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ABSTRACT 

 

 This research is discussed about the comparison of return and risk between 

Syariah Ritel Obligation (Sukuk Ritel) and Indonesia Retail Obligation (ORI) as 

instrument of investment in Indonesia. The objective of this research is to compare the 

performance of both Sukuk Ritel and ORI based on their return and risk. The main object 

of this research are Sukuk Ritel 001 series and ORI 005 series  as compared object in 

measuring return and risk of each instrument in 2009 – 2010 period.  

 The method used is library research to secondary data that is collected from BEI, 

IBPA, internet, and newspaper. The return is measured by Yield to Maturity (YTM) while 

risk is measured by modified duration. Both of the results then being test with one-

sample t-Test. The result shows that Sukuk Ritel has lower return and lower risk 

compared to ORI.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan pasar tempat diperjualbelikan berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal. Undang-Undang 

Pasar Modal No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pada Pasal 1 angka 13 menyatakan 

pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek atau surat 

berharga. Menurut Fakhruddin (2001): “Pasar modal (capital market) merupakan pasar 

untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik 

dalam bentuk utang atau pun modal sendiri”.  Melalui pasar modal dimungkinkan para 

investor memilih alternatif instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan 

lain sebagainya yang sesuai dengan preferensi insvestor.  

 Menurut Sunariyah (2003): “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau 

lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Investasi merupakan suatu 

kegiatan penggunaan kelebihan dana yang dimiliki saat ini dengan tujuan untuk 

mendapatkan return di masa akan datang. Jones (2007) dalam bukunya yang berjudul 

Investments, mengkategorikan investasi menjadi dua jenis, yaitu Real Assets (bersifat 

berwujud seperti gedung-gedung dan kendaraan) dan Financial Assets (berupa dokumen 

atau surat-surat klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil pihak yang 

penerbit sekuritas). Adapun, pasar uang (money market) seperti SBI, SBPU, dan SUN 
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atau pasar modal (capital market) seperti obligasi dan saham merupakan instrumen 

dalam investasi Financial Assets. 

 Sebagaimana kita ketahui, tujuan utama dari melakukan insvestasi adalah untuk 

mendapatkan return yang tinggi. Namun, pada kenyataannya instrumen investasi 

memiliki prinsip high risk, high return. Return dan risk mempunyai hubungan yang 

positif, semakin tinggi return yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula risk yang harus 

dihadapi, (Jogiyanto, 2008). Oleh karena itu, hendaknya para investor terlebih dahulu 

mempertimbangkan besarnya return yang akan diperoleh dengan kemungkinan risk yang 

akan dihadapi pada masing-masing instrumen investasi.  

 Obligasi adalah hutang/ utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat 

obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya disertai 

bunga (penerbit obligasi) dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang 

dimilikinya beserta bunga (pemegang obligasi) yang pada umumnya tanpa menjaminkan 

suatu aktiva, (http://organisasi.org/definisi-pengertian-obligasi-surat-hutang-dan-nilai-

rangking-obligasi-investasi-keuangan). 

 Secara umum jenis obligasi dapat dilihat dari penerbitnya, yaitu: Obligasi 

perusahaan dan Obligasi pemerintah. Di Indonesia, obligasi pemerintah sendiri terdiri 

dalam beberapa jenis, yaitu: 

1. Obligasi Rekap, diterbitkan guna suatu tujuan khusus yaitu dalam rangka 

Program Rekapitalisasi Perbankan; 

2. Surat Utang Negara (SUN), diterbitkan untuk membiayai defisit APBN; 

3. Obligasi Ritel Indonesia (ORI), sama dengan SUN, diterbitkan untuk membiayai 

defisit APBN namun dengan nilai nominal yang kecil agar dapat dibeli secara 

ritel; 

ANALISIS PERBANDINGAN..., Destry Arthamaliza, Ma.-IBS, 2010
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4. Surat Berharga Syariah Negara atau dapat juga disebut "obligasi syariah" atau 

"obligasi sukuk", sama dengan SUN, diterbitkan untuk membiayai defisit APBN 

namun berdasarkan prinsip syariah. 

 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ORI adalah obligasi yang dikeluarkan 

Pemerintah Indonesia dengan nominal kecil, dalam bentuk pecahan Rp. 5 juta, dan 

diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin membeli secara ritel. Pemerintah telah 

beberapa kali melakukan penawaran ORI ini sejak Agustus 2006. Adapun statistik 

penerbitan ORI ini dapat diperhatikan pada Tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 Statistik Penerbitan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) 

Seri Diterbitkan Jatuh Tempo Kupon (%) Nilai Pernerbitan 

(Triliun) 

ORI001  9-Agust-2006  8-Agust-2009  12,05  Rp 2.931  

ORI002  28-Mar-2007  28-Mar-2010 9,28  Rp 6.233  

ORI003  12-Sep-2007  9-Okt-2011  9,40  Rp 9.365  

ORI004  12-Mar-2008  12-Mar-2012  9,50  Rp 13.456  

ORI005  3-Sep-2008  15-Sep-2013  11,45  Rp 2.714  

ORI006  15-Aug-2009  15-Agust-2012 12,05  Rp 2.931  

ORI007 15-Agust-2010 15-Agust-2013 7,95 - 

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 

ORI merupakan instrumen investasi yang memberikan return tinggi dengan risk 

yang relatif rendah, cukup aman karena pembayaran kupon dan pokoknya dijamin oleh 

pemerintah berdasarkan UU SUN dan UU APBN. ORI memberikan return menarik 

berupa tingkat kupon yang cukup tinggi dibandingan dengan instrumen investasi lainnya, 

pembayaran kupon secara bulanan, dan risk yang relatif rendah menjadikan ORI sebagai 

salah satu alternatif instrumen investasi bagi para investor Indonesia yang ingin 
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berinvestasi secara ritel. (http://www.investasibisnis.com/2010/07/ori-obligasi-ritel-

indonesia-bunga.html) 

Instrumen investasi ritel lainnya yang diterbitkan pemerintah selain ORI adalah 

Sukuk Ritel. Menurut keputusan Ketua Bapepam LK No. KEP-130/BL/2006 Peraturan 

No.IX.A.13, Sukuk Ritel adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan 

yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak 

terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek 

tertentu atau aktivitas tertentu; atau, kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas 

investasi. 

