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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Keuangan 

2.1.1  Pengertian Manajemen Keuangan 

Keuangan memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan dinamis, 

mencakup kehidupan pribadi manusia dan organisasi. Manajemen keuangan 

sangat dibutuhkan demi mengoptimalkan suatu usaha yang berhubungan dengan 

peningkatan peningkatan kekayaan dan nilai suatu perusahaan ataupun individu. 

Seiring dengan perkembangannya, manajemen keuangan bukan hanya usaha 

untuk mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-

tagihan, dan mencari dana. Akan tetapi, manajemen keuangan juga mengatur 

investasi, mengatur kombinasi dana yang optimal, pembagian dividen. Berikut 

adalah beberapa pengertian manajemen keuangan menurut para ahli: 

Menurut Darsono (2006:1) mendefinisikan bahwa: 

“Manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen 

perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurahnya-murahnya 

dan menggunakannya seefektif, seefisien, dan seproduktif mungkin untuk 

memperoleh laba”. 

Sedangkan menurut Lawrence J. Gittman (2012:4) mendefiniskan 

bahwa: 

“Finance can be defined as the science and art of managing money. In 

business context, finance involves the same types of decisions: how firm 

raise money from investors, how firm invest money in an attempt of earn a 
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profit, and how they decide whether to reinvest profits in the business or 

distribute them back to investors” 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa manajemen keuangan adalah usaha-usaha yang dilakukan baik oleh 

individu maupun organisasi untuk mendapatkan dana dan mengalokasikan dana 

tersebut secara efektif dan efisien dengan keuntungan yang optimal. Manajemen 

keuangan juga menyangkut keputusan yang berhubungan dengan bagaimana 

perusahaan mendapatkan uang, bagaimana perusahaan mengivestasikan dana 

dalam rangka mendapatkan profit, dan bagaimana perusahaan memutuskan 

apakah menahan laba atau membagikan dividen kepada investor. 

2.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi utama dalam manajemen keuangan menurut Irawati (2006:3) 

terdiri dari tiga keputusan utama yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, 

yaitu: 

1. Keputusan Investasi 

Keputusan investasi adalah keputusan yang diambil oleh manajer 

keuangan dalam pengalokasian dana kedalam bentuk investasi yang 

dapat menghasilkan laba dimasa yang akan dating. Keputusan 

investasi ini akan tergambar dari aktiva perusahaan yang 

mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan yaitu perbandingan 

antara current assets dengan fixed assets. 
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2. Keputusan Pendanaan 

Keputusan pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam 

melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antar sumber-sumber 

dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai 

kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional 

perusahaannya.  Keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi 

pasiva perusahaan, dengan melihat jangka pendek dan jangka panjang, 

sedangkan perbandingannya disebut dengan struktur modal. Dalam 

keputusan pendanaan mempengaruhi baik struktur modal maupun 

struktur keuangan. 

3. Keputusan Dividen 

Keputusan  dividen bagian dari keuntungan suatu perusahaan 

dibayarkan kepada pemegang saham. Keputusan dividen adalah 

keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi 

laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi 

dan yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk 

pertumbuhan perusahaan. 

2.2 Pasar Modal 

2.2.1 Pengertian Pasar Modal 

“Menurut Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 tentang Pasar 

Modal mendefinisikan pasar modal sebagai berikut : “Kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, 
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Perusahaan public yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. 

Situmorang (2008:1) menyatakan bahwa pasar modal adalah sarana 

pengerahan dana atau tempat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dan 

pihak yang mengalami kekurangan dana dan terbentuk untuk memudahkan 

pertukaran uang antara penabung dan peminjam. 

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Pasar Modal 

Tujuan dan manfaat pasar modal dapat dilihat dari 3 sudut pandang 

(Samsul, 2006), yaitu : 

1. Sudut Pandang Negara 

Pasar modal dibangun dengan tujuan menggerakkan perekonomian 

suatu negara melalui kekuatan swasta dan mengurangi beban Negara. 

Negara memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur bidang 

perekonomian tetapi tidak harus memiliki perusahaan sendiri. Negara 

juga mempunyai kewajiban membuat perundang-undangan agar pihak 

swasta dapat bersaing dengan jujur dan tidak terjadi monopoli. Negara 

tidak perlu membiayai pembangunan ekonominya dengan cara 

meminjam dana dari pihak asing, sepanjang pasar modal dapat 

berfungsi dengan baik. Pinjaman dari pihak asing akan membebani 

APBN yang pada akhirnya akan dibebankan kepada rakyat melalui 

pungutan pajak. 
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2. Sudut Pandang Emiten 

Pasar modal merupakan sarana untuk mencari tambahan modal. 

Perusahaan berkepentingan untuk mendapatkan dana dengan biaya 

yang lebih murah dan hal itu dapat diperoleh di pasar modal. Karena 

modal pinjaman dalam bentuk obligasi lebih murah daripada kredit 

jangka panjang perbankan. Meningkatkan modal sendiri lebih baik dari 

pada meningkatkan modal pinjaman. Jadi,  pasar modal dapat menjadi 

sarana untuk memperbaiki struktur pemodalan perusahaan. 

3. Sudut Pandang Masyarakat 

Dengan adanya pasar modal, maka masyarakat memiliki sarana baru 

untuk menginvestasikan uangnya. Investasi yang semula dilakukan 

dalam bentuk deposito, emas, tanah atau rumah sekarang dapat 

dilakukan dalam bentuk saham dan obligasi. Jika pasar modal itu 

berjalan dengan biak, jujur dan pertumbuhannya stabil maka dapat 

mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat. 

2.2.3 Jenis-Jenis Pasar Modal 

Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal terbagi menjadi beberapa 

macam yaitu (Umam, 2013): 

1. Pasar Perdana 

Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh 

emiten atau perusahaan penerbit efek sebelum efek tersebut dijual 
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melalui bursa efek dan dilepas ke masyarakat. Pada pasar perdana, 

efek dijual dengan harga emisi yang biasanya lebih rendah daripada 

harga di bursa efek sehingga perusahaan yang menerbitkan (issuer) 

hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. 

2. Pasar Sekunder 

Pasar sekunder yaitu penjualan efek setelah penjualan pada pasar 

perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan 

berdasarkan kurs efek tersebut. 

