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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang membangun, 

khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi. Untuk mencapai perekonomian 

yang stabil, maka diperlukan suatu keadaan moneter yang stabil. Krisis moneter 

ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 menunjukkan hubungan antara kondisi 

makroekonomi terhadap kinerja suatu sekuritas, seperti melemahnya nilai tukar 

Rupiah akan berdampak besar terhadap pasar modal di Indonesia. 

Sebelum krisis, kebijakan moneter di Indonesia memiliki banyak sasaran 

(multiple target), yaitu pertumbuhan yang tinggi, stabilitas harga dan neraca 

pembayaran yang stabil. Namun setelah berlangsungnya krisis, Rupiah mengalami 

depresiasi yang sangat hebat hingga Bank Sentral menerapkan sistem nilai tukar 

mengambang dan sasaran kebijakan moneter diprioritaskan untuk menstabilkan 

harga dan nilai tukar. Puncak krisis terjadi pada juli 1997, pada tahun ini krisis 

moneter menghantam negara-negara di Asia, terutama Thailand, Philipina, 

Malaysia dan Indonesia. Menurut Mudji Utami (2003),  bahwa kinerja keuangan 

badan usaha menurun tajam, bahkan diantaranya menderita kerugian. Kondisi ini 

akan mempengaruhi investor, khususnya investor luar negeri untuk melakukan 

investasi di pasar modal khususnya obligasi. Selain itu krisis ekonomi telah 

menyebabkan variabel-variabel ekonomi seperti, suku bunga, nilai tukar dan 

investasi maupun pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan yang cukup tajam. 

Tercatat pada tahun 1998, inflasi mencapai angka 77,63% per tahun (Statistik 

Ekonomi-Keuangan Indonesia, 1998). 

Salah satu dampak krisis financial global adalah stagnasi pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara 

keseluruhan tumbuh mencapai 6,1% pada tahun 2008 atau sedikit lebih rendah 

dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 6,3%. Pertumbuhan ekonomi yang 
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tinggi tentu dapat membawa dampak baik bagi perekonomian Indonesia. Hal ini 

bahkan menjadikan Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang 

termasuk negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

Indikator-indikator perekonomian seperti tingkat bunga, nilai tukar dan 

jumlah uang beredar sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara. 

Kebijakan  harus ditempuh secara moneter maupun fiskal melalui pasar uang dan 

pasar modal.  

Menurut Boediono (2005), pasar uang akan mempertemukan permintaan 

terhadap uang dengan penawaran akan uang. Selanjutnya permintaan dan 

penawaran terhadap uang akan menentukan tingkat harga umum. Menurut kaum 

klasik, di pasar uang ditentukanlah nilai dari uang, yaitu daya beli uang untuk 

dibelikan barang-barang. Sedangkan berdasarkan teori Keynes bahwa di pasar 

uang ditentukan harga dari uang (tingkat bunga) bukan nilai dari uang (tingkat 

harga umum). 

Sedangkan definisi pasar modal menurut Anoraga Pandji (2006), yaitu : 

“Pasar modal merupakan salah satu wadah untuk pengerahan dana 

dalam jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-

sektor produktif. Apabila pengerahan dana dari masyarakat berjalan 

dengan baik, maka sumber dana dari luar negeri dapat dikurangi”. 

Pasar modal memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan 

investasi baik investasi yang berjangka pendek, menengah, maupun investasi 

berjangka panjang, sedangkan bagi pihak Emiten semakin mudah untuk 

memperoleh dana dari masyarakat pemodal (investor) dengan cara menerbitkan 

surat berharga baik yang bersifat sekuritas. 

Salah satu instrumen pasar modal menurut Anoraga Pandji (2006), yaitu 

hutang (obligasi/bond) seperti obligasi perusahaan, obligasi yang dikonversikan 

dengan menjadi saham, dan sebagainya. Obligasi di dalamnya mengandung suatu 

perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, antara pemberi pinjaman dan 

penerima pinjaman. Harga dari obligasi ini ditentukan oleh kekuatan permintaan 

dan penawaran yang  terjadi di pasar. 
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Obligasi merupakan janji pihak penerbit untuk membayar sejumlah  bunga 

dalam periode waktu tertentu dan membayar nilai nominal obligasi pada waktu 

jatuh tempo. Obligasi pendapatan tetap sebagai salah satu jenis obligasi yang 

menawarkan kesempatan untuk memperoleh hasil yang tetap dari waktu ke waktu 

selama periode tertentu dan kesempatan untuk memperoleh capital gain. 