 Sukuk Ritel memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan ORI. Sukuk 

Ritel bersifat syariah sedangkan ORI tidak. Dalam penerbitannya Sukuk Ritel harus 

memiliki aset yang jelas sebagai jaminan (underlying asset), serta nilai Sukuk Ritel yang 

diterbitkan tidak boleh melebihi nilai aset yang dijaminkan. Sukuk Ritel yang diterbitkan 

di Indonesia berakad ijarah (akad sewa menyewa atas suatu aset), yaitu aset yang 

disewakan merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis 

seperti tanah dan bangunan.  Melihat cukup tingginya demand masyarakat terhadap 

penawaran perdana Sukuk Ritel pada akhir Februari 2009, Pemerintah kembali 

melakukan penawaran Sukuk Ritel pada awal Februari 2010. Adapun statistik penerbitan 

Sukuk Ritel ini dapat diperhatikan pada Tabel berikut ini: 

Tabel 1.2 Statistik Penerbitan Sukuk Ritel 

Seri Diterbitkan Jatuh Tempo Kupon (%) Nilai Pernerbitan 

(Triliun) 

SR001  25-Feb-2009  25-Feb-2012  12  Rp 5.556  

SR002  10-Feb-2010  10-Feb-2013 8,70 Rp 8.033  

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 
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Berdasarkan uraian tersebut, terlihat baik ORI maupun Sukuk Ritel merupakan 

instrumen investasi yang dapat dikatakan baru berkembang dan mempunyai prospek 

yang cukup baik di Indonesia sebagai alternatif berinvestasi secara ritel bagi para 

investor. Dikarenakan hal tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan ORI dan Sukuk 

Ritel sebagai obyek pengamatan, dan mencoba mengungkapkan berbagai hal mengenai 

ORI dan Sukuk Ritel sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi bagi investor melalui penelitian dengan judul “Analisis 

Perbandingan Return dan Risk Surat Berharga Syariah Ritel (Sukuk Ritel) dengan 

Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Periode 2009-2010”. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1  Identifikasi Masalah 

ORI dan Sukuk Ritel merupakan instrumen investasi yang tergolong cukup 

baru dalam Pasar Modal di Indonesia. Namun perkembangannya menunjukkan bahwa 

baik ORI maupun Sukuk Ritel memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Tingginya 

return yang ditawarkan serta risk yang dimiliki oleh ORI dan Sukuk Ritel menjadikan 

keduanya sebagai alternatif dalam berinvestasi secara ritel. 

 

1.2.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan antara return yang dihasilkan oleh Sukuk Ritel 

dengan return yang dihasilkan oleh ORI? 

2. Apakah terdapat perbedaan antara risk yang dihasilkan oleh Sukuk Ritel dengan 

risk yang dihasilkan oleh ORI? 
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1.2.3  Pembatasan Masalah 

 Melihat luasnya cakupan pembahasan dalam penelitian ini dan keterbatasan 

waktu, penulis melakukan beberapa pembatasan masalah, yaitu :  

1. Variabel pengukuran return yang diteliti dibatasi menggunakan pengukuran Yield 

to Maturity (YTM) yang merupakan pengukuran return obligasi berdasarkan 

persentase tingkat return yang diharapkan jika obligasi disimpan sampai maturity 

date. 

2. Variabel risk diukur menggunakan modified duration. Modified duration 

menunjukkan perubahan harga obligasi akibat perubahan yield. Semakin tinggi 

angka modified duration semakin sensitif harga obligasi terhadap pergerakan 

tingkat bunga. 

3. Pemilihan ORI-005 sebagai obyek pembanding ditentukan berdasarkan 

kemiripan strukrur dan karakteristik dengan Sukuk Ritel 001 (SR001) yang 

merupakan obyek penelitian utama. Sukuk Ritel dan ORI merupakan obligasi 

pemerintah ritel yang diterbitkan pada tahun 2008-2009 dengan besar imbal hasil 

antara 11,45%- 12%. Periode penelitian ini dilakukan mulai dari Februari 2009- 

Januari 2010.  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui : 

1. Perbedaan antara return yang dihasilkan oleh Sukuk Ritel dengan return yang 

dihasilkan oleh ORI, dan 

2. Perbedaan antara risk yang dihasilkan oleh Sukuk Ritel dengan risk yang 

dihasilkan oleh ORI. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, diharapkan nantinya dapat 

memberikan manfaat bagi: 

1. Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan 

kepada para investor yang akan melakukan investasi, sehingga dapat memilih 

instrumen investasi yang sesuai, tepat dan optimal dengan melihat return yang 

dihasilkan serta risk yang akan diterima. 

2. Manajer Investasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Manajer Investasi 

dalam menawarkan alternatif instrumen investasi kepada para investor. 

3. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pustaka serta 

referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi suatu 

acuan bagi studi ilmiah tentang pemilihan instrumen investasi. 

 

1.5  Sistematika Penelitian 

 Penulisan ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab yang diuraikan secara sistematis. 

Setiap bab akan saling berkaitan dan bab-bab sebelumnya, sebagai pedoman untuk bab-

bab selanjutnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini akan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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 BAB II LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

  Bab ini akan berisikan teori-teori yang digunakan untuk melakukan analisis 

dalam penulisan ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab ini menjabarkan tentang waktu dan tempat penelitian, objek penelitian, 

metode pengumpulan data, data yang dihimpun, tehnik pengumpulan data, serta metode 

analisis data. 

 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini akan menguraikan gambaran umum objek penelitian dan pembahasan 

serta analisis data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

 BAB V PENUTUP 

  Bab ini adalah bagian penutup dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan-

kesimpulan dan rangkuman yang didapat dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, penulis dapat memberikan saran baik bagi 

kalangan akademik maupun kalangan praktisi yang berperan dalam objek yang telah 

diteliti. 

 DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pasar Modal    

 Terdapat beberapa pengertian pasar modal antara lain menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995, tentang pasar modal adalah : “Kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek”. Husnan (2005) mendefinisikan pasar modal sebagai pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjualbelikan oleh 

perusahaan, public authorities maupun perusahaan swasta. Menurut Ross (2005), pasar 

modal adalah pasar untuk long-term debt (jatuh tempo lebih dari satu tahun) dan ekuitas. 

Menurut Jones (2007), pasar modal adalah pasar untuk sekuritas jangka panjang seperti 

obligasi dan saham.  

 Menurut Siamat (2004) instrumen pasar modal adalah semua surat berharga 

(efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Charles P. Jones dalam 

bukunya yang berjudul Investment  mendefinisikan: “Financial assets are paper (or 

electronic) claims on some issuer, such as the federal government or a corporation; . . 