3. Bursa Paralel 

Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan go public untuk 

memperjualbelikan efeknya. Bursa paralel atau over the counter adalah 

suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek 

resmi yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan 

Uang dan Efek-efek (PPUE), diawasi dan dibina oleh Otoritas Jasa 

Keuangan. Disebut over the counter karena pertemuan antara penjual 

dan pembeli tidak dilakukan di suatu tempat tertentu tetapi tersebar 

diantara kantor para broker atau dealer.  
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2.2.4 Instrumen Pasar Modal 

 Instrumen pasar modal terdiri dari (BAPEPAM-LK): 

1. Saham 

 Saham adalah tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas. 

2. Obligasi 

Obligasi adalah surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan 

dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Penghasilan 

yang diperoleh dari obligasi berupa tingkat bunga yang akan 

dibayarkan oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut pada saat jatuh 

tempo. 

3. Opsi 

Opsi adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang/lembaga 

(tetapi bukan emiten) untuk memberikan hak kepada pemegangnya 

untuk mebeli saham (call option) dan menjual saham (put option) pada 

harga yang telah ditentukan sebelumnya. 

4. Warrant 

Warrant adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham 

perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. 
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Persyaratan tersebut biasanya mengenai harga, jumlah dan masa 

berlakunya warrant tersebut. 

5. Right 

Right adalah surat yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan 

hak kepada pemegangnya (pemilik saham biasa) untuk membeli 

tambahan saham pada penerbitan saham baru. Sering juga dikenal 

dengan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu). 

2.3 Obligasi 

2.3.1 Pengertian Obligasi 

Obligasi (bond) adalah sekuritas berpendapatan tetap (fixed income 

secuirties) yang diterbitkan berhubungan dengan perjanjian hutang. sebagai 

sekuritas berpendapatan tetap, obligasi memberikan penghasilan secara rutin. 

Obligasi memiliki karakteritik layaknya sekuritas berpendapatan tetap lainnya 

yaitu: (1). Surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum (2). Memiliki jangka 

waktu tertentu atau masa jatuh tempo (3). Memberikan pendapatan tetap secara 

periodik (4). Ada nilai nominal. Nilai nominal tersebut juga adalah nilai par value, 

stated value, face value atau nilai kopur (Dyah Ratih Sulistyastuti, 2002:51). 

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat 

dipindahtangankan dan berisi janji dari pihak penerbit untuk membayarkan 

imbalan berupa bunga pada periode tertentu serta melunasi pokok utang pada 
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waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut1. Sedangkan 

Taufik Hidayat (2011:111) mendefinisikan obligasi sebagai surat utang jangka 

panjang (bond) yang memberikan kewajiban kepada penerbitnya untuk 

membayarkan sejumlah bunga beserta pokoknya pada saat jatuh tempo. 

2.3.2 Jenis-Jenis Obligasi 

Obligasi memiliki beberapa jenis diantaranya adalah: 

1. Dilihat dari sisi penerbit: 

a. Corporate Bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, 

baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN), atau 

badan usaha swasta. 

b. Government Bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh 

pemerintah pusat. 

c. Municipal Bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah 

daerah untut membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan 

kepentingan publik (public utility). 

 2. Dilihat dari sistem pembayaran bunga: 

a. Zero Coupon Bonds: obligasi yang tidak melakukan pembayaran 

bunga secara periodik. Namun, bunga dan pokok dibayarkan 

sekaligus pada saat jatuh tempo. 

                                                 
1
 http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/obligasi.aspx (21 Agustus 2015) 

http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/obligasi.aspx
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b. Coupon Bonds: obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan 

secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. 

c. Fixed Coupon Bonds: obligasi dengan tingkat kupon bunga yang 

telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan 

akan dibayarkan secara periodik. 

d. Floating Coupon Bonds: obligasi dengan tingkat kupon bunga 

yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan suatu 

acuan (benchmark) tertentu seperti average time deposit (ATD) 

yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank 

pemerintah dan swasta. 

3. Dilihat dari hak penukaran/opsi: 

a. Convertible Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada 

pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke 

dalam sejumlah saham milik penerbitnya. 

b. Exchangeable Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada 

pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam 

sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. 

c. Callable Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada emiten 

untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang 

umur obligasi tersebut. 
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d. Putable Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada investor 

yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada 

harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. 

e. Serie Bonds: obligasi yang diterbitkan melalui beberapa tahapan. 

f. Serial Bonds: obligasi yang pelunasannya dilakukan secara 

angsuran. 

g. Term Bonds: obligasi yang diterbitkan dan dilunasi sekaligus. 

h. Ballon Bonds: obligasi yang pelunasannya dimulai dari sedikit dan 

semakin lama semakin besar. 

4. Dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya: 

a. Secured Bonds: obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu 

dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Dalam 

kelompok ini, termasuk didalamnya adalah: 

1). Guaranted Bonds: Obligasi yang pelunasan bunga dan 

pokoknya dijamin dengan penanggungan dari pihak ketiga. 

2). Mortgage Bonds: obligasi yang pelunasan bunga dan 

pokoknya dijamin dengan agunan hipotik atas properti atau 

aset tetap. 
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 b. Collateral Trust Bonds: obligasi yang dijamin dengan efek yang 

dimiliki penerbit dalam portofolionya adalah saham-saham anak 

perusahaan yang dimilikinya. 

 c. Unsecured Bonds: obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan 

tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. 

 d. Earer Bonds: obligasi atas pembawa yang dapat diperjual-belikan 

antar investor tanpa melalui perantara. 

 e. Registered Bonds: obligasi atas nama yang harus diperjual belikan 

melalui bursa efek. 

 5. Dilihat dari segi nominalnya: 

a. Conventional Bond: obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam 

satu nominal, Rp 1 miliar per satu lot. 

b. Retail Bond: obligasi yang diperjual belikan dalam satuan nilai 

nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun governmental 

bonds. 

6. Dilihat dari segi perhitungan imbal hasil: 

a. Conventional Bond: obligasi yang diperhitungan dengan 

menggunakan sistem kupon bunga. 

b. Syariah Bonds: obligasi yang perhitungan imbal hasil dengan 

menggunakan perhitungan bagi hasil. Dalam perhitungan ini 

dikenal dua macam obligasi syariah, yaitu: 

1). Obligasi syariah mudharabah merupakan obligasi syariah 

yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga 
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pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut 

diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. 

