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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan penelitian yang mengambil topik mengenai 

pengaruh  likuiditas, maturitas, dan peringkat pada yield obligasi 

1. Penelitian Nanik Indarsih (2013) 

Penelitian ini mengambil topik pengaruh tingkat SBI, peringkat, likuiditas, 

dan maturitas pada yield to maturity. Tujuan dari penelitian Nanik Indarsih 

untuk mengetahui apakah tingkat suku bunga SBI, peringkat, likuiditas, dan 

maturitas memiliki pengaruh pada yield obligasi. Sampel yang digunakan 

yaitu obligasi korporasi sektor keuangan yang terdaftar selama periode 

2007-2010. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. 

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat SBI dan maturitas berpengaruh 

positif pada yield obligasi, sedangkan variabel peringkat dan likuiditas tidak 

berpengaruh pada yield to maturity obligasi korporasi. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a) Populasi yang digunakan perusahaan yang terdaftar di BEI. 

b) Teknik analisa data yaitu regresi linier berganda dan metode 

penentuan sampel yang digunakan, yaitu purposive sampling. 
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Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu periode 

obligasi korporasi yang menjadi objek penelitian sekarang yaitu 2013-2015, 

sedangkan penelitian terdahulu pada periode 2007-2010. 

 

2. Penelitian Nurfauziah dan Adistien Fatma Setyarini (2004) 

Penelitian ini mengambil topik analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

yield obligasi perusahaan (studi kasus pada industri perbankan dan industri 

finansial). Tujuan dari penelitian Nurfauziah dan Adistien  yaitu untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi yield obligasi pada industri 

financial dan industri perbankan. Penelitian ini menggunakan sampel 

sebanyak 19 perusahaan terdiri dari 12 perusahaan perbankan dengan 17 

emisi dan 7 perusahaan financial dengan 24 emisi dari rentang waktu tahun 

1996-2003 yang beredar di pasar dan tercatat di OTC FIS (Over The 

Counter Fixed Income Securitis) Bursa Efek Surabaya dan diperingkat oleh 

PEFINDO. Teknik analisi data yang digunakan adalah uji asumsi klasik. 

Metode yang digunakan adalah purposive sampling. 

Hasil dari penelitiannya adalah secara simultan menunjukkan hasil yang 

signifikan berpengaruh pada yield, sedangkan secara parsial hanya variabel 

likuiditas yang berpengaruh pada yield sedangkan variabel inflasi, peringkat, 

sikring fund secure, dan i rate tidak berpengaruh pada yield.  

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a) Variabel yang digunakan peringkat dan likuiditas. 

b) Metode penentuan sampel yang digunakan purposive sampling. 



10 
 

 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a) Populasi perusahaan dari Bursa Efek Surabaya sefangkan penelitian 

sekarang perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b) Teknik analisis data penlitian terdahulu menggunakan uji asumsi 

klasik sedangkan penelitian sekarang menggunakan regresi linier 

berganda. 

 

3. Penelitian Giampaolo Gabbi dan Andrea Sironi (2005) 

Penelitian ini mengambil topik faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

harga obligasi korporasi Bukti empiris dari obligasi Eropa selisih pasar 

utama. Tujuan dari penelitian  Giampaolo yaitu untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi harga obligasi korporasi. Penelitian ini 

menggunakan data eurobond dari 600 perusahaan besar dari 15 negara maju 

pada periode 1991 – 2001. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

regresi ordinary least square. Hasil penelitian Gabbi dan Sironi (2005) 

menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya yang berkaitan dengan 

penelitian ini adalah peringkat merupakan faktor terpenting dalam 

menentukan selisih (spread) antara YTM dengan sekuritas treasuri yang 

setara. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu variabel 

yang digunakan peringkat dan likuiditas. 
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Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a) Penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis regresi ordinary 

least square sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik 

regresi linier bergada. 

b) Penelitian terdahulu menggunakan data eurobond dari 600 

perusahaan besar dari 15 negara maju pada periode 1991 – 2001, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahanan yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

 

4. Penelitian Ni Wayan Linda Naluritha Sari dan Nyoman Abundanti 

(2015) 

Penelitian ini mengambil topik variabel-variabel yang mempengaruhi yield 

obligasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan 

dari penelitannya yaitu untuk mengetahui signifikansi pengaruh inflasi, 

tingkat suku bunga, umur obligasi, peringkat obligasi, pertumbuhan 

perusahaan dan profitabilitas pada yield obligasi korporasi pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian yang digunakan 

yaitu sebanyak 18 perusahaan dengan total obligasi sebanyak 60 obligasi 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 

menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data  yang 

digunakan oleh peneliti terdahulu untuk mengumpulkan sampel yaitu 

menggunakan observasi non partisipan dengan teknik analisis data regresi 

linier berganda. 
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Hasil yang diperoleh pada penelitian Ni Wayan dan Nyoman bahwa inflasi 

dan peringkat obligasi berpengaruh negatif signifikan pada yield obligasi. 

