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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Dalam sejarah pasar modal di Indonesia, kegiatan pasar modal 

sudah ada sejak abad ke 19. Perkembangan pasar modal di Indonesia 

ditandai dengan terus bertambahnya perusahaan yang selalu memerlukan 

dana dalam membiayai operasionalnya dan kemudian memutuskan untuk go 

public. Pasar modal menyediakan pendanaan yang bersifat jangka panjang 

sehingga dana yang diperoleh perusahaan dapat digunakan untuk 

pengembangan usaha, ekspansi, dan lain-lain. Selain bermanfaat bagi 

perusahaan yang go public, pasar modal juga dapat bermanfaat bagi 

masyarakat umum untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Sehingga, 

masyarakat dapat menempatkan dana sesuai dengan karakteristik 

keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. 

 

Salah satu jenis instrumen yang diperdagangkan di pasar modal 

adalah obligasi.  Obligasi sudah menjadi salah satu pilihan investasi utama 

di pasar modal di Indonesia. Dalam dua tahun terakhir sampai dengan tahun 

2005 penerbitan obligasi korporasi kembali marak setelah sempat terhambat 

perkembangannya oleh krisis ekonomi. Peningkatan investasi pada surat 

berharga obligasi mencerminkan perubahan preferensi atas tingkat risiko 



dan imbal hash (return) yang ingin dicapai investor. Investor dan para 

manajer investasi berupaya untuk memperbaiki kinerja investasi dengan 

mengoptimalkan return yang bisa diperoleh dengan suatu tingkat risiko yang 

terukur. Kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh investor obligasi 

korporasi disebut credit premium dan besarannya disebut credit spread.  

Tabel 1.1 

Jumlah Emisi dan Outstanding Obligasi Korporasi dan Pemerintah 

 

 

 

 

 

 

Sumber: IBPA 

 Obligasi Korporasi Obligasi Pemerintah 

Tahun 

Emisi Outstanding Emisi Outstanding  

 (Rp Trilyun) (Rp Trilyun) (Rp Trilyun) (Rp Trilyun) 

2007 31,08 84,55 86,76 477,75 

2008 14,1 72,98 90,48 525,69 

2009 30,42 88,33 94,57 581,75 

2010 36,6 115,35 122,53 641,21 

2011 45,74 141,41 163,12 723,61 

2012 67,64 179,21 197,55 835,25 

2013 57,49 216,74 162,76 995.25 

2014 46,54 226,87 306,74 1,219,37 



 

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar jumlah 

outstanding obligasi korporasi dan pemerintah yang beredar terus 

meningkat. Dimulai pada tahun 2009 outstanding obligasi korporasi 

berjumlah Rp 88.300.000.000.000 lalu terus meningkat hingga pada akhir 

tahun 2014 jumlah outstanding obligasi korporasi sebesar Rp 

226.870.000.000.000, meskipun pada 2 tahun terakhir jumlah emisi obligasi 

korporasi menurun. Begitu pula dengan perkembangan obligasi pemerintah, 

jumlah emisi dan outstanding obligasi pemerintah terus meningkat dengan 

jumlah akhir pada tahun 2014 sebesar Rp 306.740.000.000.000 dan Rp 

1.219.370.000.000.000. Hal ini menunjukkan investor semakin tertarik 

untuk berinvestasi di pasar obligasi, sehingga jumlah obligasi yang 

dikeluarkan perusahaan maupun pemerintah semakin bertambah. 

 

Karena perkembangan pasar obligasi Indonesia yang cukup pesat, 

maka lembaga pemeringkat seperti Standard & Poor (S&P), Fitch, 

Moody’s, dan Japan Credit Rating Agency (JCR) meningkatkan rating 

kredit Indonesia. Dari tahun ke tahun ke-4 lembaga pemeringkat tersebut 

terus meningkatkan credit rating bagi Indonesia ke arah yang semakin 

positif atau baik, sehingga pada tahun 2012 Fitch, Moody’s, dan JRC 

meningkatkan peringkat kredit ke golongan investment grade. Dengan 

meningkatnya rating kredit menjadi investment grade, seharusnya default 

risk obligasi korporasi lebih rendah dan memiliki likuiditas perusahaan yang 

lebih baik, sehingga para investor dapat mempertimbangkan untuk membeli 

obligasi tersebut. 