.”.  Adapun, instrumen yang paling umum diperjualbelikan melalui Bursa Efek 

Indonesia (BEI) saat ini adalah saham, obligasi, rights, opsi, dan waran. 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat 
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diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun 

instrumen lainnya. 

 

2.1.2 Investasi 

 Menurut Sunariyah (2004), investasi adalah penanaman modal untuk satu atau 

lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan return dimasa-masa yang akan datang. Adapun keputusan penanaman 

modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai 

kelebihan dana. Jones (2007) mendefinisikan “ An investment can be defined as the 

commitment of funds to one or more assets that will be held over some future time 

period”. Sebuah investasi dapat didefinisikan sebagai komitmen akan dana atau aset 

yang disimpan sampai periode waktu tertentu di masa yang akan datang.  Jogiyanto 

(2008) mengartikan investasi sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di 

dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Menurut Husnan (1996) 

menyatakan bahwa “proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan 

sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh 

manfaat pada masa yang akan datang.” 

Ditinjau dari ruang lingkup usahanya kegiatan investasi dibagi menjadi dua, 

yakni : 

1. Investasi pada aset finansial (financial assets) dilakukan di pasar uang, misalnya 

berupa serifikat deposito, surat komersial, surat berharga pasar uang, dan lain-

lain. Investasi dapat juga dilakukan di pasar modal, berupa saham, obligasi, 

waran, opsi, dan lain-lain; 
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2. Investasi pada aset-aset riil (real assets) dapat berbentuk pembelian aset 

produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan lain-lain. (Halim, 

2005). 

 

2.1.2.1 Tujuan Investasi 

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, (Ahmad, 2004) : 

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. 

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk 

mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang 

di masa yang akan datang. 

2. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam memilih 

perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan 

atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogoti oleh inflasi. 

3. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak melakukan 

kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui 

fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi 

pada bidang-bidang usaha tertentu. 

 Berikut adalah alasan melakukan investasi: 

(www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2003/021/eur1.html) 

1. Produktivitas seseorang yang terus mengalami penurunan. 

2. Tidak menentunya lingkungan perekonomian sehingga memungkinkan suatu saat 

penghasilan jauh lebih kecil dari pengeluaran. 

3. Kebutuhan-kebutuhan yang cenderung mengalami peningkatan. 
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2.1.2.2 Return Investasi 

Menurut Jones (2007), return dalam investasi terdiri dari dua komponen utama, 

yaitu: 

1. Yield, merupakan return yang akan diperoleh investor apabila menyimpan 

instrumen investasinya pada periode waktu tertentu (sampai dengan maturity 

date). Sebelum memutuskan untuk berinvestasi investor harus 

mempertimbangkan besarnya yield, sebagai faktor pengukur tingkat 

pengembalian yang akan diterima. 

2. Capital gain (loss), adalah return yang akan diperoleh investor apabila terjadi 

perubahan harga pasar terhadap instrumen investasi tersebut. Hal ini terjadi bila 

harga jual dari instrumen investasi tersebut lebih tinggi dari harga belinya. 

Secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

 

 

2.1.2.3 Risk Investasi 

Risk adalah kemungkinan dari hasil yang tidak diinginkan, (Keown, 2005). 

Menurut Irwin (2006), risk adalah kondisi kemungkinan terjadinya penyimpangan dari 

ekspektasi sebelumnya, sedangkan menurut Jones (2007), risk adalah kemungkinan 

bahwa actual return dari sebuah investasi berbeda dengan expected return. Dalam 

bukunya yang berjudul Investments, Jones (2007) mengklasifikasikan risk berdasarkan 

sumbernya sebagai berikut: 

1. Interest-Rate Risk. Harga dari sebuah instrumen investasi akan berubah pada arah 

yang berlawanan dari perubahan tingkat bunga: Jika tingkat suku bunga naik, 

maka harga akan turun. Begitu pula sebaliknya, jika suku bunga turun maka 

Total Return = Yield + Perubahan Harga 
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harga akan naik. Risk ini merupakan risk yang pada umumnya dialami oleh 

investor pada pasar modal. 

2. Market Risk. Variabilitas pada return disebabkan adanya fluktuasi pada pasar 

secara keseluruhan. 

3. Reinvestment Risk. Variabilitas pada tingkat reinvestment akibat adanya 

perubahan pada tingkat bunga pasar. 

4. Default Risk juga berkaitan dengan risk gagal bayar. 

5. Inflation Risk. Peningkatan Inflation risk atau purchasing power risk disebabkan 

oleh bervariasinya nilai aliran kas yang diterima oleh investor akibat dampak 

adanya security due inflasi.  

6. Exchange-Rate Risk. Instrumen investasi yang diperdagangkan denominasi valuta 

asing, memiliki nilai yang tidak dapat diketahui dengan pasti.  

7. Liquidity Risk atau marketable risk bergantung pada kemudahan suatu instrumen 

investasi untuk dijual kembali. 

8. Volatility Risk. Harga suatu instrumen investasi tertentu bergantung pada tingkat 

suku bunga dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi. Perubahan pada 

faktor-faktor tersebut berpengaruh pada harga, risk jenis ini dikenal dengan 

volatility risk. 

 

2.1.2.4 Jenis-Jenis Investor 

 Tipe-tipe investor menurut profil resiko dalam berinvestasi dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: (www.danareksa.com/home/index_produk.cfm?act=investasiRepot) 

1. Defensive. Investor dengan tipe defensive, investor ini berusaha untuk 

mendapatkan keuntungan dan menghindari resiko sekecil apapun dari investasi 

yang dilakukan. Investor tipe ini tidak mempunyai keyakinan yang cukup dalam 
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hal spekulasi, dan lebih memilih untuk menunggu saat-saat yang tepat dalam 

berinvestasi agar investasi yang dilakukan terbebas dari resiko. 

2. Conservative. Investor dengan tipe conservative, biasanya berinvestasi untuk 

meningkatkan kualitas hidup keluarga dan dengan rentang waktu investasi yang 

cukup panjang, misalnya, untuk pendidikan perguruan tinggi anak atau biaya 

hidup di hari tua. Investor tipe ini memiliki kecenderungan menanam investasi 

dengan keuntungan (yield) yang layak saja dan tidak memiliki resiko besar, 

karena filosofi investasi mereka untuk menghindari resiko. Walaupun investor 

conservative sering berinvestasi, investor ini umumnya mengalokasikan sedikit 

waktu untuk menganalisa dan mempelajari portofolio investasinya. 