2). Obligasi syariah ijarah merupakan obligasi syariah yang 

menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (fee 

ijarah) bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan 

sejak awal obligasi diterbitkan. 

2.3.3 Karakteristik Obligasi 

Obligasi memiliki beberapa karakteristik menurut Bursa Efek Indonesia 

adalah sebagai berikut: 

1. Nilai nominal (face value) adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang 

akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh 

tempo. 

2. Kupon (the interest rate) adalah nilai bunga yang diterima pemegang 

obligasi secara berkala (biasanya setiap 3 atau 6 bulanan). Kupon 

obligasi dinyatakan dalam annual percentage. 

3. Jatuh Tempo (maturity) adalah tanggal dimana pemegang obligasi 

akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal 

obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi bervariasi 

mulai dari 365 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Obligasi yang akan 

jatuh tempo dalam waktu satu tahun akan lebih mudah diprediksi, 

sehingga memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan 

obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. 
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Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin 

tinggi kupon/bunganya. 

4. Penerbit/Emiten (issuer) mengetahui dan mengenal penerbit obligasi 

merupakan faktor panting dalam melakukan investasi obligasi ritel. 

Mengukur risiko/kemungkinan dari penerbit tidak dapat melakukan 

pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu (default risk) 

dapat dilihat dari peringkat (rating) obligasi yang dikeluarkan oleh 

lembaga pemeringkat seperti Pefindo atau Kasnic Indonesia. 

Berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang, 

harga obligasi dinyatakan dalam persentase (%), yaitu persentase dari nilai 

nominal. 

Ada 3 (tiga) kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, 

yaitu: 

1. At par: Harga obligasi sama dengan nilai nominal. 

2. At premium: Harga obligasi lebih besar dari nilai nominal. 

3. At discount: harga obligasi lebih kecil dari pada nilai nominal. 

2.3.4 Return Obligasi 

Return adalah tingkat pengembalian yang diperoleh investor atas investasi 

yang dilakukannya. Menurut Prasetya (2007) return terdiri dari: 

1. Required return adalah return yang diinginkan oleh investor pada awal 

investasi. 
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2.  Expected return adalah return yang diekspektasikan oleh investor 

dimasa depan. 

3.  Realized return adalah return yang benar-benar dapat direalisasikan 

dari investasi. 

4. Total return adalah ukuran presentase yang berhubungan dengan 

seluruh arus kas suatu sekuritas dalam periode tertentu terhadap harga 

belinya.  

2.3.5 Yield Obligasi 

Ada 2 (dua) istilah dalam penentuan yield yaitu current yield dan yield to 

maturity (Manan, 2007): 

1. Yield to Maturity (YTM) adalah tingkat pengembalian atau pendapatan 

yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai jatuh 

tempo. YTM diukur menggunakan YTM approximation, dengan 

rumus sebagai berikut (Reilly dan Brown, 2006): 

𝑌𝑇𝑀 𝐴𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝐶 +

𝐹 − 𝑃
𝑛

𝐹 + 𝑃
2

× 100% 

2. Current Yield adalah yield yang dihitung berdasarkan jumlah kupon 

yang diterima selama satu tahun terhadap harga obligasi tersebut. 

Current Yield adalah sama dengan bunga tahunan harga obligasi, 

dalam sukuk current yield menandakan akumulasi fee yang didapat 
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selama satu periode disamping nilai riil obligasi, current yield dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝐶𝑌 𝐴𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛  

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟
× 100% 

2.3.6 Landasan Hukum Obligasi 

 Obligasi tidak diatur di dalam KUHD. Pengaturan tentang Obligasi dapat 

ditemukan diluar dari KUHD. Produk hukum yang pertama sekali mengatur 

tentang Pinjaman Obligasi oleh Bank/Perusahaan/Badan Pemerintah maupun 

Swasta adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1963. Seiring dengan 

berkembangnya pasar uang dan modal dipandang untuk kembali meninjau 

peraturan tersebut. Peraturan pemerintah tersebut dicabut dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 20 Tahun 1973. 

 Perkembangan pasar modal yang sudah menyentuh tingkat internasional 

maka pemerintah mengeluarkan regulasi dengan menerbitkan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1978 tentang Pinjaman Luar Negeri dalam 

Bentuk Surat Utang atau Obligasi. Keputusan presiden ini menjadi payung hukum 

bagi setiap penerbit obligasi yang akan mengeluarkan surat utang kepada lembaga 

asing. Pemerintah memperkuat payung hukum penerbitan obligasi didalam negeri 

dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

755/KMK.011/1982 mengenai tata cara menawarkan obligasi kepada masyarakat 

oleh badan usaha bukan bank (LKBB). Selain itu, diterbitkan juga Keputusan 
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Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.04/1983 tentang Pemberian 

Keringanan Perpajakan bagi Pengembalian Obligasi oleh Masyarakat Pemodal. 

 Pengaturan Obligasi juga dimuat pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatakan surat berharga adalah 

surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau derivatifnya, 

atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang 

lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan uang. Dengan adanya aturan ini 

maka setiap bank dapat menerbitkan obligasi. 

 Pengaturan mengenai obligasi juga dapat dilihat dalam berbagai jenis 

Keputusan Ketua BAPEPAM-LK antara lain terdapat pada Keputusan Ketua 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep:- 

412/BL/2009 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek 

Bersifat Utang. Dalam peraturan ini dapat ditemukan fungsi, tugas, serta tanggung 

jawab Wali Amanat dalam hal melakukan penerbitan obligasi. Selain itu terdapat 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: 

Kep-05/PM/2004 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham. Peraturan 

inilah yang digunakan Emiten dalam rangka melakukan penawaran umum 

obligasi kepada masyarakat. 

2.4 Obligasi Syariah 

2.4.1 Pengertian Obligasi Syariah 

Sukuk berasal dari bahasa arab “  ك ْو ك  ُ ص   ُ “ yang merupakan bentuk 

jamak dari kata “ ص  ك  ُ  “ (shak), secara harfiah sukuk memiliki arti cek atau 
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sertifikat berharga, atau alat tukar yang sah selain uang. The Accounting and 

Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) 

mendefinisikan sukuk sebagai berikut2. 