 

Credit spread atau yield spread adalah perbedaan antara yield to 

maturity 2 obligasi, di mana melibatkan obligasi perseroan dan obligasi lain 



(sering digunakan sekuritas departemen keuangan) yang memiliki maturity 

dan tingkat bunga kupon sama (Sharpe, et al, 1995). Credit spreads 

merupakan salah satu pengukuran risiko dari obligasi yang menunjukkan 

tingkat imbal hasil (yield) tambahan yang bisa didapatkan oleh investor dari 

obligasi berisiko lebih tinggi dengan obligasi yang berisiko lebih rendah. 

Menurut Chun, et al (2014), credit spreads bisa didefinisikan sebagai 

perbedaan antara yield pada obligasi korporasi dengan risk free rates (yield 

obligasi pemerintah) yang memiliki maturity yang sama. Credit spreads 

dapat dipengaruhi oleh 3 risiko yaitu risiko pasar, default, dan likuiditas. 

Tabel 1.2 

 

Rata-rata Credit Spreads, Volatilitas Return Pasar Saham, PDB, 

Default Probability, dan Likuiditas pada Obligasi Korporasi Non-

Keuangan Periode 2008-2011 

 

No. Variabel 2008 2009 2010 2011 

1. Credit Spreads 0.021092 0.041719 0.04893 0.035801 

      

2. Volatilitas return 0.0010778 0.0006834 0.0003606 0.000363 

 pasar saham     

3. PDB 0.06188 0.044452 0.060962 0.064837 

      



4. Default 1.588942 1.540029 1.953672 1.879416 

 Probability     

5. Likuiditas 0.010055 0.007462 0.014016 0.013667 

      

Sumber: data sekunder IDX dan BPS, diolah 

 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa adanya fluktuasi yang terjadi pada 

credit spreads, volatilitas return pasar saham, PDB, default probability, dan 

likuiditas pada obligasi korporasi non-keuangan pada periode 2008-2011. 

Nilai credit spreads mengalami kenaikan tertinggi yaitu pada tahun 2010 

sebesar 0.04893, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 selisih risiko 

obligasi korporasi dengan obligasi pemerintah lebih tinggi dibandingkan 

dengan tahun-tahun lainnya. Pada variabel volatilitas return pasar saham 

mencapai nilai tertinggi pada tahun 2008 yaitu sebesar 0.001078 di mana hal 

ini menunjukkan fluktuasi nilai return yang tertinggi berada pada tahun 

2008. 

Pada variabel PDB dapat kita lihat bahwa pada tahun 2009, nilai 

PDB menurun secara signifikan menjadi 0.044 yang menunjukkan bahwa 

pada tahun 2009 kondisi perekonomian Indonesia sedang menurun 

dibandingkan tahun 2008, 2010, dan 2011. Variabel default probability pada 

tahun 2008 dan 2009 menunjukkan nilai 1.5889 dan 1.54 di mana menurut 

Sharpe (1995) jika nilai Z-score di bawah 1.8 maka dianggap sebagai calon 

default dan semakin rendah nilainya, semakin tinggi kemungkinan default. 

Variabel likuiditas menunjukkan nilai terendah pada tahun 2009 yaitu 

sebesar 0.007462 di mana hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2009 

penjualan obligasi tidak sebanyak atau sesering tahun 2008, 2010, dan 2011. 



 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat 

adanya research gap dan fenomena gap tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi credit spreads. Penelitian ini dilakukan untuk menguji 

kembali variabel-variabel yang mempengaruhi credit spreads. Dalam 

penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah risiko pasar yang 

diproksikan dengan volatilitas return pasar saham indeks harga saham 

gabungan (IHSG) dan indeks produksi industri, risiko default yang 

diproksikan dengan default probability, dan risiko likuiditas yang 

diproksikan dengan rasio turnover terhadap credit spreads pada perusahaan 

non-keuangan yang terdaftar di Indonesia Bond Market Directory periode 

2008-2011. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan fenomena gap dan research gap yang telah dijelaskan 

pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan 

masalah yaitu: 

 

1. Bagaimana pengaruh volatilitas return pasar saham terhadap credit spread 

obligasi di Indonesia? 