3. Balanced. Investor dengan tipe balanced, merupakan tipe investor yang 

menginginkan resiko menengah. Investor tipe ini selalu mencari proporsi yang 

seimbang antara resiko yang dimungkinkan terjadi dengan pendapatan yang 

dapat diraih. Tipikal investor ini bahwa mereka akan selalu berhati-hati dalam 

memilih jenis investasi, dan hanya investasi yang proporsional antara resiko dan 

penghasilan yang bisa diperoleh yang akan dipilih. 

4. Moderately aggressive. Moderately aggressive, merupakan tipe investor yang 

tenang atau tidak ekstrim dalam menghadapi resiko. Investor ini cenderung 

memikirkan kemungkinan terjadinya resiko dan kemungkinan bisa mendapatkan 

keuntungan. Dalam hal ini, investor dengan tipe moderately aggressive selalu 

tenang dalam mengambil keputusan investasi karena keputusan yang ditetapkan 

sudah dipikirkan sebelumnya. 

5. Aggressive. Investor aggressive, atau biasa disebut 'pemain', adalah kebalikan 

dari investor conservative. Mereka sangat teliti dalam menganalisis portofolio 

yang dimiliki. Semakin banyak angka-angka dan fakta yang bisa dianalisa adalah 
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semakin baik. Investor tipe ini umumnya berinvestasi dengan rentang waktu 

relatif pendek karena mengharapkan adanya keuntungan yang besar dalam waktu 

singkat. Walaupun tidak berharap untuk merugi, namun setiap investor 

aggressive menyadari bahwa kerugian adalah bagian dari permainan. 

 Halim (2005) selanjutnya membagi investor berdasarkan preferensi terhadap risk 

sebagai berikut : 

1. Investor yang menyukai risk, merupakan investor yang apabila dihadapkan pada 

dua pilihan investasi yang memberikan return yang sama dengan risk yang 

berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi dengan risk lebih tinggi. 

2. Investor yang netral terhadap risk merupakan investor yang akan meminta 

kenaikan return yang sama untuk setiap kenaikan risk. Investor kelompok ini 

umumnya bersikap fleksibel dan hati-hati dalam mengambil keputusan investasi. 

3. Investor yang tidak menyukai risk atau penghindar risk adalah investor yang 

apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan return yang 

sama dengan risk yang berbeda, maka ia akan lebih suka mengambil investasi 

dengan risk lebih rendah. Biasanya investor kelompok ini mempertimbangkan 

keputusan investasinya secara matang dan terencana. 

 

2.1.2.5 Jenis-Jenis Investasi 

 Menurut Senduk (2004:24) bahwa produk-produk investasi yang tersedia di 

pasaran antara lain: 

1. Tabungan di bank. Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan 

mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank 

bersangkutan. Produk tabungan biasanya memperbolehkan kita mengambil uang 

kapanpun yang kita inginkan. 
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2. Deposito di bank. Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. 

Bedanya, dalam deposito tidak dapat mengambil uang kapanpun yang 

diinginkan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka 

waktu tertentu (tersedia pilihan antara satu, tiga, enam, dua belas, sampai dua 

puluh empat bulan, tetapi ada juga yang harian). Suku bunga deposito biasanya 

lebih tinggi daripada suku bunga tabungan. Selama deposito kita belum jatuh 

tempo, uang tersebut tidak akan terpengaruh pada naik turunnya suku bunga di 

bank. 

3. Saham. Saham adalah surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. 

Dengan membeli saham, berarti membeli sebagian perusahaan tersebut. Apabila 

perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemegang saham biasanya 

akan mendapatkan sebagian keuntungan yang disebut deviden. Saham juga bisa 

dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi yang selisih 

harganya disebut capital gain maupun lebih rendah daripada kita membelinya 

yang selisih harganya disebut capital loss. Jadi, keuntungan yang bisa didapat 

dari saham ada dua yaitu deviden dan capital gain. 

4. Properti. Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau 

rumah. Keuntungan yang bisa didapat dari properti ada dua yaitu : 

a. Menyewakan properti tersebut ke pihak lain sehingga mendapatkan uang 

sewa. 

b. Menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi. 

5. Barang-barang koleksi. Contoh barang-barang koleksi adalah perangko, lukisan, 

barang antik, dan lain-lain. Keuntungan yang didapat dari berinvestasi pada 

barang-barang koleksi adalah dengan menjual koleksi tersebut kepada pihak lain. 
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6. Emas. Emas adalah barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah 

mata uang asing dari negara-negara G-7 (sebutan bagi tujuh negara yang 

memiliki perekonomian yang kuat, yaitu Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, 

Italia, Kanada, dan Perancis). Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai mata 

uang dari negara-negara G-7. Semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing 

tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Selain itu harga emas biasanya juga 

berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin 

tinggi pula kenaikan harga emas. Seringkali kenaikan harga emas melampaui 

kenaikan inflasi itu sendiri. 

7. Mata uang asing. Segala macam mata uang asing biasanya dapat dijadikan alat 

investasi. Investasi dalam mata uang asing lebih beresiko dibandingkan dengan 

investasi dalam saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut 

sistem mengambang bebas (free float) yaitu benar-benar tergantung pada 

permintaan dan penawaran di pasaran. Di Indonesia mengambang bebas 

membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif. 

8. Obligasi. Obligasi atau sertifikat obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh 

pemerintah maupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan atau 

membiayai suatu proyek pemerintah. Oleh karena sifatnya yang hampir sama 

dengan deposito, maka agar lebih menarik investor suku bunga obligasi biasanya 

sedikit lebih tinggi dibanding suku bunga deposito. Selain itu seperti saham 

kepemilikan obligasi dapat juga dijual kepada pihak lain baik dengan harga yang 

lebih tinggi maupun lebih rendah daripada ketika membelinya.  

 Terdapat beberapa pengelompokkan jenis-jenis investasi, yaitu:  
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1. Deposito berjangka. Simpanan dalam mata uang Rupiah, dengan tingkat suku 

bunga relatif lebih tinggi dibandingkan jenis simpanan lainnya. Tersedia dalam 

jangka waktu 1,3, 6, 12, dan 24 bulan. 

2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan 

bagian dari upaya BI untuk meredam dan menstabilkan likuiditas yang ada di 

pasar. 