Untuk variabel tingkat suku bunga dan maturitas berpengaruh positif 

signifikan, serta pada variabel pertumbuhan perusahaan  dan profitabilitas 

berpengaruh negatif tidak signifikan pada yield obligasi. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu: 

a) Variabel yang digunakan peringkat dan maturitas. 

b) Metode penentuan sampel yang digunakan purposive sampling. 

c) Teknik analisis data menggunakan regresi linier. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian 

terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2011-2013 sedangkan untuk saat ini menggunakan perusahaan yang 

terdaftar pada tahun 2013-2015. 

2.2 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan dalam sebuah 

penelitian, dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori adalah 

konsep dasar mengenai obligasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi yield 

obligasi , serta teori yang dikemukakan oleh para ahli. 

2.2.1 Obligasi 

Obligasi ialah surat utang jangka panjang atau menengah, yang dapat 

dipindah tangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi, untuk 

membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu, serta melunasi 

pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi 
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tersebut (I Made, 2009: 123). Menurut Pandji dan Piji (2008: 67) Obligasi 

merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan, yang mengandung suatu 

perjanjian atau kontrak yang mengikat kedua belah pihak, antara pemberi pinjam 

dan penerima pinjaman. Obligasi jika dilihat dari sisi perusahaan merupakan 

hutang perusahaan kepada investor (pemegang obligasi), sedangkan jika dilihat 

dari sisi investor, obligasi perusahaan merupakan klaim dari kreditur kepada 

emitem dan bukan klaim kepemilikan seperti saham biasa (Tandelilin, 2010:245)  

2.2.2 Jenis-Jenis Obligasi 

Obligasi terdiri dari bermacam-macam jenis yang berbeda, yaitu: 

1. Debenture: adalah obligasi yang tidak dijamin, dan karenanya tidak 

memberikan hak atas suatu properti tertentu sebagai jaminan dari 

kewajiban.(Weston dan Brigham, 2006: 372). 

2. Junk Bonds: obligasi yang memiliki peringkat di bawah investment grade, 

dan juga berisiko lebih tinggi untuk gagal membayar pokok dan bunga dari 

obligasi (Maeda, 2009: 74). 

3. Convertible Bonds: merupakan obligasi yang memiliki keistimewaan. 

Obligasi ini dapat dikonversi ketika terdapat keputusan pemilik obligasi 

menjadi sejumlah sekuritas lain yang  dipublikasikan oleh perusahaan yang 

sama. Biasanya sekuritas lain tersebut adalah common stock (Maeda, 2009: 

72). 

4. Subordinated Debentures: suatu obligasi yang memiliki klaim atas aktiva 

hanya setelah hutang senior telah dibayar penuh ketika terjadi likuiditas 

(Weston dan Brigham, 2006: 373). 
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5. Zero Coupon Bonds: obligasi yang tidak membayar kupon sama sekali dan 

harus ditawarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai nominalnya 

(I Made, 2009: 129) 

2.2.3 Yield to Maturity 

Definisi yield to maturity (YTM) menurut I Made (2009: 127) adalah 

tingkat keuntungan jika suatu obligasi dipegang sampai dengan jatuh tempo. 

Dalam mengukur yield dari obligasi ini, pengukurannya berpegang pada beberapa 

asumsi: 

1. Obligasi dipegang sampai maturitas atau jatuh tempo. 

2. Seluruh pembayaran kupon selama umur obligasi tersebut direinvestasikan 

pada tingkat pengembalian yang senilai dengan YTM. 

Yield to maturity merupakan nilai yang pertama dilihat oleh para investor 

sebelum melakukan investasi pada suatu obligasi, karena itu pengukuran YTM 

sangat penting sebelum membeli obligasi. YTM dapat dihitung dengan 

memperhatikan pendapatan bunga, capital gain, maupun total cash flow yang 

diterima sepanjang hidup obligasi sampai jatuh tempo, maka digunakan rumus 

berikut (Pandji dan Piji, 2008: 70): 

 

 

     .......................................................(1) 

di mana: 

YTM = Yield to maturity 

i = Pembayaran kupon 

NP = Nilai par atau nominal 
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HP = Harga pasar 

N = Waktu jatuh tempo 

Rumus di atas digunakan untuk mengukur persentase dari keuntungan 

yang akan diperoleh bila membeli suatu obligasi, semakin besar persentasenya 

semakin menarik suatu obligasi untuk dibeli oleh investor. Sebaliknya bila 

persentase hasil dari pengukuran yield obligasi rendah maka investor akan enggan 

menginvestasikan uangnya untuk membeli obligasi tersebut. 