 

2. Bagaimana pengaruh PDB terhadap credit spread obligasi di Indonesia? 

 

3. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap credit spread obligasi di Indonesia? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama 

Pengarang 

Judul Variable Metode penelitian Hasil Perbedaan Persamaan 

Siti Hatanty 

Aisah 

ANALYSIS 

OF FACTORS 

AFFECTING 

THE YIELD 

CORPORATE 

BOND,2013 

faktor2 

macroeconomic 

Menggunakan data 

primer.Sampel yang 

digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 37 obligasi 

dari 18 perusahaan yang 

diambil dari Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-

2012. Sampel diambil 

secara purpose sampling, 

sehingga diperoleh sampel 

yang representatif sesuai 

dengan kriteria yang akan 

1.Pengujian hipotesis 

pertama menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh positif dan 

signifikan variabel 

tingkat suku bunga 

terhadap yield oblligasi. 

2.Pengujian hipotesis 

ketiga menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh negatif dan 

signifikan peringkat 

Menggunakan 

sample penelitian 

melalui data 

primer mengambil 

data obligasi Di 

IBPA periode 

2011-2016 tidak 

acak, mengambil 

semua sample 

obligasi 

pemerintah 

maupun obligasi 

Penelitian dgn 

tujuan 

Menganalisis 

faktor apa 

yang 

mempengaruhi 

credit spread 

rate Di 

Indonesia 



ditentukan obligasi terhadap yield 

obligasi. 3.Hipotesis 

keempat menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh negatif dan 

tidak signifikan DER 

terhadap yield obligasi. 

4.Pengujian pada 

hipotesis kelima 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

negatif dan signifikan 

variabel ukuran 

perusahaan terhadap 

yield obligasi. 

5.Pengujian pada 

hipotesis keenam 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

variabel maturitas 

terhadap yield obligasi.  

corporate. 

Menghitung yield 

harian.  

Keehwan 

Park, Chang 

Mo Ahn, 

Dohyeon 

Kim, 

Saekwon Kim 

An empirical 

study of credit 

spreads in an 

emerging 

market: The 

case of 

Korea,2013 

Diffusion and 

jump-difussion 

process 

We make use of the general 

equilibrium models by Cox 

et al. (1985), Ahn and 

Thompson (1988) and Bates 

(1991) for deriving the risky 

bond pricing equations 

kami telah secara 

empiris menyelidiki ke 

tingkat tersebar di 

obligasi 

korporasi.Ketika kami 

telah menguji model 

untuk kasus pasar 

obligasi korporasi 

Menggunakan 

sample Dan 

metode penelitian 

yg berbeda. Yg 

dimana Ini 

menggunakan 

metode diffusion 

and jump diffusion 

Meneliti 

Tentang 

pengaruh 

credit spread 

rate disuatu 

negara 



Korea, kami telah 

menemukan bahwa 

memungkinkan untuk 

melompat dalam proses 

nilai perusahaan 

menaikkan spread rata-

rata di semua kelas 

wisatawan. Model 

Merton asli (1974) 

dengan proses difusi 

menjelaskan terlalu 

sedikit dari penyebaran, 

yang memiliki risiko 

kredit. Ini telah disebut 

"kredit underprediction 

puzzle" dalam literatur. 

Memungkinkan untuk 

melompat dalam proses 

nilai perusahaan agak 

bisa meringankan 

masalah 

underprediction seperti 

yang kita telah 

menemukan dalam uji 

empiris kami.Kami 

menegaskan bahwa 

melompat 

menimbulkan menyebar 

pada dua alasan: 

Pertama, sengatan 

Dan menganalisis 

melalui sebuah 

corporate Di 

korea.  



ekstrim bisa 

menggerakkan sebuah 

perusahaan dinyatakan 

pelarut menjadi standar 

lebih pendek horizon 

waktu seperti yang kita 

alami dari kegagalan 

baru-baru Lehman 

Brothers and Bear 

Sterns, dan kedua, 

ketika ternyata pasar 

sangat volatile, 

meningkatkan premi 

risiko yang terkait 

dengan risiko melompat 

default untuk sebuah 

perusahaan berkorelasi 

positif. 