“Investment sukuk are certificates of equal value representing undivided 

shares in ownership of tangible assets, and services or (in the ownership 

of) the assets of particular projects or special investment activity” 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga 

keuangan No.KEP130/Bl/2006 Peraturan No.IX.A.13 juga mendefinisikan 

Sukuk sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai 

sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisah atau tidak terbagi atas 

kepemilikan aset berwujud tertentu, hak atau nilai manfaat, dan jasa-jasa atas aset 

proyek tertentu atau kegiatan investasi tertentu. 

Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN): 

“Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai 

bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang 

rupiah maupun valuta asing”.  

Dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) akad-akad yang 

dapat digunakan adalah sebagai berikut: Ijarah, Mudarabah, Musyarakah, Istisna 

                                                 
2
 Nurul huda dan mohamad heykal,Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis,PT Kencana 

Prenanda Media Group, Jakarta, 2010, hlm.265 
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dan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 

kombinasi dari 2 (dua) akad atau lebih.  

Sedangkan menurut Academy for International Moslem Studies (AIMS) 

UK Islamic Banking and Finance: 

”Islamic bond or sukuk is well described as „Trust Certificates‟ or 

„Participation Securities‟ that grants the investor a share of an asset 

along with the cashflows and risk commensurate with such ownership. The 

central merit of the sukuk structure is that it is based on real underlying 

assets. This approach discourages over-exposure of the financing facility 

beyond the value of the underlying asset, given that the issuer cannot 

leverage in excess of the assets value.”  

Pernyataan-pernyataan diatas merupakan beberapa pengertian obligasi 

syariah atau sukuk menurut para ahli, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa 

obligasi syariah atau sukuk adalah sertifikat berharga jangka menengah-panjang 

yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan memberikan kewajiban 

kepada penerbitnya untuk membayarkan sejumlah pendapatan kepada 

pemegangnya sesuai dengan hukum dan prinsip syariah yang telah ditetapkan. 

2.4.2 Jenis Obligasi Syariah 

  Jenis Sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan baik oleh perusahaan 

atau pemerintah haruslah dikenal secara internasional dan telah mendapatkan 

endosement dari The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial 

Institutions (AAOFI) antara lain3: 

                                                 
3
 Wardi Ahmad Muslich,Fiqih Muamalat Edisi satu, PT Sinar Grafika Offset,Jakarta, 2010, 

hlm.431. 
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1. Sukuk Ijarah adalah sukuk yang dapat diterbitkan baik oleh perusahaan 

atau pemerintah berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, dimana satu 

pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau 

menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain 

berdasarkan harga dan periode yang telah disepakati, tanpa diikuti oleh  

kepemilikan perpindahan aset. Pemegang sukuk ijarah mendapatkan 

keuntungan dari fee atau hak guna dari aset yang disewakan, ijarah 

mirip dengan mekanisme leasing. 

2. Sukuk Mudharabah adalah sukuk yang dapat diterbitkan baik oleh 

perusahaan atau pemerintah berdasarkan perjanjian atau akad 

mudharabah, dimana penerbit obligasi diumpamakan sebagai penyedia 

modal dan pemegang obligasi diumpamakan sebagai orang yang 

memiliki tenaga atau keahlian (mudharib). Pemegang sukuk 

mudharabah mendapatkan keuntungan dari pembagian sejumlah 

keuntungan berdasarkan perbandingan yang telah disepakati kedua 

belah pihak, kerugian yang timbul akan ditanggung oleh penyedia 

modal. 

3. Sukuk Musyarakah adalah sukuk yang dapat diterbitkan baik oleh 

perusahaan atau pemerintah berdasarkan perjanjian atau akad 

musyarakah, dimana sertifikat yang dimiliki oleh kedua belah pihak 

mempunyai nilai yang sama (menggabungkan modal) untuk 

membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, 
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atau membiayai kegiatan usaha. keuntungan maupun kerugian 

ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. 

4. Sukuk Istisna adalah sukuk yang dapat diterbitkan baik oleh 

perusahaan atau pemerintah berdasarkan perjanjian atau akad istisna, 

para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu 

proyek/barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi 

barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. 

5. Sukuk Salam adalah sukuk yang dapat diterbitkan baik oleh 

perusahaan atau pemerintah, dimana dananya dibayarkan di muka dan 

komoditas menjadi hutang. Dana juga dalam bentuk sertifikat yang 

merepresentasikan hutang dan sukuk salam ini tidak dapat 

diperjualbelikan. 

6. Sukuk Wakallah adalah akad pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada 

pihak lain dalam hal-hal yang tertentu iaitu suatu projek atau kegiatan 

diuruskan oleh agen (wakil) tertentu yang diwakilkan atas kepentingan 

pemegang sukuk. 

7.  Suku Musaqah adalah kerjasama di bidang penyiraman tanaman 

pertanian, dimana pemilik ladang memberikan hak pengelolaan ladang 

kepada pihak lain (penggarap) untuk melakukan  penyiraman dan 

pemeliharaan tanaman. Keuntungan yang diperolehi dari hasil 

pertanian dibahagi bersama mengikut perjanjian. penyiraman atas 
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tanaman berbuah, membayar kepada kegiatan operasi dan rawatan 

tanaman. 

8. Sukuk Muzara’ah adalah kerjasama dibidang pertanian dimana pemilik 

ladang memberi hak  pelaksanaan kepada pihak lain iaitu petani 

manakala keuntungan dibahagi mengikut perjanjian 

Hukum Islam yang menaungi obligasi syariah di Indonesia adalah fatwa 

DSN MUI baru mengatur beberapa jenis Obligasi Syariah yaitu Obligasi Syariah 

Mudharabah (fatwa MUI Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002), Obligasi Syariah Ijarah 

(fatwa Nomor 41/DSN-MUI/III/2004) dan Obligasi Syariah Mudharabah 

Konversi (fatwa Nomor 59/DSN-MUI/V/2007). Jenis-jenis sukuk yang 

dimungkinkan untuk diterbitkan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor 

IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di 

pasar modal adalah sukuk mudharabah dan sukuk ijarah. 

Adapun pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan suatu sukuk adalah 

sebagai berikut: 

1. Obligor adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran 

imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sama dengan sukuk 

jatuh tempo 4 . Dalam hal sovereign sukuk, obligornya adalah 

pemerintah. 