Kebijakan penurunan suku bunga Bank Indonesia berdampak pada naiknya harga 

obligasi. Investor umumnya berinvestasi dalam obligasi pemerintah karena relatif 

aman namun potensi kenaikan harga yang lebih besar membuat obligasi 

perusahaan merupakan alternatif yang lebih baik. 

Melemahnya kurs Rupiah hingga level Rp. 11.711,- per USD di bulan 

November  2008 merupakan depresiasi yang cukup tajam, karena pada bulan 

sebelumnya Rupiah berada di posisi Rp. 10.048,- per USD. Pergerakan jumlah 

uang beredar pada tahun 2008 mengalami perlambatan dibandingkan tahun 

sebelumnya. Kembali tingginya suku bunga menyebabkan jumlah uang beredar 

bergerak tipis. Jumlah uang beredar tahun 2008 sebesar Rp. 456.787 milyar 

meningkat tipis apabila dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar Rp. 450.056 

milyar (Bank Indonesia, 2008). 

Keadaan tersebut berpengaruh terhadap obligasi perusahaan Indonesia 

terutama terhadap penerbitan baru obligasi perusahaan di pasar keuangan. Nilai 

obligasi perusahaan yang beredar mengalami penurunan dari Rp. 77.890 milyar 

pada bulan September tahun 2008 menjadi Rp. 73.010 milyar pada bulan 

Desember tahun 2008 (IDX, 2008). 

Perkembangan pasar obligasi Indonesia juga diwarnai dengan maraknya 

penerbitan obligasi Internasional oleh perusahaan Indonesia. Tingginya animo 

perusahaan untuk menerbitkan obligasi Internasional dipengaruhi oleh faktor 

biaya yang rendah dan meningkatnya kebutuhan dana untuk ekspansi bisnis. 

Selain itu penerbitan obligasi Internasional akan meningkatkan citra perusahaan. 

Respon dari investor asing terhadap penerbitan obligasi Internasional cukup tinggi 

karena hasil yang ditawarkan juga tinggi. Hal itu terlihat pada penawaran obligasi 

yang mengalami kelebihan permintaan/oversubcribe (Bank Indonesia, 2006). 
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Tabel berikut ini menunjukan perkembangan pasar obligasi perusahaan 

tahun 2003 – 2012. 

Tabel 1.1 

Perkembagan Transaksi Obligasi Korporasi di Indonesia Periode 2003–2012 

(Rp Milyar) 

Tahun Nilai Transaksi Obligasi Swasta 

2003 Rp. 45.499,00 

2004 Rp. 62.800,00 

2005 Rp. 62.781,00 

2006 Rp. 67.880,50 

2007 Rp. 84.553,00 

2008 Rp. 50.344,53 

2009 Rp. 36.049,58 

2010 Rp. 86.658,55 

2011 Rp. 123.271,40 

2012 Rp. 159.642,37 

Sumber: BAPEPAM-LK 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan 

Permintaan Obligasi Swasta di Indonesia secara umum pada periode tahun 2003 – 

2012 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari nilai 

transaksi obligasi swasta pada tahun 2003 sebesar Rp. 45.499,00 milyar menjadi 

Rp. 159.642,37 milyar pada tahun 2012. Hal ini disebabkan membaiknya 

perekonomian Indonesia dan mulai adanya penurunan suku bunga perbankan 

yang menyebabkan para investor melirik obligasi sebagai sarana investasi. Namun 

pada tahun 2008 sampai tahun 2009 nilai transaksi obligasi korporasi di Indonesia 

mengalami penurunan dikarenakan faktor melemahnya nilai tukar Rupiah 

terhadap Dollar Amerika Serikat. 

Permintaan terhadap obligasi swasta di Indonesia dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, baik yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak 

langsung. Tujuan obligasi diterbitkan oleh pihak perusahaan penerbit/emiten 
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adalah untuk memperoleh dana secara instan yang digunakan untuk memenuhi 

pembiayaan  jangka pendek perusahaan. Sedangkan investor yang membeli 

obligasi memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga (interest). Bunga yang 

diperoleh dari investasi obligasi dapat berupa bunga tetap (Fixed-rate Bond) 

maupun bunga tidak tetap atau mengambang (Floating-rate Bond). Bunga 

obligasi akan berubah seiring dengan perubahan tingkat suku bunga deposito. Hal 

ini tentu juga akan mempengaruhi jumlah permintaan obligasi oleh para investor. 