Yael 

Eisenthal , 

Peter 

Feldhutter , 

Vikrant Vig 

Leveraged 

Buyouts and 

Credit 

Spreads,2016 

LBO,CDS,BONDS Sampel Penelitian 

(Menggunakan data primer) 

Meskipun aktivitas 

LBO adalah siklus, 

volume yang LBO 

umumnya meningkat 

dalam tiga dekade 

terakhir sebagai 

aktivitas ekuitas swasta 

telah berkembang, 

rendering risiko LBO 

kekhawatiran bagi 

investor di pasar kredit. 

Makalah ini 

Menggunakan 

metode penelitian 

yang berbeda, 

yakni 

Menggunakan 

sample bond 

coorporate 

Membahas 

variable Apa 

saja yang 

mempengaruhi 

credit spread 

rate, antara 

lain ada LBO 

dan CDS 



mempelajari e ff ect 

pengumuman LBO 

kredit menyebar dari 

waktu ke waktu, di 

bagian lintas, dan di 

jatuh tempo obligasi. 

Untuk yang terbaik dari 

pengetahuan kita, tidak 

ada literatur yang 

mengidentifikasikan es 

fi dan quanti fi es e ff 

ect risiko LBO pada 

spread di setiap dimensi 

tersebut. 

Kami pertama-tama 

membangun LBO 

sebagai keprihatinan 

yang signifikan bagi 

investor utang dengan 

mempelajari reaksi dari 

spread kredit target fi 

rms pengumuman LBO 

di AS selama tahun 

2001-2015. Kita 

menemukan pelebaran 

56% dari kelas CDS 

investasi menyebar di 

jendela sekitar satu 

bulan sekitar 

pengumuman 



sebagaimana utang 

tambahan dikeluarkan. 

Kami kemudian 

melanjutkan untuk 

menguji keberadaan 

dan besarnya harga ex-

ante dari LBO risiko 

restrukturisasi di pasar 

utang. Kami mendekati 

pertanyaan dalam tiga 

di cara ff erent. 

Pertama, kita 

mendefinisikan 

probabilitas industri-

tingkat risiko LBO dan 

menunjukkan bahwa 

perusahaan-perusahaan 

lebih mungkin untuk 

menjalani LBO 

memiliki spread yang 

secara signifikan lebih 

tinggi. E ff ect akan 

lebih parah volatilitas 

rendah, rendah-

leverage, dan tinggi 

ROA fi rms - 

karakteristik target 

LBO khas. Kedua, kami 

menunjukkan bahwa 

kredit intra-industri 



menyebar peningkatan 

sekitar pengumuman 

LBO, konsisten dengan 

gagasan bahwa investor 

merevisi ke atas 

probabilitas LBO masa 

depan. Untuk 

mengesampingkan 

bahwa peningkatan 

spread adalah karena 

valuasi yang lebih 

rendah dari perusahaan-

perusahaan dalam 

industri, kami 

menunjukkan bahwa 

pengembalian ekuitas 

secara signifikan positif 

di sekitar pengumuman. 

Akhirnya, kami 

mengusulkan dan 

memperkirakan model 

struktural memasukkan 

risiko LBO. Kami 

temukan bahwa 

kontribusi risiko LBO 

untuk spread kredit 5 

tahun telah meningkat 

dari 5 bps di 1980-32 

bps pada tahun 2015, 

yang mendukung 



peningkatan fi 

signifikansi risiko LBO 

di harga kredit. Kami 

juga temukan bahwa e 

ff ect risiko LBO 

meningkat dengan jatuh 

tempo obligasi. 