                                                 
4
 M. Umar Chapra dan Habib Ahmed, Corporate Governance in islamic Financial Institutions, Islamic 

Development Bank, 2010, hlm.232. 
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2. Special Purpose Vehicle (SPV) adalah badan hukum yang didirikan 

khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi: 

a. Sebagai penerbit sukuk. 

b. Menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, 

dan; 

c. Bertindak sebagai wali amanat (trustee) untuk mewakili 

kepentingan investor.  

d. Investor adalah pemegang sukuk yang memilik hak atas imbalan, 

marjin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing. 

2.4.3 Karakteristik Sukuk (Obligasi Syariah) 

  Sukuk merupakan efek syariah yang memiliki karakteristik berbeda 

dengan obligasi konvensional, karakteristik sukuk antara lain adalah sebagai 

berikut (Depkeu: 2010): 

1.  Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat; 

2. Pendapatan berupa imbalan, marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad 

yang digunakan. 

3. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir; 

4. Penerbitannya melalui Special Purpose Vehicle (SPV); 

5. Memerlukan underlying asset; dan, 
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6. Penggunaan proceds (hasil jual) harus sesuai prinsip syariah 

Adapun manfaat memiliki sukuk ritel antara lain sebagai berikut5: 

1. Investasi yang aman (pemerintah sebagai penjamin). 

2. Memberikan retur yang relatif tinggi (12% gross => 9.6% nett) 

dibandingkan dengan produk konservatif lain seperti reksa dana pasar 

uang atau deposito. Mendapatkan pembayaran imbalan yang dilakukan 

secara berkala (per bulan). 

3. Berpotensi memperoleh capital gain, ketika harga sedang naik di pasar 

sekunder. 

Adapun sukuk ritel memiliki beberapa resiko diantaranya adalah: 

1. Resiko Gagal Bayar (default risk), risiko di mana investor tidak dapat 

memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat 

produk investasi jatuh tempo. Berhubung yang menerbitkan 

pemerintah, risiko ini sangatlah kecil (diasumsikan risk free). 

2. Risiko Pasar (Market Risk) adalah potensi kerugian bagi investor 

(capital loss) karena menjual Sukuk Ritail sebelum jatuh tempo (pada 

saat nilainya turun).  

                                                 
5
 Mustafa   edwin   nasution   dan   nurul   huda,Investasi   pada   pasar   Modal   Syari’ah, 

Jakart:Kencana Perdana Media Group, 2010, hlm.256 
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3. Risiko Likuiditas (liquidity risk) adalah kesulitan dalam pencairan, 

risiko ini bisa disebabkan karena kecenderungan produk Islam tidak 

diperjualbelikan hingga jatuh tempo, tetapi untuk Sukuk Ritail para 

agen penjual telah menjamin untuk membeli kembali barang yang 

dijual oleh investor6. Risiko yang bisa terjadi adalah investor terpaksa 

menjual kepada agen penjual dengan harga di bawah harga pasar.  

4. Apabila pembelian dalam jumlah tidak besar, bunganya yang relatif 

kecil dan ditransfer ke bank bisa menjadi tidak signifikan dan bisa 

terpakai.  

2.4.4 Yield Obligasi Syariah (Sukuk) 

Yield sukuk merupakan ukuran pengembalian yang akan diterima investor 

sukuk yang cenderung bersifat tidak tetap, tergantung pada perjanjian atas fee dan 

bagi hasil yang telah ditetapkan pada akad saat pertama kali. Sebelum 

memutuskan untuk berinvestasi dengan sukuk, investor harus mempertimbangkan 

besarnya yield sukuk, sebagai faktor pengukur tingkat pengembalian tahunan yang 

akan diterima. Yield sukuk yang akan diterima tidak boleh mengandung unsur 

riba, gharar, maksiat dan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. 

Penghitungan yield sukuk dapat dilakukan dengan mengukur last yield 

sukuk yaitu yield per tahun pengamatan yang datanya dapat diperoleh dari IBPA 

selain dengan mengukur dari current yield maupun yield to maturity. Last yield 

                                                 
6 Syahyuti,Review  dari  Sepuluh  Penelitian  tentang  Berbankan  Syari’ah,  Data  dapat  diperoleh 

pada web.www.undip.co.id diakses pada tanggal 18 juni 2014 
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sukuk memperhitungkan pendapatan atas sukuk pada akhir periode atau per akhir 

tahun. 

2.4.5 Landasan Hukum Sukuk 

Di Indonesia payung hukum yang menjadi landasan penerbitan obligasi 

sukuk, adalah UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah. Menurut 

perkembangan, pencarian format landasan hukum penerbitan payung hukum 

tentang surat berharga syariah ini, sesunggunya telah mulai proses panjang, yaitu 

sejak tahun 2003 ketika Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) menyuarakan penerbitan  sukuk untuk menangkap peluang investasi 

sekaligus perkembangan perekonomian syariah di Indonesia. DSN-MUI juga telah 

melontarkan ide amandemen Undang-Undang Nomor 2002 tentang Surat Utang 

Negara  tetapi ide ini juga kandas. Pada tahun 2005, DSN-MUI kembali 

mengajukan usulan agar pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang 

tentang Surat Berharga Syariah, usaha tersebut telah berhasil dengan 

diterbitkannya Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tersebut. 

2.4.6 Perbedaan Obligasi Syariah dengan Obligasi Konvensional 

 Berdasarkan pengertian dan karakteristik obligasi syariah yang telah 

dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa obligasi syariah berbeda dengan konsep 

obligasi konvensional yang sudah dikenal di kalangan praktisi dan masyarakat 

pada umumnya. Menurut Magginson (1997), obligasi adalah instrumen hutang 

jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan atas pemerintah untuk 
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meningkatkan uang (modal), khusus dari sekelompok pemberi pinjaman yang 

berbeda. Kebanyakan obligasi membayar bunga secara semesteran (tiap enam 

bulan) pada tingkat bunga kupon yang telah ditentukan, memiliki jatuh tempo 

awal 10 sampai 30 tahun. Dan par value (nilai nominal) yang harus dibayar 

kembali pada saat jatuh tempo. Menurut definisi dari 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 hutang pada 

waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. 

 Obligasi ini merupakan fixed income security yang memberikan bunga 

kepada pemegangnya sebagai pendapatan bondholder. Hal ini sangat berbeda 

dengan karakteristik obligasi syariah yang tidak mendasar pada bunga tetapi pada 

bagi hasil/margin/fee. Selain itu, ada beberapa hal lain yang membedakan antara 

obligasi syariah dengan obligasi konvensional, diantaranya tentang syarat adanya 

underlying asset dalam penerbitan. 