Selain itu, Gross Domestic Product (GDP) Indonesia juga mempengaruhi 

perkembangan  investasi,  khususnya investasi pada pasar modal. Jika GDP 

meningkat, hal ini akan menyebabkan jumlah uang beredar tinggi, sehingga 

dengan banyaknya dana yang melimpah tersebut akan membuat masyarakat akan 

berinisiatif untuk menginvestasikan uangnya dengan membeli produk-produk 

pasar modal sebagai investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. 

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi permintaan obligasi swasta di 

Indonesia adalah nilai kurs. Nilai kurs adalah nilai tukar mata uang Rupiah 

dengan mata uang negara lain. Nilai kupon yang diterima akan sangat 

berpengaruh dengan perubahan nilai tukar Rupiah. Naik turunnya nilai kurs 

sangat mempengaruhi tingkat investasi di pasar modal. 

Menurut Friedman (2002), inflasi selalu dan merupakan suatu fenomena 

moneter yang terjadi apabila kenaikan jumlah uang beredar lebih cepat dari 

output. Dari faktor penyebab inflasi yang telah diuraikan di atas, obligasi sebagai 

surat berharga yang diterbitkan baik oleh pemerintah maupun korporasi dapat 

berpengaruh dalam penarikan jumlah uang beredar di masyarakat. Hal ini dapat 

menyebabkan penawaran uang lebih kecil dari permintaannya, sehingga secara 

tidak langsung penerbitan obligasi dapat mengatasi inflasi yang terjadi. 

Jumlah uang yang tersedia disebut jumlah uang beredar (money supply). 

Kontrol atas jumlah uang beredar disebut kebijakan moneter. Kebijakan moneter 

dibuat oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, cara utama Bank Sentral 

mengendalikan jumlah uang beredar adalah melalui operasi pasar terbuka (open 

market operation) dengan pembelian dan penjualan obligasi pemerintah. 
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Obligasi perusahaan menurut Susanto (2006), yaitu obligasi yang dapat 

menawarkan pilihan investasi yang terdiversifikasi berdasarkan industri dan 

kualitas kredit (tingkat resiko) yang disukai investor. Selain memberikan 

kelebihan berinvestasi, obligasi perusahaan juga mengalami resiko. Pertama, 

resiko likuiditas karena volume perdagangan yang lebih rendah dibandingkan 

obligasi SUN. Volume perdagangan yang rendah menyebabkan pemegang 

obligasi perusahaan lebih sulit menjual obligasinya dalam waktu singkat dengan 

harga yang wajar. Kedua, resiko kredit yaitu kemungkinan penerbit obligasi gagal 

membayar kewajiban keuangannya berupa bunga dan pokok hutang. Jika investor 

lebih mengutamakan optimalisasi hasil dibandingkan  likuiditas,  maka obligasi 

perusahaan merupakan alternatif yang lebih baik. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga 

Deposito, Gross Domestic Product (GDP), Nilai  Kurs, Tingkat Inflasi dan 

Jumlah Uang Beredar terhadap  Permintaan  Obligasi  Swasta di 

Indonesia”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Beberapa hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Tingkat Suku 

Bunga Deposito, Gross Domestic Product (GDP), Nilai  Kurs, Tingkat Inflasi 

dan Jumlah Uang Beredar. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

penelitian, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dan 

diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito, Gross Domestic 

Product (GDP), Nilai  Kurs, Tingkat Inflasi dan Jumlah Uang Beredar 

secara simultan terhadap  permintaan  Obligasi  Swasta  di Indonesia. 