3. Saham. Surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberikan 

berbagai hak menurut ketentuan anggaran dasar (shares, stock). 

4. Obligasi. Surat utang yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan bersuku 

bunga tertentu, yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari 

masyarakat, guna pembiayaan perusahaan atau oleh pemerintah untuk keperluan 

anggaran belanjanya (debenture bond). 

5. Sekuritas pasar uang. Sekuritas pasar uang merupakan surat-surat berharga 

jangka pendek yang diperjualbelikan di pasar uang. 

6. Sertifikat hutang obligasi. Merupakan bukti kepemilikan piutang kepada pihak 

lain. Sertifikat ini dapat diperjualbelikan pada tingkat diskonto tertentu. Sertifikat 

hutang obligasi ini merupakan bentuk investasi jangka panjang. 

7. Tanah/ bangunan. Investasi ini tergolong investasi dalam bentuk property, 

investasi ini biasanya untuk jangka waktu panjang karena mengharapkan adanya 

kenaikan dari nilai tanah/bangunan yang telah dibelinya. 

8. Reksa dana. Wadah investasi yang berisi dana dari sejumlah investor dimana 

uang didalamnya diinvestasikan ke dalam berbagai produk investasi oleh sebuah 

Perusahaan Manajemen Investasi (Mutual Fund).  

(www.winterthur.co.id/id/winpens3.htm) 

 

ANALISIS PERBANDINGAN..., Destry Arthamaliza, Ma.-IBS, 2010

http://www.winterthur.co.id/id/winpens3.htm


19 
 

2.1.3 Obligasi 

2.1.3.1 Pengertian Obligasi 

 Obligasi secara umum adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak 

pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh penerbit obligasi dari pemberi 

pinjaman (pemodal). Obligasi adalah bagian dari Efek. Menurut Bab 1, Pasal 1, Angka 5, 

UU RI No. 8 1995 tentang Pasar Modal, Efek adalah suatu surat berharga, yang dapat 

berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti 

utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap 

derivatif dari efek. Obligasi biasanya dijual di pasar obligasi dan memiliki harga pasar 

yang dapat berubah setiap saat. Pemegang obligasi tidak memiliki suara dalam 

pengambilan keputusan di perusahaan. Keown (2005), mendefinisikan obligasi sebagai 

utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam dengan janji untuk dibayarkan 

kembali beserta sejumlah interest dengan nominal tetap setiap tahunnya.  Jangka waktu 

obligasi tidak terlalu lama dan tidak terdapat risk kebangkrutan, secara umum risk dari 

obligasi itu tergolong rendah dengan return yang rendah pula.  

 

2.1.3.2 Karakteristik Obligasi 

1. Nilai obligasi (jumlah dana yang dipinjam). Dalam penerbitan obligasi, maka 

perusahaan akan dengan jelas menyatakan jumlah dana yang dibutuhkan yang 

dikenal dengan istilah “jumlah emisi obligasi”. Penentuan besar kecilnya jumlah 

penerbitan obligasi berdasarkan aliran arus kas perusahaan, kebutuhan, serta 

kinerja bisnis perusahaan. 

2. Jangka waktu obligasi. Setiap obligasi mempunyai masa jatuh tempo atau 

berakhirnya masa pinjaman (maturity). Secara umum masa jatuh tempo obligasi 
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adalah 5 tahun. Semakin pendek jangka waktu obligasi maka akan semakin 

diminati oleh investor, karena dianggap low risk. 

3. Principal dan Coupon rate. Nilai prinsipal obligasi adalah sejumlah uang yang 

disetujui oleh penerbit obligasi agar dibayarkan kepada pemegang obligasi pada 

masa jatuh tempo. Jumlah ini biasa berhubungan dengan redemption value, 

maturity value, par value or face value. Coupon rate juga disebut nominal rate, 

adalah tingkat bunga yang disetujui penerbit untuk dibayar kepada pemegang 

obligasi setiap tahun. Besarnya pembayaran bunga setiap tahun kepada pemilik 

obigasi selama jangka waktu obligasi dinamakan coupon. Tingkat persentase 

coupon dikali nilai prinsipal obligasi menghasilkan besarnya coupon. Contohnya, 

obligasi dengan 8% coupon rate dan nilai par nya adalah $1,000 akan membayar 

bunga per tahun sebesar $80. 

4. Jadwal pembayaran. Kewajiban pembayaran kupon obligasi oleh perusahaan 

penerbit, dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, bisa 

dilakukan triwulan, semesteran, atau tahunan. (Levy 29-30) 

 

2.1.3.3 Jenis-Jenis Obligasi  

 Sekuritas pasar modal meliputi instrumen-instrumen yang lebih besar dari satu 

tahun dan instrumen-instrumen yang tidak memiliki masa jatuh tempo. Secara umum, 

pasar ini terjadi karena adanya instrumen yang berisi sekumpulan aliran kas yang 

dijanjikan, atau menawarkan partisipasi untuk mendukung profitabilitas perusahaan di 

masa yang akan datang. Dalam sekuritas pasar modal ini terdapat dua macam instrumen 

yaitu fixed income securities dan equity income securities. Fixed income securities 

terbagi dua kategori besar yaitu: 
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1. Government Bond 

Seperti T-Bills, US Treasury Notes dan US Teasury Bond adalah sekuritas 

pemerintah yang digunakan untuk pendanaan dalam utang pemerintah. 

Pembayaran kuponnya bersifat semi-annual. Ketika diterbitkan, US Treasury 

Notes memiliki masa jatuh tempo 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahun dan US 

Treasury-Bond memiliki masa jatuh temponya lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 

Jenis-jenis obligasi pemerintah yaitu pertama, Callable Bond yang biasanya 

dibeli kembali oleh penerbitnya pada harga tertentu di masa yang akan datang. 

Kedua, Federal Agency Bond. Ketiga, Municipal Bond, yang diterbitkan oleh 

pemerintah lokal untuk mendanai highways, sistem perairan, pendidikan dan 

capital project lainya. Ada 2 (dua) tipe Multicipal Bond yaitu General Obligation 

Bond dan Revenue Bond. (Levy 40-41) 

2. Corporate Bond 

Corporate Bond adalah sekuritas yang mencerminkan janji dari perusahaan yang 

menerbitkan untuk memberikan sejumlah pembayaran berupa pembayaran kupon 

dan pokok pinjaman kepada pemilik obligasi, selama jangka waktu tertentu. 