Hasil kami lebih 

memahami variasi 

spread kredit. Menurut 

model struktural 

standar, hanya fi rm-

spesifik variabel fi c, 

seperti leverage dan 

aset volatilitas, sebuah 

ff ect menyebar. Namun 

Collin-Dufresne, 

Goldstein, dan Martin 

(2001) mendapati 

bahwa sebagian kecil 

yang signifikan dari 

kredit spread perubahan 

dijelaskan oleh faktor 

umum yang tidak 

terkait dengan fi rm-

spesifik variabel fi c 

dan likuiditas pasar 

obligasi. Risiko LBO 

dapat membantu 

menjelaskan temuan 



ini, sebagai semakin 

signifikan, risiko 

terhitung-untuk. emiten 

korporasi telah semakin 

terkena 

pengambilalihan 

berpotensi bermusuhan, 

yang mengakibatkan 

perubahan dramatis 

dalam risiko pro fi le, 

terutama untuk 

investasi kelas fi rms. 

Sementara aktivitas 

pembelian dikenakan 

berulang siklus 

boomand bust, sebuah 

fi kan bagian signifikan 

dari pertumbuhan 

aktivitas ekuitas swasta, 

menurut Kaplan dan 

Stromberg (2009), 

diyakini permanen. 

 

 

Soh Wei 

Chee, Cheng 

Fan Fah 

Macro-

economic 

Determinants 

of UK Treasury 

Bonds 

faktor 

macroeconomic 

Research 

Methodology(Menggunakan 

data primer) 

Ada banyak faktor 

ekonomi makro yang 

berkaitan dengan 

kedalaman dan mata 

uang komposisi pasar 

menyelidiki 

bagaimana 

indikator 

makroekonomi 

sebagai variabel 

Menganalisis 

faktor apa 

yang 

mempengaruhi 

credit spread 



Spread,2013 obligasi pemerintah. 

Tujuan utama dari 

makalah ini adalah 

untuk menyelidiki 

bagaimana indikator 

makroekonomi sebagai 

variabel independen 

mempengaruhi yield 

UK obligasi pemerintah 

dan yield spread antara 

yield UK obligasi 

pemerintah dan yield 

obligasi pemerintah AS. 

Ada delapan indikator 

makroekonomi terpilih 

sebagai variabel 

independen - nilai 

tukar, PDB deflator, 

GDP, cadangan 

internasional, pasokan 

uang, tingkat suku 

bunga jangka pendek, 

perdagangan bersih dan 

UK indeks saham.Dari 

temuan keseluruhan 

hasil regresi, ada enam 

indikator ekonomi 

makro yang 

menunjukkan variabel 

yang tidak signifikan 

independen 

mempengaruhi 

yield UK obligasi 

pemerintah dan 

yield spread antara 

yield UK obligasi 

pemerintah dan 

yield obligasi 

pemerintah AS 

rate 



dalam mempengaruhi 

yield obligasi 

pemerintah Inggris. 

Berdasarkan hasil 

tersebut, koefisien 

indikator nilai tukar dan 

indikator suku bunga 

jangka pendek yang 

signifikan dalam 

mempengaruhi lima 

tahun yield obligasi 

pemerintah UK. Juga, 

temuan menunjukkan 

bahwa tingkat suku 

bunga jangka pendek 

merupakan indikator 

signifikan dalam 

mempengaruhi lima 

tahun, sepuluh tahun 

dan dua puluh tahun 

obligasi pemerintah 

Inggris yield. Namun, 

hasil regresi 

menunjukkan bahwa 

tingkat suku bunga 

jangka pendek 

cenderung sangat 

signifikan dalam dua 

puluh tahun yield 

obligasi pemerintah 



Inggris dibandingkan 

dengan sepuluh tahun 

yield obligasi 

pemerintah Inggris. 