2.2.4 Likuiditas 

Obligasi dikatakan likuid jika obligasi tersebut sering beredar di kalangan 

pemegang obligasi dan di pasar obligasi sering diperdagangkan oleh investor. 

Harris (2003) dalam bukunya Trading & Exchanges : Market Microstructure for 

Practitioners mengatakan bahwa teori likuiditas mempunyai empat dimensi yaitu 

width (lebar spread bid-offer), resiliency (kelenturan), immediacy (kesegeraan), 

depth (kedalaman). Konsep ini didasari oleh teori bahwa suatu aset dapat 

dikatakan likuid jika aset tersebut dapat digunakan saat transaksi dengan cepat dan 

dengan biaya yang rendah, dan saat dalam jumlah yang besar tidak mempengaruhi 

harga. Likuiditas obligasi yang tinggi akan lebih menarik seorang pembeli dan 

penjual yang lebih banyak, sehingga pihak-pihak yang memiliki obligasi bisa 

menjual obligasinya kapanpun. 

2.2.5 Maturitas 

Setiap obligasi memiliki jatuh tempo atau yang dikenal dengan istilah 

maturity date tanggal dimana obligasi tersebut harus dilunasi sebesar nilai 

pokoknya oleh penerbit obligasi (Monica, 2007). Masa jatuh temponya obligasi 
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korporasi biasanya berjangka waktu antara 5-10 tahun. Emiten obligasi memiliki 

kewajiban mutlak untuk membayar sebesar nilai nominal obligasi kepada 

pemegang saham obligasi saat masa jatuh temponya (umunya tercantum saat 

kesepakatan ini dibuat di awal). 

Menurut Paisarn (2012), perusahaan akan merancang obligasinya 

sedemikian rupa untuk memperoleh investor yang potensial. Karakteristik yang 

dipertimbangkan oleh investor salah satunya adalah umur obligasi dan peringkat 

obligasi. Umur obligasi (maturity) adalah selisih antara tanggal dari suatu obligasi 

tersebut diterbitkan (listing date) oleh emiten sampai dengan tanggal jatuh tempo 

obligasi (term to maturity).  

2.2.6 Peringkat Obligasi 

Peringkat obligasi (bond rating) merupakan salah satu karakteristik 

obligasi yang harus diperhatikan oleh investor dalam membeli obligasi. Hal ini 

dikarenakan peringkat obligasi menunjukkan kualitas obligasi yang tercermin dari 

risiko obligasi. Peringkat obligasi juga merupakan ukuran default yang 

berpengaruh langsung dan terukur terhadap biaya modal perusahaan serta tingkat 

bunga obligasi (Brigham dan Houston, 2006:375). Sebagai pedoman dari 

tingkatan utang obligasi dapat dipakai tingkatan dan klasifikasi obligasi yang 

dibuat oleh PEFINDO. Tingkatan obligasi sesuai peringkat yang ditentukan 

PEFINDO dapat dilihat dalam Tabel 2.1 sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Tingkatan Utang Obligasi Menurut Pefindo 

Tingkatan Keterangan 

idAAA 

 

 

idAA 

 

 

 

idA 

 

 

 

idBBB 

 

 

 

 

idBB 

 

 

 

idB 

 

 

 

 

idCCC 

 

 

 

idD 

Peringkat tertinggi yang didukung oleh kemampuan 

obligor yang superior untuk memenuhi kewajiban 

 

Kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi 

didukung oleh kemampuan obligor yang sanggat kuat 

untuk memenuhi kewajiban 

 

Kemampuan dukungan obligor yang kuat untuk 

memenuhi kewajiban jangka panjang sesuai yang 

diperjanjikan, tapi peka pada perubahan yang merugikan 

 

Kemampuan dukungan obligor yang relatif memadai 

untuk memenuhi kewajiban sesuai yang dijanjikan, 

tetapi dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis 

dan ekonomi yang merugikan 

 

Dukungan kemampuan obligor yang relatif agak lemah 

dalam memenuhi kewajiban, serta peka pada perubahan 

bisnis dan ekonomi yang tidak menentu dan merugikan 

 

Perlindungan yang sangat lemah, walaupun obligor 

memiliki kemampuan melunasi kewajiban, namun 

keadaan ekonomi dan bisnis yang merugikan dapat 

memperburuk keadaan 

 

Obligor yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban 

pelunasan dan hanya bergantung pada perbaikan 

keadaan eksternal 

 

Obligasi yang macet atau emitennya sudah berhenti 

berusaha (default) berdasarkan laporan wali amanat 
emiten yang bersangkutan 

Sumber: Pefindo, diolah. 

Proses penentuan peringkat PEFINDO melalui beberapa tahap, yang 

bertujuan untuk menilai suatu obligasi. Tahapan tersebut yaitu: 

1. Tahap permohonan, yaitu permintaan dari emiten  atau penerbit obligasi 

untuk mendapatkan peringkat atas obligasi perusahaan. Tahap ini meliputi 
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penandatanganan kontrak, pembayaran, pengumpulan data, dan membuat 

janji dengan analisis. 