2. Bagaimana pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito, Gross Domestic 

Product (GDP), Nilai  Kurs, Tingkat Inflasi dan Jumlah Uang Beredar 

secara parsial terhadap  permintaan  Obligasi  Swasta  di Indonesia. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, 

mengolah serta memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang 

akan dibahas. Selain itu, penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu 

syarat menempuh ujian tingkat Sarjana pada Fakultas Bisnis dan Manajemen 

jurusan Manajemen Universitas Widyatama.  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Suku Bunga 

Deposito, Gross Domestic Product (GDP), Nilai  Kurs, Tingkat Inflasi 

dan Jumlah Uang Beredar secara simultan terhadap  permintaan  

Obligasi  Swasta  di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Suku Bunga 

Deposito, Gross Domestic Product (GDP), Nilai  Kurs, Tingkat Inflasi 

dan Jumlah Uang Beredar secara parsial terhadap  permintaan  Obligasi  

Swasta  di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penulisan ini, penulis berharap penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi : 

1. Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai pengaruh 

Tingkat Suku Bunga Deposito, Gross Domestic Product (GDP), Nilai  

Kurs, Tingkat Inflasi dan Jumlah Uang Beredar terhadap  permintaan  

Obligasi  Swasta  di Indonesia. Sehingga dapat menjadi masukan dalam 

menerapkan dan menentukan strategi investasi di pasar modal. 

2. Penulis 

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapat penulis 

selama mengikuti perkuliahan ke dalam keadaan sebenarnya, di lapangan, 

atau perusahaan. Selain itu dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

penulis mengenai pasar modal dan kondisi perekonomian di Indonesia. 
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3. Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan memberikan 

sumbangan pemikiran keilmuan khususnya Manajemen Keuangan yang 

terkait dengan proses pengambilan keputusan Investasi dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pemilihan berinvestasi di pasar modal kini semakin baik. Selain dari 

pilihan jenis investasi yang bermacam-macam, keuntungan yang akan di dapatpun 

besar dan begitupun resiko yang akan ditanggung oleh investor. Untuk negara kita 

yang sedang berkembang, kemajuan pasar modal semakin terasa berkembang 

seperti negara-negara lainnya. 

Definisi pasar modal menurut Tandelilin (2005:26) : 

“Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

memperjualbelikan sekuritas” 

Maka dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah tempat bertransaksi 

untuk pembelian saham, obligasi dan surat-surat berharga lainnya dengan 

menggunakan jasa peralatan di bursa efek. Pasar modal dalam dunia usaha dapat 

dijadikan sarana untuk menawarkan berbagai macam efek sesuai dengan 

kebutuhan dana yang diperlukan dengan tingkat biaya relatif murah. 

Pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang menyebabkan 

lembaga ini mempunyai daya tarik bagi pihak yang membutuhkan dana, pihak 

yang memiliki dana maupun pemerintah fungsi tersebut antara lain sebagai 

sumber penghimpun dana, sebagai sarana investasi, pemertaan pendapatan, dan 

sebagai pendorong investasi. 

Pengertian investasi menurut Gumanti (2011:9) :  

“Investasi adalah upaya untuk menciptakan uang lebih banyak atau 

upaya investor melepaskan konsumsi hari ini dalam upaya untuk 

mendapatkan konsumsi lebih baik di masa mendatang” 
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Kesimpulan dari definisi investasi di atas adalah seorang investor 

menyalurkan dananya ke suatu perusahaan yang membutuhkan dana tambahan. 

Dengan menginvestasikan dana yang dimiliki, maka pihak investor mengharapkan 

akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Syarat utama bagi 

investor adalah harus memperoleh informasi secara terbuka agar mereka merasa 

aman atas investasinya. Informasi yang didapatkan harus jelas, wajar, dan tepat 

waktu sebagai dasar pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan. 

Dalam investasi bentuk apapun akan selalu ada risiko investasi yang 

mungkin terjadi. Risiko dapat disebabkan dari faktor ekonomi seperti inflasi, 

risiko tingkat suku bungan, nilai tukar mata uang asing, dan lain sebagainya. 

Risiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan 

perusahaan. Risiko sangat erat kaitannya dengan ketidakpastian. Risiko ada dua 

jenis yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Analisis risiko tidak 

sistematis bisa dijelaskan merupakan risiko yang berhubungan langsung dengan 

emiten yang sekuritasnya diperdagangkan. Sedangkan risiko sistematis 

disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi operasi perusahaan secara 

fundamental seperti suku bunga (SBI), inflasi, nilai tukar mata uang asing dan lain 

sebagainya. 

Faktor fundamental menurut Abdul Halim (2005:5) :  

“Faktor fundamental adalah pendekatan yang didasarkan pada 

informasi-informasi yang diterbitkan oleh emiten maupun oleh 

administator bursa efek, dimana kinerja emiten dipengaruhi oleh 

kondisi sektor industri secara makro”. 