Perusahaan yang menerbitkan obligasi disebut debitur, sedangkan investor yang 

membeli obligasi disebut kreditur. (Timothy and Joseph 408). Jenis-jenis 

Corporate Bond adalah: 

a. Secured Bonds, adalah obligasi yang penerbitannya dijamin oleh sejumlah 

aset. 

b. Mortgage bonds, adalah obligasi yang penerbitannya dijamin oleh aset riil 

(bukan dalam bentuk finansial). 

c. Unsecured bonds (Debentures), adalah obligasi yang penerbitannya tidak 

memiliki jaminan. Pembayaran sangat bergantung pada kemampuan dan 
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kemauan dari perusahaan penerbit untuk memberikan bunga yang dijanjikan 

dan membayar pokok pinjaman sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jika 

terjadi gagal bayar, maka pemegang obligasi akan menjadi unsecured 

creditors. Investor tidak memiliki hak atas harta perusahaan. 

d. Convertible bonds, adalah salah satu jenis obligasi yang memiliki 

kekhususan. Obligasi ini dapat dikonversi ketika terdapat keputusan pemilik 

obligasi menjadi sejumlah sekuritas lain yang diterbitkan oleh perusahaan 

yang sama. Biasanya sekuritas lain tersebut adalah common stock. 

e. Variable-Rate bonds, obligasi yang memberikan pembayaran kupon yang 

bervariasi mengikuti frekuensi bunga yang berlaku di pasar atau market rate 

index. 

f. Putable bonds, obligasi yang dapat dicairkan sebelum jatuh tempo sesuai 

dengan keputusan dari pemilik obligasi. 

g. Junk bonds, adalah obligasi yang memiliki peringkat di bawah investment 

grade. Disebut junk karena obligasi ini lebih berisiko dari obligasi yang 

berkategori investment grade. 

h. International bonds, adalah obligasi yang dijual di negara lain. Obligasi dapat 

diperdagangkan dalam satuan mata uang negara lain atau obligasi 

diperdagangkan di negara lain dalam mata uang perusahaan penerbit biasanya 

disebut Eurobonds. 

i. Super Long-Term bonds, adalah obligasi yang memiliki masa jatuh tempo 

lebih besar atau sama dengan 100 tahun. (Timothy and Joseph 415-420) 
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2.1.4 Obligasi Ritel Indonesia (ORI) 

2.1.4.1 Pengertian  

 Obligasi Negara Ritel adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau 

perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual, dengan volume minimum 

yang telah ditentukan. 

 

2.1.4.2 Dasar Hukum 

1. Undang-Undang No.24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. 

2. Peraturan Menteri Keuangan No.36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi 

Negara Ritel di Pasar Perdana. 

 

2.1.4.3 Tujuan Penerbitan ORI 

 Tujuan penerbitan ORI adalah untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi 

sumber pembiayaan, mengelola portofolio utang negara dan memperluas basis investor. 

 

2.1.4.4 Manfaat atau Keuntungan Investasi pada ORI 

1. Aman dan terjamin karena pembayaran kupon don 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. 
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6. Pembayaran kupon don pokok dilakukan tepat waktu dan secara online ke dalam 

rekening tabungan investor. 

 

2.1.4.5 Risiko Investasi pada ORI 

 Pada prinsipnya investasi pada ORI adalah investasi yang bebas terhadap risiko 

gagal bayar yaitu kegagalan Pemerintah untuk membayar kupon dan pokok kepada 

investor. Namun pada transaksi di Pasar Sekundar dimungkinkan adanya risk pasar 

berupa capital loss akibat harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga beli, dimana 

risiko tersebut dapat dihindari dengan tidak menjual obligasi negara yang dimiliki 

sampai dengan jatuh tempo. 

 

2.1.4.6 Persyaratan Investasi pada ORI 

1. lndividu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan 

dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat lzin Mengemudi(SIM). 

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

(lima juta rupiah). 

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

berharga di salah satu sub-registry. 

 

2.1.4.7 Prosedur Investasi pada ORI 

1. Investasi di Pasar Perdana 

a. Membuka rekening tabungan di salah satu bank umum dan rekening surat 

berharga di salah satu sub-registry. 

b. Mengisi formulir pemesanan dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh 

Pemerintah dengan melampirkan foto copy KTP/SIM. 
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c. Menyetor dana tunai ke rekening khusus Agen Penjual dan 

menyampaikan bukti setor dana kepada Agen Penjual sesuai dengan 

jumlah pemesanan. 

d. Memperoleh hasil penjatahan Pemerintah dari Agen Penjual sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

e. Menerima bukti kepemilikan surat berharga dari Agen Penjual. 

f. Menerima pengembalian sisa dana dalam hal jumlah pemesanan tidak 

seluruhnya dimenangkan. 

g. Investasi di Pasar Sekunder 

h. Pembelian ORI yang dilakukan dengan mekanisme bursa harus melalui 

Perusahaan Efek. 

i. Pembelian ORI yang dilakukan dengan mekanisme non-bursa (over-the-

counter) dapat melalui Perusahaan Efek atau Bank Umum. 

 

2.1.4.8 Mekanisme Pembayaran Kupon dan Pokok 

 Pemerintah melalui Bank Indonesia mentransfer dana tunai sebesar jumlah 

pembayaran kupon dan/ atau pokok ORI ke sub-registry. Selanjutnya sub-registry 

mentransfer dana tunai ke rekening tabungan Investor pada tanggal jatuh tempo 

pembayaran kupon dan; atau pokok ORI. Pihak yang tercatat sebagai pemegang ORI 

pada sub-registry 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran kupon dan atau pokok 

ORI berhak atas kupon dan/atau pokok ORI. 

 

2.1.4.9 Pajak Obligasi Negara Ritel 

 Pajak Obligasi Ritel mengikuti perundang-undangan berlaku, berdasarkan PP No. 

6 tahun 2002 tentang PPh atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang diperdagangkan dan/ 
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dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek, dinyatakan bahwa besarnya pajak 

penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga dan diskonto 

obligasi yang diperdagangkan dan/ atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek, 

dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final: 

1. Atas bunga Obligasi dengan kupon (interest bearing bond) sebesar 

a. 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap 

b. 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda 

(P3B) yang berlaku bagi wajib pajak penduduk berkedudukan di luar 

negeri, dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (holding 

period) obligasi 

2. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar 

a. 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap 

b. 20% alas tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda 

(P3B) yang herlaku bagi wajib pajak penduduk berkedudukan di luar 

negeri, dari selisih lebih harga jual atau nominal di atas harga perolehan 

obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (acrrued interest). 

