi“, menjelaskan bahwa 

terdapat hubungan kointegrasi antara pengeluaran pemerintah dan pajak 

terhadap output dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang pengenaan pajak 

berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara pengeluaran 

pemerintah tidak. Hidayat (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Kepekaan Sektor Swasta Terhadap Kebijakan Fiskal Ekspansif”, menjelaskan  

dimana kebijakan fiskal dari sisi investasi dapat menimbulkan terjadi crowding 

out, sementara dari sisi konsumsi dimana kebijakan fiskal ekspansif tidak 

menimbulkan crowding out melainkan memicu terjadinya crowding in. 

Pada tahun 2002 pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 24 

Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN). Sebelum undang-undang ini 

disahkan, istilah Surat Utang Negara lebih dikenal sebagai “obligasi pemerintah”. 

Surat Utang Negara terdiri dari Surat Perbendaharaan Negara (SPN) semacam 

T-Bills di AS - SPN merupakan SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan 

dengan pembayaran bunga secara diskonto (mirip SBI) dan Obligasi Negara 

(ON) merupakan SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan 

atau pembayaran bunga secara diskonto. 
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Peran pemerintah hingga saat ini dinilai sangat besar dalam memajukan 

pasar obligasi di Indonesia. Pemerintah memandang perlu untuk terus-menerus 

mengembangkan pasar obligasi di Indonesia melalui Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Surat Utang dan Bapepam. Departemen Keuangan nampaknya 

ingin mencapai kondisi pasar obligasi yang likuid dan efisien. Hal ini tercermin 

dari upaya pemerintah mengembangkan pasar obligasi secara bertahap dengan 

mempersiapkan aturan hukum dan infrastruktur penunjang pasar. 

Pasar obligasi yang berkembang ditunjukkan oleh tren nilai emisi obligasi 

di pasar. Nilai emisi obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dari 

tahun 2000 hingga 2011 terus menunjukkan tren yang positif. Seperti yang 

ditunjukkan pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Obligasi Di Indonesia Tahun 2000-2011 

Sumber :  BAPEPAM, dan BI (olahan ) 

 

Tahun 
Jumlah Obligasi 

(Rp T) 
Pertumbuhan 
Obligasi (%) 

Suku Bunga 
Kredit (%) 

Suku  Bunga 
Deposito (%) 

2000 31.634,88 24,22 16,53 12,48 

2001 64.654,28 104,3 17,11 15,81 

2002 397.967,17 515,5 17,50 15,67 

2003 390.482,24 -1,8 15,54 10,55 

2004 399.304,20 2,2 14,10 7,17 

2005 399.859,31 0,1 14,98 11,49 

2006 418.751,20 4,7 14,98 11,80 

2007 475.577,78 13,5 12,93 8,41 

2008 525.694,73 10,5 13,85 11,44 

2009 574,658.87 9,3 12,56 9,40 

2010 641,214.62 6,8 10,81 6,93 

2011 723,605.80 12,8 10,39 6,94 
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Data  di atas menggambarkan kondisi obligasi pemerintah, dimana jumlah 

obligasi dari tahun 2000 sampai 2011 terus mengalami kenaikan namun jika 

dilihat dari pertumbuhannya mengalami fluktuasi dengan tingkat bunga kredit dan 

tingkat suku bunga deposito mengalami perubahan tiap tahun. 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 uang dan 

deposito perbankan menjadi tidak menarik. Kedua, meningkatnya peran industri 

reksadana yang menawarkan pendapatan tetap berbasis obligasi pemerintah. 

Ketiga, kepercayaan pasar terhadap pemerintah makin menguat.   

Namun pertumbuhan obligasi pemerintah yang cenderung naik ini diikuti 

dengan tingkat suku bunga yang ikut naik. Dalam teori telah dijelaskan bahwa 

hubungan tingakt suku bunga dengan investasi bersifat negatif (berbanding 

terbalik), berati jika tingkat suku bunga naik maka dampaknya terhadap investasi 

akan mengalami penurunan, dan sebaliknya jika tingkat suku bunga turun maka 

dampaknya terhadap investasi akan mengalami kenaikan. Perubahan stok SUN 

domestik relatif terhadap GDP tidak berdampak signifikan terhadap perubahan 

suku bunga jangka panjang yang mengindikasikan tidak adanya fenomena 

crowding out yang dipicu peningkatan suku bunga di pasar keuangan (Utari, 

2010).   

Pembiayaan defisit APBN saat ini lebih banyak difokuskan pada 

penerbitan obligasi (surat utang negara, SUN) domestik. Sesuai strategi 

pengelolaan utang, guna mengurangi risiko terhadap fluktuasi nilai tukar dan 

fluktuasi tingkat bunga, maka penerbitan utang negara baru diprioritaskan dalam 

mata uang rupiah dengan perbandingan yang seimbang antara SUN berbunga 

tetap dan berbunga mengambang. Pembiayaan defisit APBN dengan SUN 
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sangat strategis karena merupakan jenis pembiayaan yang berkesinambungan 

dengan adanya konsep pembiayaan kembali (refinancing). Selain itu 

perdagangan SUN berbunga tetap dapat membantu likuiditas pasar dengan 

pembentukan kurva acuan harga (benchmark yield curve) di pasar sekunder 

SUN (Utari, 2010). 

Data selanjutnya ini menunjukan perkembangan investasi swasta di 

Indonesia mulai tahun 2000-2011: 

 

Tabel 1.2 Perkembangan Investasi Swasta (PMDN) Di Indonesia Tahun2000- 

2011 

Tahun PMDN (Rp T) Pertumbuhan Obligasi (%) 
2000 92,4 24,2 

2001 58,8 104,3 

2002 25,2 515,5 

2003 10,2 -1,8 

2004 15,2 2,2 

2005 30,7 0,1 

2006 20,6 4,7 

2007 34,8 13,5 

2008 20,3 10,5 

2009 37,7 9,3 

2010 60,6 6,8 

2011 75,9 12,8 
Sumber:  BKPM (diolah) 

 

Data di atas menunjukan bahwa terjadi fluktuasi investasi swasta dalam 

bentuk PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), kondisi di sebabkan juga oleh 

kondisi tingkat suku bunga yang mengalami fluktuasi juga. 

Pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 menjelaskan bahwa secara keseluruhan dari 

tahun 2000 sampai tahun 2011 jumlah obligasi yang di terbitkan mengalami 

kenaikan hal ini juga diikuti juga dengan fluktuasi tingkat suku bunga pasar yang 
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berubah-ubah namun ada sebagaian tahun, misalnya tahun 2003 terjadi 

penurunan tingkat suku bunga namun hal ini diikuti menurunnya investasi 

swasta. Jika dikaitkan dengan teori yang ada maka kondisi pada tahun 2003 

berbanding terbalik. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH PENERBITAN OBLIGASI 

PEMERINTAH TERHADAP INVESTASI SWASTA DI NEGARA INDONESIA  

TAHUN 2000-2011”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan, yaitu: Apakah penerbitan obligasi pemerintah 

dapat memicu terjadinya penurunan investasi swasta, periode 2000-2011 di 

Indonesia? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerbitan obligasi 

pemerintah yang berdampak pada terjadinya penurunan investasi swasta, 

periode 2000-2011 di Indonesia 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Dapat memberikan tambahan informasi tentang pengaruh penerbitan 

obligasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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2. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya yang akan 

mengkaji keterkaitan pengaruh penerbitan obligasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia berupa pengembangan dari penelitian ini. 

 