Perubahan fundamental perekonomian Indonesia yang ditunjukan dengan 

rekapitalisasi perbankan, yaitu salah satunya dengan penerbitan obligasi. Kondisi 

pasar modal yang sering mengalami pasang surut menunjukan bahwa aktifitas 

bisnis di pasar modal memiliki keterkaitan erat dengan irama ekonomi makro. 

Variabel makroekonomi yang paling penting adalah produk Gross 

Domestic Product (GDP). Gross Domestic Product (GDP) diartikan sebagai nilai 

keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut 

dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun).  Didalam suatu perekonomian 
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di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, barang dan jasa 

diproduksikan bukan saja oleh perusahaan milik negara tersebut tetapi oleh 

penduduk negara lain.  Dengan demikian PDB atau GDP adalah nilai barang dan 

jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik 

warga negara tersebut ditambah warga negara asing. 

Definisi pasar valuta asing menurut Asfia Murni (2006:244) : 

“Pasar valuta asing merupakan jaringan kerja dari perbankan dan 

lembaga keuangan dalam melayani masyarakat untuk membeli 

(permintaan) dan menjual (penawaran) valuta asing”. 

Besarnya kurs valuta asing secara nominal dari suatu negara terhadap mata 

uang lainnya biasanya ditentukan oleh keadaan perekonomian suatu negara, pasar 

valuta asing mencakup semua transaksi menjual atau membeli valuta asing. 

Menurut Farid Harianto (2004), menyatakan bahwa menurunnya kurs 

Dollar terhadap Rupiah berpengaruh positif terhadap ekonomi dan pasar modal, 

sebaliknya kurs Dollar terhadap Rupiah berpengaruh negatif. Melemahnya Rupiah 

akan menyebabkan pasar modal dalam negeri kurang menarik karena adanya 

resiko nilai tukar yang menyebabkan penurunan nilai investasi dan mempunyai 

hubungan negatif terhadap return sekuritas. Sebaliknya, hubungan antara nilai 

tukar Dollar terhadap Rupiah bisa saja berpengaruh positif bila investor berasal 

dari luar negeri dan menggunakan mata uang asing sehingga semakin 

terdepresiasinya mata uang Rupiah akan menyebabkan investor luar cenderung 

melepas mata uang asingnya untuk membeli sekuritas yang harganya turun karena 

pengaruh kurs mata uang. 

Pengertian suku bunga menurut Sunariyah (2006:80) : 

“Suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan 

sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Sedangkan bunga 

merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh 

debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur”. 

Sedangkan menurut Bank Indonesia, BI Rate adalah suku bunga 

kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Dengan 
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mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia 

pada umumnya akan menaikan BI Rate  apabila inflasi ke depan diperkirakan 

melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan 

menurunkan BI Rate  apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah 

sasaran yang telah ditetapkan. 

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:115) : 

“Inflasi adalah kecenderungan meningkatkan harga barang-barang 

pada umumnya secara terus menerus, yang disebabkan oleh karena 

jumlah uang yang beredar terlalu banyak dibandingkan dengan 

barang-barang dan jasa yang tersedia”. 

Menurut Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-

harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang saja 

tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan 

kenaikan harga) pada barang lainnya. 

Dari definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah 

meningkatnya permintaan masyarakat atas barang atau jasa, sedangkan penawaran 

di pasar lebih sedikit. Sehingga dapat menyebabkan menigkatnya harga suatu jasa 

atau barang tersebut, sedangkan jasa atau barang tersebut terbatas. 

Menurut Blinder (1998), menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi yang 

relatif sulit diprediksi sangat mempengaruhi mekanisme transmisi kebijakan 

moneter. Jika jumlah uang beredar meningkat menyebabkan suku bunga menurun, 

menyebabkan suku bunga obligasi juga menurun, investasi meningkat dan output 

meningkat. Secara empiris pengaruh suku bunga terhadap investment tidak terlalu 

signifikan dan respon investasi termasuk obligasi terhadap perubahan interest rate 

sangat lamban, sehingga secara empiris hubungan antara interst rate dengan 

investasi tidak nyata. 