 

2.1.4.10 Penatausahaan 

 Pencatatan kepemilikan dilakukan semi elektronik (stripless). Sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 kegiatan penatausahaan yang 

mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan 

pokok SUN dilaksanakon oleh Bank Indonesia (BI). Selanjutnyo B1 telah menunjuk 13 

sub-registry untuk membantu pelaksanaan penatausahaan tersebut. Daftar sub-registry 

yang telah ditunjuk oleh BI adalah Bank Central Asia, Bank Internasional Indonesia, 

Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia , Bank Niaga, Bank Rakyat Indonesia, Citibank 
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NA, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank Permata, Kustodian Sentral 

Efek Indonesia (KSEI), dan Bank Danamon. 

 Biaya atas kegiatan penatausahaan yang dibebankan pada investor tergantung 

pada kebijakan masing-masing sub-registry. Sebagai contoh, biaya penyimpanan (safe 

keeping fee) pada KSEI adalah sebesar 0,005% per tahun dari jumlah nominal investasi 

ORI, yang dibayar setiap hulan.  

 

2.1.4.11 Kerahasiaan Data Pemilik 

 Pemerintah selaku penerbit menjaga kerahasiaan data pemilik ORI seperti yang 

diatur dalam PP No. 76 tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi atas Pengelolaan Surat Utang Negara 

sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 24 tahun 2002 tentang Surat Utang 

Negara. Dalam pasal 13 ayat (2) PP yang dimaksud disebutkon bahwa pihak lain yang 

terkait dengan pengelolaan surat utang negara hanya dapat melakukan publikasi data dan  

informasi mengenai surat utang negara setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri  

Keuangan. (http://vibiznews.com/1new/knowledge/obligasi/ORI.pdf) 

 

2.1.4.12 Jenis ORI 

1. ORI-001  

ORI pertama (seri ORI-001) diterbitkan pada 9 Agustus 2006 dengan tingkat 

kupon 12.05 persen, yang pada saat itu berada di rata-rata suku bunga deposito. 

Penerbitan ORI-001 bertujuan untuk membiayai APBN 2006. Jangka waktu jatuh 

tempo investasi ORI-001 adalah selama 3 tahun dan akan jatuh tempo pada 

tanggal 9 Agustus 2009. Pada periode perdana ini, pembelian ORI ditetapkan 

minimal sebanyak Rp. 5 juta dan maksimal sebanyak Rp. 50 juta untuk setiap 
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individu. Dengan menerbitkan ORI-001, pemerintah menyerap dana Rp 3.283 

triliun dengan jumlah pemesanan sebanyak 17.403 unit. 

2. ORI-002 

ORI-002 merupakan obligasi ritel pemerintah yang diterbitkan setelah seri ORI 

yang pertama. ORI-002 ini mulai diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2007 dan 

memiliki maturity date sampai dengan 28 Maret 2010. Sama seperti seri 

terdahulunya, ORI-002 ini memiliki waktu jatuh tempo selama 3 tahun. Dilihat 

dari ORI-001, terjadi kenaikan dari dana yang diserap pemerintah sebanyak 

hampir 90%, yaitu mencapai angka 6.233 triliun dari ORI-001 yang hanya 3.283 

triliun dengan jumlah investor sebanyak 13.158 investor. 

2. ORI-003 

ORI seri ketiga diterbitkan pemerintah pada tanggal 13 September 2007 dan akan 

jatuh tempo pada tanggal 12 September 2011. ORI-003 ini berjangka waktu 

selama 4 tahun, berbeda dengan ORI seri-seri sebelumnya yang hanya 3 tahun. 

ORI seri ketiga ini juga memberikan kontribusi yang lebih besar melalui dana 

yang diserap oleh pemerintah. Originated account pada ORI-003 mengalami 

kenaikan yang signifikan, yaitu sebesar 50 persen dari ORI-002. Pada ORI-002 

dana yang diserap pemerintah hanya sebesar 6,233 triliun, sedangkan pada ORI-

003 mencapai angka sebesar 9,367 triliun dan terdistribusi ke 22.837 investor. 

3. ORI-004 

ORI seri keempat diterbitkan pemerintah pada tanggal 12 Maret 2008 dan akan 

jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2012. ORI-004 ini kembali berjangka waktu 

selama 4 tahun. Originated account pada ORI-004 juga mengalami kenaikan 

dibandingkan ORI-003. Pada ORI-003 dana yang diserap pemerintah hanya 
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sebesar 9,367 triliun, sedangkan pada ORI-004 mencapai angka sebesar 13,455 

triliun. 

4. ORI-005 

ORI seri kelima diterbitkan pemerintah pada tanggal 3 September 2008 dan akan 

jatuh tempo pada tanggal 15 September 2013. ORI-005 ini berjangka waktu 

selama 5 tahun. Originated account pada ORI-005 justru mengalami penurunan 

dibandingkan dengan ORI seri-seri sebelumnya. Pada ORI-004 dana yang diserap 

pemerintah mencapai sebesar 13,455 triliun, sedangkan pada ORI-005 hanya 

mencapai angka sebesar 2,714 triliun dan terdistribusi ke 10.983 investor. 

5. ORI-006 

ORI seri keenam diterbitkan pemerintah pada tanggal 10 Agustus 2009 dan akan 

jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2012. ORI-006 ini kembali berjangka 

waktu selama 3 tahun. Tujuan penerbitan ORI-006 terbaru ini adalah untuk 

pembiayaan APBN 2009. Originated account pada ORI-006 kembali mengalami 

kenaikan dibandingkan dengan ORI-005. Pada ORI-005 dana yang diserap 

pemerintah hanya mencapai angka sebesar 2,714 triliun, sedangkan pada ORI-

006 mencapai angka sebesar 8,536 triliun yang terdistribusi ke 24.433 investor. 

6. ORI-007 

ORI seri ketujuh diterbitkan pemerintah pada tanggal 4 Agustus 2010 dan akan 

jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2013. ORI-007 ini  berjangka waktu selama 

3 tahun.(dari berbagai sumber di internet) 
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2.1.5 Surat Berharga Syariah Indonesia (Sukuk Ritel) 

2.1.5.1 Pengertian  

Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Sukuk Ritel) adalah surat berharga Negara 

yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan 

terhadap Aset Surat Berharga Syariah Negara, yang dijual kepada individu atau 

perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual, dengan volume minimum 

yang telah ditentukan. 