2. Tahap analisis, meliputi kunjungan ke perusahaan, mengadakan pertemuan 

dengan pihak manajemen perusahaan, dan penulisan hasil analisis. 

3. Tahap penentuan peringkat, meliputi pertemuan dengan para komite penentu 

peringkat, dan menginformasikan hasil peringkat kepada emiten. 

4. Tahap peninjauan kembali, yaitu menerima data pendukung dari emiten dan 

kemudian menentukan peringkat akhir. 

5. Tahap publikasi dan pengawasan, yaitu PEFINDO mengumumkan peringkat 

obligasi emiten dana memonitor perkembangan perusahaan per tahun. 

2.2.7 Pengaruh Likuiditas pada Yield Obligasi 

Dalam hubungannya apabila obligasi yang dibeli mempunyai likuiditas 

cukup tinggi maka harga obligasi tersebut cenderung stabil dan meningkat, 

sehingga menyebabkan yield obligasi menurun karena tingkat risikonya lebih 

rendah sesuai dengan asumsi high risk high return (Favero et al, 2007). Seperti 

penelitian terdahulu Nanik (2013) menyatakan bahwa likuidas tidak berpengaruh 

pada yield obligasi. Berlawanan dengan hasil penelitian Nurfauzia dan Adistien 

(2004) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh pada yield obligasi, karena 

likuiditas obligasi yang tinggi akan menyebabkan obligasi menjadi menarik akibat 

tersedianya pembeli dan penjual yang lebih banyak, sehingga dapat menjual 

obligasinya kapan saja yang berdampak pada peningkatan Yield to Maturity yang 

diterima investor  
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2.2.8 Pengaruh Maturitas pada Yield Obligasi 

Hubungan antara maturitas dan yield obligasi semakin panjang umur 

obligasi, maka kemungkinan terjadinya berbagai risiko investasi besar. Investor 

menyukai obligasi dengan umur obligasi yang semakin pendek karena emiten 

dianggap akan lebih mampu melunasi pokok pinjaman serta kupon obligasi. Hal 

ini semakin pendek maturitas obligasinya maka obligasinya juga akan semakin 

dilirik oleh investor karena risikonya dianggap lebih kecil. Sebaliknya, obligasi 

yang memiliki masa jatuh tempo lebih lama maka tingkat risikonya akan semakin 

tinggi, sehingga yield to maturity yang didapatkan juga akan lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo lebih pendek 

(Khurana dan Raman, 2003). Hasil penelitian Nanik (2013), Ni Wayan dan 

Nyoman (2015)  menyatakan bahwa maturitas memiliki pengaruh positif pada 

yield obligasi 

2.2.9 Pengaruh Peringkat Obligasi pada Yield Obligasi 

Jenis peringkat utang atau biasa disebut dengan credit ranking, merupakan 

peringkat dari suatu obligasi yang diperingkatkan oleh badan pemeringkat obligasi 

Indonesia yang disebut PEFINDO. Menurut Gabbi dan Sironi (2005), peringkat 

obligasi berpengaruh signifikan negatif pada perubahan dari yield obligasi, yaitu 

obligasi berperingkat tinggi menyediakan tingkat pengembalian yang lebih rendah 

dibandingkan dengan obligasi yang berperingkat rendah. Hal ini mencerminkan 

pertukaran antara risiko dan tingkat pengembalian. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Nanik (2013), Nurfauzia dan 

Adistien (2004) menyatakan bahwa peringkat obligasi tidak berpengaruh pada 
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yield obligasi dan menurut Ni Wayan dan Nyoman (2015) untuk variabel 

peringkat obligasi menunjukan hasil berpengaruh negatif signifikan pada yield 

obligasi. 

2.3 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan uraian penjelasan pada sub bab sebelumnya, maka terdapat 

kaitan antara likuiditas, maturitas, dan peringkat obligasi sebagai variabel 

independen pada  yield obligasi sebagai variabel dependen sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 Kerangka Penelitian 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Dari kajian pustaka maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian 

berdasarkan penelitian terdahulu yaitu : 

H1 : Likuiditas, maturitas, peringkat obligasi secara bersama-sama 

berpegaruh signifikan pada yield obligasi. 

H2 : Likuiditas berpengaruh signifikan pada yield obligasi. 

- 

+ 

Likuiditas 

(X1) 

Maturitas 

(X2) 

Peringkat Obligasi 

(X3) 

Yield Obligasi 

(Y) 
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H3 : Maturitas berpengaruh positif signifikan pada yield obligasi. 

H4 : Peringkat obligasi berpengaruh negatif signifikan pada yield obligasi 