Temuan ini tallies 

dengan studi Sudipto 

dan Ariff (2002), di 

mana mereka 

menyebutkan bahwa 

ada teori umum yang 

menunjukkan volatilitas 

suku bunga jangka 

pendek harus negatif 

berhubungan dengan 

yield obligasi 

pemerintah. Yang 

paling penting, 

hubungan negatif 

cenderung lebih kuat 

dalam kasus obligasi 

jatuh tempo jangka 

panjang, seperti yang 

ditunjukkan dalam 

temuan mereka, di 

mana signifikansi 

selama dua puluh tahun 

yield obligasi 

pemerintah lebih besar 

dari sepuluh tahun yield 

obligasi 



pemerintah.Penelitian 

ini sudah termasuk 

delapan indikator 

ekonomi makro - Nilai 

tukar, PDB deflator, 

GDP, cadangan 

internasional, pasokan 

uang, tingkat suku 

bunga jangka pendek, 

UK indeks saham dan 

perdagangan bersih - 

sebagai variabel 

independen dalam uji 

regresi. Namun, hanya 

suku bunga jangka 

pendek adalah 

signifikan terhadap 

yield obligasi 

pemerintah UK di 

antara indikator 

ekonomi makro 

lainnya. Dari hasil 

regresi, hal itu 

menunjukkan tingkat 

bunga jangka pendek 

memiliki hubungan 

yang kuat dan terbalik 

dengan yield obligasi 

pemerintah Inggris 

selama lima tahun, 



sepuluh tahun dan dua 

puluh tahun obligasi 

pemerintah. Selain itu, 

nilai tukar selama lima 

tahun obligasi 

pemerintah Inggris 

menyimpulkan 

hubungan yang 

signifikan dan positif 

dengan yield lima tahun 

obligasi pemerintah 

Inggris. Temuan ini 

menguntungkan 

investor, manajer 

portofolio, pembuat 

kebijakan dan pihak 

lain yang terkait dengan 

gerakan obligasi dan 

investasi obligasi. Jadi, 

ketika ada 

pengumuman dari 

perubahan suku bunga, 

pihak yang disebutkan 

di atas harus menyadari 

dan memperhatikan 

perubahan. Perubahan 

harus diletakkan dalam 

pertimbangan mereka 

ketika mereka 

mendirikan portofolio 



investasi 

mereka.Kesimpulannya, 

suku bunga jangka 

pendek adalah 

signifikan dan 

berhubungan negatif 

dengan imbal hasil 

obligasi pemerintah 

Inggris. 

Di Asih I 

Maruddani, 

Dedi Rosadi, 

Gunardi, 

Abdurakhman 

CREDIT 

SPREADS 

OFREDUCED-

FORM 

MODEL,2012 

Spread rate Menggunakan reduce form 

model 

Credit Spreads pada 

Model Tereduksi  

Kunci utama pada 

model tereduksi adalah 

bahwa pembuat model 

memiliki nilai observasi 

yang dibangkitkan oleh 

dan suatu vektor dari 

variabel state Xt, 

dengan waktu 

kebangkrutan adalah 

suatu stopping time 

yang dibangkitkan oleh  

t} dengan suatu 

yang tergantung kepada 

vektor dari variabel 

state Xt (diasumsikan 

mengikuti proses 

Membahas tentang 

spread rate, tetapi 

menggunakan 

metode reduce 

form model, yang 

diimplementasikan 

pada suatu 

perusahaan 

 

Penelitian dgn 

tujuan 

Menganalisis 

faktor apa 

yang 

mempengaruhi 

credit spread 

rate 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

difusi). Misalkan P(t,T) 

adalah harga zero 

coupon bond  bebas 

risiko pada waktu t, 

yang membayar 1 

dollar pada saat jatuh 

V(t,T) adalah adalah 

harga zero coupon bond  

berisiko pada waktu t, 

yang membayar 1 

dollar pada saat jatuh 

tempo T. Sedangkan 

r(t,T) dan R(t,T) 

masing-masing adalah 

nilai Yield to Maturity 

(YTM)  pada obligasi 

bebas risiko dan 

obligasi berisiko. Oleh 

karena tingkat suku 

bunga dan tingkat 

hazard yang bernilai 

positif, maka dipastikan 

bahwa credit spreads 

selalu bernilai positif. 

Sifat ini dapat dipenuhi 

oleh syarat berikut inI 
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