 Sementara itu, menurut Academy for International Moslem Studies 

(AIMS) UK Islamic Banking and Finance, perbandingan antara obligasi syariah 

dan obligasi konvensional adalah: 

“A bond is a contractual obligation whereby the issuer contractually 

obliged to pay bondholders, on certain specified dated, interest and 

principal, whereas the sukuk holders claims and undivided beneficial 

ownership in underlying assets. Consequently, sukuk holders are entitled 

to shares in the revenues generated by the sukuk assets as well as being 

entitled to share in the proceeds of the realization of the sukuk assets. A 

distinguishing feature of a sukuk is that in instance where the certificate 
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represents a debt to the holder, the certificate will not be tradable on the 

secondary market and instead is held until maturity or sold at par.”  

  Penjelasan diatas menyatakan bahwa obligasi adalah surat kontrak hutang 

yang mewajibkan penerbitnya untuk membayarkan sejumlah bunga dan pokoknya 

pada periode dan ketentuan tertentu, sedangkan sukuk adalah surat bukti 

kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak 

terpisah atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, hak atau nilai 

manfaat, dan jasa-jasa atas aset proyek tertentu atau kegiatan investasi tertentu. 

Sukuk tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder oleh karena itu sukuk 

biasanya di simpan sampai jatuh tempo. 

  Perbedaan antara obligasi syariah dan obligasi konvensional menurut 

Tahmoures Afshars (2013) adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Perbandingan Obligasi Konvensional dan Obligasi Syariah 

 

Sukuk Conventional Bond 

Income is generated from assets Income is derived from debt instrument 

Return is expected Return is interest and predetermined 

Sukuk issuer is a seller of assets Bond issuer is borrower 

Sukuk holder is an owner of assets Bond holder is a lender 

Seller-buyer relationship Lender borrower relationship 

Bussines risk-return relationship Issuer guarantees the payment of face 

value and periodic interest 

Major risk lays with underlying asset Major risk is with issuer-credit risk 

Return is expected from underlying assets Interest payment is an obligation. 

Return of investor’s capital cannot be 

guaranted. 

Issuer is obligated to return investors 

capital (face value) 
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2.4.7 Penelitian Terdahulu 

  Penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan obligasi 

syariah diantaranya adalah :  

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

 

Peneliti Judul Penelitian Metode Hasil 

Fadma El Mosaid 

dan Rachid Boutti 

(2014) 

Sukuk and Bond 

Performance in 

Malaysia 

Uji signifikansi 

portfolio dan 

korelasi 

Hubungan positif 

dan signifikan 

antara return sukuk 

dan obligasi 

konvensional 

Dr. Tahmoures A. 

Afshar (2013) 

Compare and 

Contrast Sukuk 

(Islamic Bonds) 

with Conventional 

Bonds, Are they 

Compatible ? 

Metode pendekatan 

deskriptif, analitikal 

dan komparatif 

Sukuk merupakan 

pilihan ideal 

dibandingkan 

dengan 

conventional bonds. 

Sukuk memberikan 

return jauh lebih 

baik dari obligasi 

konvensional 

Lengkapnya ditampilkan dilampiran 1 

Penelitian-penelitian diatas merupakan penelitian mengenai obligasi yang 

penelitianya berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, Maka dapat kita 

simpulkan bahwa sukuk memberikan return yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan obligasi konvensional (Dr. Tahmoures A. Afshar (2013). Sedangkan 

Heri Fathurahman dan Rachma Fitriati (2013) dan Mohamed Ariff & 

Meysam Safari (2012) menyatakan bahwa rata-rata yield to maturity (YTM) 

sukuk lebih besar jika dibandingkan obligasi konvensional, Mohamed Ariff & 

Meysam Safari melakukan Granger test pada YTM sukuk dan obligasi 
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konvensional yang hasilnya tidak ada hubungan kausalitas diantara keduanya. 

Berbeda dengan para peneliti diatas Christophe J. Godlewski, Rima Turk-

Arriss, dan Laurent Weill, (2011) menyatakan bahwa pasar modal bereaksi 

netral terhadap obligasi kovensional dan negatif terhadap sukuk. Mujahid dan 

Fitrijanti (2010) menyimpulkan bahwa nilai dan rating sukuk tidak berpengaruh 

pada cumulative abnormal return. 

2.5  Obligasi Pemerintah Republik Indonesia 

  Obligasi Pemerintah Republik Indonesia adalah obligasi yang diterbitkan 

oleh pemerintah Republik Indonesia baik berbasis konvensional maupun syariah. 

Obligasi negara dijual kepada masyarakat umum melalui agen penjual resmi yang 

ditunjuk langsung oleh pemerintah berupa bank atau lembaga keuangan dan 

investasi lainnya. Dasar hukum yang mengatur tentang penerbitan obligasi negara 

dan obligasi syariah negara adalah sebagai berikut: 

 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. 

 2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah 

Negara. 

 3. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit 

SBSN. 

 Tujuan penerbitan obligasi negara secara umum adalah untuk membiayai 

anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan negara, dan mengelola 

portofolio utang negara. Manfaat penerbitan obligasi negara tentu cukup baik bagi 

keuangan negara, beberapa pakar menilai bahwa obligasi negara adalah salah satu 
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sumber pembiayaan negara yang cukup murah dan cepat jika dibandingkan 

dengan bunga pinjaman luar negeri yang besar, adapun manfaat obligasi negara 

adalah sebagai berikut: 

1. Aman dan terjamin karena pembayaran kupon dan pokoknya dijamin 

oleh Undang-undang. 

2. Memberikan keuntungan yang menarik karena kupon yang lebih tinggi 

dari suku bunga bank (di pasar perdana) dan adanya potensi capital 

gain di pasar sekunder. 

3. Prosedur pembelian dan penjualan yang mudah dan transparan. 

4. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder sesuai dengan harga pasar. 

5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi 

langsung dalam pembangunan nasional. 

6. Pembayaran kupon dan pokok dilakukan tepat waktu dan secara online 

ke dalam rekening tabungan investor. 

Investasi pada obligasi negara merupakan investasi yang dikenal bebas 

risiko default atau gagal bayar karena pada dasarnya telah dijamin pemerintah 

melalui penetapan undang-undang, namun risiko yang perlu diwaspadai investor 

adalah capital loss pada saat penjualan dipasar sekunder, hal tersebut dapat 

dihindari investor dengan tidak menjual obligasi sampai jatuh tempo atau disebut 

hold to maturity.  

Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para investor 

adalah sebagai berikut: 
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1. Individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

2. Investasi minimum Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kelipatan 

Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) serta batas pemesanan maksimum 

sebesar Rp3.000.000.000,-. 

3. Mempunyai rekening tabungan di salah satu bank umum dan rekening 

surat berharga disalah satu sub-registry. 

Investasi obligasi negara dipasar primer dan sekunder 

Investasi pasar primer: 

1. Membuka rekening tabungan di salah satu bank umum dan rekening 

surat berharga disalah satu sub-registry. 

2. Mengisi formulir pemesanan dari agen penjual yang ditunjuk oleh 

pemerintah dengan melampirkan tanda pengenal berupa foto kopi KTP 

atau SIM. 

3. Menyetorkan sejumlah uang tunai ke rekening khusus agen penjual 

dan menyampaikan bukti setor kepada agen penjual sesuai dengan 

jumlah pemesanan. 

4. Memperoleh hasil penjatahan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui 

agen penjual (bank) sesuai dengan jumlah pemesanan. 

5. Menerima bukti kepemilikan berharga negara dari agen penjual. 

6. Menerima pengembalian sisa dana dalam hal jumlah pemesanan jika 

investor tidak memenangkan jumlah Obligasi Negara yang diinginkan. 

Investasi pada pasar sekunder 
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1. Pembelian obligasi negara yang dilakukan harus melalui perusahaan 

efek yang ditelah ditunjuk secara langsung dan resmi oleh pemerintah 

Republik Indonesia. 

2. Pembelian obligasi negara yang dilakukan dengan mekanisme non 

bursa (over the counter) data melalui perusahaan efek atau bank 

umum. 

Selanjutnya pemerintah melalui bank Indonesia akan mentransfer dana 

tunai sejumlah pembayaran kupon dan atau pokok obligasi sub-registry. Sub-

registry kemudian akan mentransfer dana tunai ke rekening tabungan investor 

pada tanggal jatub tempo pembayaran kupon dan atau pokok. Pihak yang tercatat 

sebagai pemegang obligasi pada sub-registry  2 (dua) hari kerja sebelum tanggal 

pembayaran kupon dan atau pokok berhak atas kupon serta pokok. Penunjukan 

agen resmi penjual obligasi dianugerahkan secara langsung oleh Menteri 

Keuangan Republik Indonesia.  

2.6 Suku Bunga Bank Indonesia 

2.6.1 Pengertian Suku Bunga 

Bunga pada prinsipnya adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak yang 

membutuhkan uang kepada pihak yang memerlukan uang. Bunga dapat dilihat 

dari dua sisi yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Bunga dari sisi penawaran 

merupakan pendapatan atas pemberian kredit sehingga pemilik dana akan 

menggunakan dananya pada jenis investasi yang menjanjikan pembayaran yang 

tinggi. Sedangkan bunga dari sisi permintaan adalah biaya atas pinjaman atau 
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jumlah yang dibayarkan sebagai imbalan atas penggunaan uang yang dipinjam. 

Bunga merupakan harga yang dibayar atas modal. Berikut adalah pengertian suku 

bunga menurut Novianto (2011): 

“Pembayaran yang dilakukan untuk pemakaian uang, selain itu itu suku 

bunga adalah jumlah bunga yang harus dibayar tiap unit waktu. Perubahan 

suku bunga ke depannya akan mempengaruhi keinginan investor untuk 

berinvestasi. Misalnya  pada surat berharga, dimana harga dapat naik atau 

turun tergantung pada tingkat suku bunga, sehingga ada kemungkinan 

pemegang surat berharga akan menderita capital loss atau capital gain.” 

 

Sedangkan pengertian suku bunga menurut Ekananda (2014) adalah: 

“Suku bunga adalah ukuran keuntungan investasi yang dapat diperoleh 

pemilik modal dan juga merupakan ukuran biaya modal yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan atas penggunaan dana dari pemilik modal.” 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

suku bunga merupakan imbal jasa dan jasa yang harus dibayar oleh perusahaan 

atau individu yang menginvestasikan dananya. Bagi investor, bunga deposito 

menguntungkan karena suku bunganya relative lebih tinggi dibandingkan bentuk 

simpanan lain. Selain itu bunga deposito relative kecil risikonya (risk free). 

Kebijakan bunga rendah akan mendorong masyarakat untuk memilih investasi dan 

konsumsi daripada menabung, sebaliknya kebijakan meningkatkan suku bunga 

simpanan akan menyebabkan masyarakat akan lebih senang menabung daripada 

melakukan investasi atau konsumsi. 
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2.6.2 Fungsi Suku Bunga 

Suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai 

persentase uang pokok per unit waktu. Menurut Sunariyah (2010) ada tiga fungsi 

dari suku bunga yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu: 

1. Sebagai daya Tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih 

untuk diinvestasikan. 

2. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka 

mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam 

suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan 

suatu sektor industry tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari 

industry tersebut akan meminjam dana. Maka pemerintah memberikan 

tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain. 

3. Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah 

uang beredar. Hal ini berarti, pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang 

dalam suatu perekonomian. 

2.6.3 Jenis-Jenis Suku Bunga 

Suku bunga adalah persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai 

imbal jasa dalam suatu periode. Menurut Prasetiantono (2008) suku bunga 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 
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1. Suku Bunga Nominal 

Suku bunga nominal adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga 

merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini 

menunjukan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah yang diinvestasikan. 

2. Suku Bunga Riil 

Suku bunga riil adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat 

inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju 

inflasi, disebutkan bahwa interest (bunga, kepentingan, hak) merupakan: 

a. Beban atas penggunaan uang dalam suatu periode. 

b. Suatu pemilikan atau bagian dari kekayaan dalam suatu perusahaan, 

usaha, dagang, atau sumber daya. 

Salah satu lembaga yang berwenang dalam menetapkan suku bunga adalah 

Bank Indonesia. Piranti moneter tidak langsung Bank Indonesia, tetapi 

menggunakan Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang dilaksanakan untuk 

mempengaruhi likuiditas Rupiah di pasar uang, yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi tingkat suku bunga. Operasi pasar terbuka ini dilakukan melalui 

dua cara yaitu sertifikat Bank Indonesia dengan sistem pelelangan dan investasi 

Rupiah. 