Teori kuantitas uang menurut Mankiw (2007), menyatakan bahwa Bank 

Sentral yang mengawasi jumlah uang beredar, memiliki kendali tertinggi atas 

tingkat inflasi. Jika Bank Sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap 

stabil, tingkat harga akan stabil. Jika Bank Sentral meningkatkan jumlah uang 

beredar dengan cepat, tingkat harga akan meningkat dengan cepat. 
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Obligasi dikenal memberikan pendapatan tetap (fixed income), yaitu 

berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah tetap pada waktu yang telah 

ditetapkan. Permintaan obligasi swasta sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel 

makroekonomi di Indonesia, yaitu tingkat suku bunga deposito, Gross Domestic 

Product (GDP), nilai  kurs, tingkat inflasi dan jumlah uang beredar. Jika tingkat 

suku bunga deposito lebih kecil dibandingkan dengan tingkat suku bunga obligasi,  

maka biasanya dijadikan sebagai pertimbangan para investor dalam menentukan 

pembelian obligasi peruahaan.  Selain itu, jika Gross Domestic Product (GDP) 

meningkat dan nilai kurs Rupiah terhadap Dollar menguat, maka hal tersebut akan 

menimbulkan minat masyarakat untuk menginvestasikan uangnya dengan 

membeli obligasi. Obligasi sebagai surat berharga yang diterbitkan oleh 

perusahaan dapat berpengaruh dalam penarikan jumlah uang beredar di 

masyarakat, sehingga secara tidak langsung penerbitan obligasi dapat mengatasi 

inflasi yang terjadi. 

Referensi penelitian yang menguji tentang Pengaruh Tingkat Suku 

Bunga Deposito, Gross Domestic Product (GDP), Nilai  Kurs, Tingkat Inflasi 

dan Jumlah Uang Beredar terhadap  Permintaan  Obligasi  Swasta di 

Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya sebagai berikut : 

1. Novie Illya (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh 

Variabel-variabel Makroekonomi terhadap Pertumbuhan Obligasi 

Pemerintah di Indonesia didapatkan hasil estimasi VECM, pada jangka 

pendek variabel ekonomi yang berpengaruh positif terhadap obligasi 

pemerintah riil adalah obligasi pemerintah rill itu sendiri, suku bunga 

deposito, nilai tukar riil, laju inflasi. Sedangkan yang berpengaruh negatif 

terhadap obligasi pemerintah riil adalah jumlah uang beredar, pendapatan 

Nasional, suku bunga SBI. 

2. Richard Noviandi (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Pengaruh Nilai Kurs, Suku Bunga Deposito dan Gross Domestic Product 

(GDP) terhadap Permintaan Obligasi Perusahaan didapatkan hasil bahwa 

Nilai Kurs (X1), Suku Bunga Deposito (X2), GDP (X3) secara bersama-
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sama berpengaruh nyata terhadap Permintaan Obligasi Swasta di Indonesia 

pada tingkat kepercayaan sebesar 99%. 

3. Hadi (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Peranan Investasi terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. Menganalisa investasi pemerintah terhadap 

pertumbuhan ekonomi didapatkan hasil bahwa investasi pemerintah di 

sektor fiskal khususnya pengeluaran pembangunan Rupiah ternyata tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 

dengan taraf 1 persen. 

4. Sugiarto (2003) dalam penelitiannya yang berjudul Pertumbuhan 

Reksadana berbasis Obligasi Rekap didapat hasil yaitu bahwa 

perkembangan reksadana berbasis obligasi rekap disebabkan oleh 

penurunan suku bunga SBI, adanya pembebasan pajak dan keterlibatan 

perbankan sebagai agentof sales. Semakin banyaknya peranan perbankan 

dalam reksadana membuat obligasi-obligasi rekap yang dimiliki perbankan 

dijual kepada reksadana. Hal ini akan meningkatkan likuiditas obligasi di 

pasar sekunder. Komposisi reksadana yang berbasis obligasi rekap begitu 

besar dapat menyebabkan multiplier effects dari obligasi pemerintah untuk 

menggerakkan sektor riil tidak dapat terjadi. 

5. Ria Fahriani (2005)  dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh 

Reksadana Terhadap Investasi di Indonesia didapat hasil yaitu bahwa 

Perkembangan reksadana yang pesat didorong oleh penurunan tingkat 

suku bunga, peningkatan pasar obligasi dan peran perbankan sebagai agen 

of sales reksadana. 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan 

diuji apakah variabel makroekonomi di Indonesia, yaitu Tingkat Suku Bunga 

Deposito, Gross Domestic Product (GDP), Nilai  Kurs, Tingkat Inflasi dan 

Jumlah Uang Beredar berpengaruh terhadap Permintaan  Obligasi  Swasta di 

Indonesia dan dapat digambarkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai 

berikut : 
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Gambar 1.1 
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berpengaruh signifikan terhadap  permintaan  Obligasi  Swasta  di 

Indonesia. 

2. Tingkat Suku Bunga Deposito secara parsial berpengaruh negatif 

terhadap  permintaan  Obligasi  Swasta  di Indonesia. 

3. Gross Domestic Product (GDP) secara parsial berpengaruh positif 

terhadap  permintaan  Obligasi  Swasta  di Indonesia. 

4. Nilai  Kurs secara parsial berpengaruh negatif terhadap  permintaan  

Obligasi  Swasta  di Indonesia. 

5. Tingkat Inflasi secara parsial berpengaruh positif terhadap  permintaan  

Obligasi  Swasta  di Indonesia. 

6. Jumlah Uang Beredar secara parsial berpengaruh positif terhadap  

permintaan  Obligasi  Swasta  di Indonesia. 

 

Gambar 1.2 

Paradigma Penelitian 
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1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah 

metode deskriptif dan verifikatif. 

 Menurut Nazir (2005:89), pengertian metode deskriptif sebagai berikut : 

“Metode deskriptif adalah studi untuk menentukan fakta dengan 

interprestasi yang tepat, di mana di dalamnya termasuk studi untuk 

melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, 

kelompok atau individu, serta studi untuk menentukan frekuensi 

terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasikan bias dan 

memaksimumkan realibilitas.” 

 Tujuan metode deskriptif menggambarkan atau melukiskan atas setiap 

data aktual serta fenomena yang ada. Serta untuk menjawab permasalahan 

mengenai seluruh variabel penelitian secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

 Definisi metode verifikatif menurut Sekaran (2006:162), sebagai berikut : 

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang menjelaskan 

hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antara kelompok 

atau kebebasan (independensi) dua atau lebih faktor dalam situasi” 

Metode ini bertujuan untuk menjawab permasalahan  mengenai hubungan 

serta pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen di dalam 

penelitian ini. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara 

variabel suatu pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistik sehingga 

mendapatkan kesimpulan bahwa hipotesis tersebut ditolak atau diterima. 

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara riset kepustakaan (library research) dan riset 

lapangan (field research). Riset kepustakaan adalah metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data dengan membaca buku, majalah, artikel dan lain 

sebagainya yang ada kaitannya dengan meteri yang dibahas. Dalam riset 

kepustakaan ini penulis menempuh dua cara. Pertama, kutipan langsung dengan 

mengutip suatu pendapat sesuai dengan redaksi aslinya. Kedua,  kutipan tidak 

langsung dengan mengutip suatu pendapat dengan melakukan perubahan redaksi 
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melalui ikhtisar dan ulasan. Data-data yang diperoleh selanjutnya akan dijadikan 

landasan teori. Sedangkan riset lapangan adalah pengumpulan data dengan cara 

penelitian secara langsung pada objek penelitian. Dalam riset lapangan ini 

menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Dokumentasi sangat digunakan 

oleh penulis karena pencarian dan pengumpulan datanya dengan cara mempelajari 

dan melakukan pencatatan langsung data obligasi swasta, nilai kurs, suku bunga 

deposito, Gross Domestic Product (GDP) di Indonesia dan lain sebagainya sesuai 

dengan permasalah yang diteliti. Data-data yang diperoleh dari observasi dan 

dokumentasi selanjutnya akan diolah, dianalisis dan ditarik kesimpulan. 

 

1.8 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober 2013 sampai dengan 

penyusunan skripsi ini selesai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data 

Obligasi Swasta, Tingkat Suku Bunga Deposito,  Gross Domestic Product 

(GDP), Nilai  Kurs, Tingkat Inflasi dan Jumlah Uang Beredar di Indonesia 

selama periode 2003 – 2012 di mana data diperoleh dari kantor bank indonesia 

(KBI Bandung) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Bank Indonesia 

www.bi.go.id , Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia dan lain-lain. 

http://www.bi.go.id/