2.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga 

Faktor yang mempengaruhi tingkat bunga misalnya penentuan tingkat 

bunga sangat tergantung kepada berapa besar pasar uang domestic mengalami 
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keterbukaan sistem dana suatu negara artinya, tingkat suku bunga setiap negara 

akan berbeda-beda tergantung kondisi perekonomian negara tersebut. Faktor-

faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga tersebut juga 

dikemukakan oleh Kasmir (2008) antara lain: 

1. Kebutuhan dana  

2. Persaingan dalam memperebutkan dana simpanan 

3. Kebijakan pemerintah 

4. Target laba yang diinginkan 

5. Jangka waktu 

6. Kualitas jaminan 

7. Reputasi perusahaan 

8. Produk yang kompetitif  

9. Hubungan baik 

10. Jaminan pihak ketiga 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 Di dalam perdagangan disektor pasar obligasi, hal-hal yang sifatnya 

spekuliatif adalah menjadi hal yang biasa terjadi. Sehingga hal ini akan 

berdampak besarnya fluktuasi harga pasar dan obligasi. Namun fatwa DSN No. 

40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan 
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Prinsip Syariah dalam pasal  disebutkan bahwa harga pasar dari efek syariah harus 

mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi 

dasar penerbitan efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang 

teratur, wajar, dan efesien, serta tidak direkayasa. Tindakan yang disebutkan 

dalam fatwa DSN ini akan membuat harga pasar obligasi cenderung stabil 

sehingga pada akirnya akan  menciptaka stabilitas (yield) obligasi. 

 Kinerja obligasi merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap 

investor di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan 

perusahaan  dalam memberikan return kepada investor. Kinerja obligasi dapat 

dilihat dari beberapa sudut pandang sesuai dengan keperluan analisis. Beberapa 

alat analisis itu antara lain: pertama, couponl yield, yaitu hasil bunga obligasi yang 

besarnya sama dengan tingkat kupon dikalikan dengan nilai nominal. Kedua, 

current yield, proporsi penghasilan obligasi yang berasal dari pembayaran kupon 

tahunan relatif terhadap harganya. Ketiga, yield to maturity, merupakan tingkat 

keuntungan yang dinikmati oleh investor jika obligasi dimiliki sejak dibeli hingga 

jatuh tempo (Dyah Ratih: 2006). Maturity mempengaruhi perubahan harga 

obligasi karena tingkat yield yang didapatkan antara obligasi jangka panjang 

dengan obligasi jangka pendek  berbeda. Apabila ada perbuahan suku bunga maka 

obligasi yang memiliki jatuh tempo lebih lama akan lebih tinggi risikonya 

sehingga yield/return yang didapatkan juga akan berbeda dengan obligasi yang 

umur jatuh temponya lebih pendek (Mamduh Hanafi: 2004). Duratul Baida 

dalam Analisis dampak penerbitan obligasi syariah (sukuk) dan obligasi 

konvensional terhadap return saham dari hasil penelitian disebutkan bahwa dilihat 
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dari sisi return, investor lebih bereaksi positif umtuk penerbitan obligasi syariah 

jika dibandingkan dengan obligasi konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh 

Cakir dan Raei (2007) menyebutkan bahwa risiko sukuk berpengaruh negatif 

terhadap yield sukuk. Sukuk terpapar risiko seperti halnya obligasi konvesional 

terutama dengan awamnya investor di Indonesia akan sukuk dan masih mudanya 

umur sukuk di Indonesia sehingga otomatis sukuk memiliki kecenderungan tidak 

terpilih oleh investor yang berorientasi pada return sehingga sukuk bisa saja 

menurunkan yield obligasi.  

 Indonesia memiliki lembaga pemeringkat efek untuk memberikan 

peringkat sukuk dan menilai kualitas emiten memenuhi kewajibannya. Investor di 

Indonesia yang membeli sukuk korporasi akan memilih sukuk dengan rating 

tinggi atau “investment grade”. Semakin baik rating berarti semakin rendah 

kemungkinan gagal bayar dan return yang akan didapat akan semakin tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zakaria dan Isa (2013) mengungkapkan bahwa 

rating sukuk berpengaruh positif terhadap yield sukuk. Signalling theory 

menyebutkan bahwa investor akan bereaksi positif apabila terdapat sinyal positif 

dari emiten dan investor akan bereaksi negatif apabila didapati sinyal negatif dari 

emiten dan rating ini dapat disebut sebagai salah satu informasi tersebut. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 Berdasarkan gambar diatas, peneliti akan membandingkan obligasi 

konvensional negara dan obligasi syariah negara melalui Yield to Maturity, 

Current Yield, suku bunga rata-rata bulanan Bank Indonesia, dan rating obligasi 

global Standar & Poor’s. 

2.7.1 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan berbagai kajian asumsi dan kerangka pemikiran yang telah 

dijabarkan, maka dibuat hipotesis sebagai berikut: 

Investasi 

Return  Risk 

Obligasi Derivatif Saham 

Konvensional Syariah 

Yield To 

Maturity 

Current Yield Rata-rata Suku 

Bunga Bulanan 

Bank 

Indonesia 

Rating Obligasi 

Global Standar 

and Poor’s 

diteliti 

tidak diteliti 
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H01 :  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja obligasi syariah 

negara dengan obligasi konvensional negara berdasarkan Yield To 

Maturity. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja obligasi syariah negara 

dengan obligasi konvensional negara berdasarkan Yield To Maturity. 

H02 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja obligasi syariah 

negara dengan obligasi konvensional negara berdasarkan Current Yield. 

H2 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja obligasi syariah negara 

dengan obligasi konvensional negara berdasarkan Current Yield. 

H03 : Tidak Terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko obligasi syariah 

negara dengan obligasi konvensional negara berdasarkan suku bunga rata-

rata tahunan Bank Indonesia (BI rate)  

H3 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko obligasi syariah negara 

dengan obligasi konvensional negara berdasarkan suku bunga rata-rata 

tahunan Bank Indonesia (BI rate) 

H04 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko obligasi syariah 

negara dengan obligasi konvensional negara berdasarkan rating obligasi 

global 

H4 : Terdapat perbedaan yang signifikan antara obligasi syariah negara dengan 

obligasi konvensional negara berdasarkan rating obligasi global. 