 

2.1.5.2 Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan 

Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan 

Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri. 

4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat 

Berharga Syariah Negara. 

5. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode 

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. 

6. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and 

Lease Back. 

7. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat 

Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back. 
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2.1.5.3 Tujuan Penerbitan Sukuk Ritel 

Sukuk Ritel diterbitkan dengan tujuan membiayai anggaran negara, diversifikasi 

sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola portofolio pembiayaan 

negara, dan menjamin tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara. 

 

2.1.5.4 Manfaat atau Keuntungan Investasi pada Sukuk Ritel 

1. Investasi yang aman, karena pembayaran imbalan dan nilai nominalnya dijamin 

oleh Undang-Undang. 

2. Bagi Investor syariah, investasi ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah, sehingga selain aman juga menentramkan. 

3. Investor memperoleh imbalan yang lebih tinggi dari tingkat imbalan yang 

diberikan oleh perbankan. Imbalan bersifat tetap dan dibayarkan setiap bulan 

sampai dengan jatuh tempo. 

4. Prosedur pembelian dan penjualan yang mudah dan transparan. 

5. Dapat diperdagangkan di pasar sekunder sesuai dengan harga pasar, sehingga 

investor berpotensi mendapatkan capital gain di pasar sekunder. 

6. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi serta 

mendukung pembiayaan pembangunan nasional. 

7. Pembayaran imbalan dan nilai nominal dilakukan secara tepat waktu dan online 

ke dalam rekening tabungan investor. 

 

2.1.5.5 Risiko Investasi pada Sukuk Ritel 

  Investasi Sukuk Ritel pada prinsipnya merupakan investasi yang bebas dari risiko 

gagal bayar (yaitu kegagalan Pemerintah untuk membayar imbalan dan nilai nominal 

kepada investor). Namun Sukuk Ritel memiliki liquidity risk karena sulit 

ANALISIS PERBANDINGAN..., Destry Arthamaliza, Ma.-IBS, 2010



32 
 

diperdagangkan di pasar sekunder, investor lebih baik menyimpan Sukuk Ritel hingga 

maturity date. 

2.1.5.6 Persyaratan Investasi pada Sukuk Ritel 

1. Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan 

Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM). 

2. Investasi minimum Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kelipatan Rp 

5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

3. Mempunyai rekening tabungan di salah satu bank umum (bank umum syariah/ 

bank umum konvensional) dan rekening surat berharga di salah satu sub-registry. 

 

2.1.5.7 Prosedur Investasi pada Sukuk Ritel  

1. Investasi di Pasar Perdana 

a. Membuka rekening tabungan di salah satu bank umum (bank umum 

syariah/ bank umum konvensional) dan rekening surat berharga di salah 

satu sub-registry. 

b. Mengisi formulir pemesanan dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh 

Pemerintah dengan melampirkan fotokopi KTP/SIM. 

c. Menyetor dana tunai ke rekening khusus Agen Penjual dan 

menyampaikan bukti setor dana kepada Agen Penjual sesuai dengan 

jumlah pemesanan. 

d. Memperoleh hasil penjatahan Pemerintah dari Agen Penjual sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

e. Menerima bukti kepemilikan Sukuk Ritel dari Agen Penjual. 

f. Menerima pengembalian sisa dana dalam hal jumlah pemesanan tidak 

seluruhnya dimenangkan. 
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2. Investasi di Pasar Sekunder 

a. Pembelian Sukuk Ritel yang dilakukan dengan mekanisme bursa harus 

melalui Perusahaan Efek. 

b. Pembelian SUKUK RITEL yang dilakukan dengan mekanisme non-bursa 

(over the counter) dapat melalui Perusahaan Efek, Bank Umum Syariah 

dan Bank Umum Konvensional. 

 

2.1.5.8 Mekanisme Pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal 

Pemerintah melalui Bank Indonesia mentransfer dana tunai sebesar jumlah 

pembayaran imbalan dan/ atau nilai nominal Sukuk Ritel ke sub-registry. Selanjutnya 

sub-registry mentransfer dana tunai ke rekening tabungan investor pada tanggal jatuh 

tempo pembayaran imbalan dan/ atau nilai nominal Sukuk Ritel. Pihak yang tercatat 

sebagai pemegang Sukuk Ritel pada sub-registry dalam 2 (dua) hari kerja sebelum 

tanggal pembayaran imbalan dan atau nilai nominal Sukuk Ritel berhak atas imbalan 

dan/ atau nilai nominal Sukuk Ritel. (Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Hutang – http://dmo.or.id) 

 

2.1.5.9Jenis-Jenis Sukuk Ritel 

1. SR-001  

Sukuk pertama (seri SR 001) diterbitkan pada 25 Februari 2009 dengan tingkat 

kupon 12 persen. Jangka waktu jatuh tempo investasi SR-001 adalah selama 3 

tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2012. SR-001 yang 

ditargetkan dapat menyerap Rp 1,7 triliun, ternyata penjualannya mencapai Rp 

5.556 triliun, naik hingga 213,9% dari target semula.  
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2. SR-002 

Sukuk kedua (seri SR 002) diterbitkan pada 10 Februari 2010 dengan tingkat 

kupon 7,95 persen. Jangka waktu jatuh tempo investasi SR-002 adalah selama 3 

tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Februari 2013. Walaupun kupon 

yang ditawarkan relatif kecil, SR-002 dapat menyerap dana mencapai Rp 8.033 

triliun. (dari berbagai sumber di internet) 

 

2.1.6 Tingkat Pengembalian (Return) pada Obligasi 

Setiap investasi pasti mengharapkan keuntungan, namun tidak ada satu orangpun 

yang dapat memastikan bahwa suatu investasi pasti akan memperoleh keuntungan dalam 

jumlah tertentu di masa akan datang. Menurut Jogiyanto (2008), return dibedakan 

menjadi dua yaitu return realisasi (realized return) dan return ekspektasi (expected 

return). Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung berdasarkan 

data historis. Return realisasi ini penting dalam mengukur kinerja perusahaan dan 

sebagai dasar penentuan return dan risk dimasa mendatang. Return ekspektasi 

merupakan return yang diharapkan di masa mendatang dan masih bersifat tidak pasti. 

 Dalam melakukan investasi investor dihadapkan pada ketidakpastian 

(uncertainty) antara return yang akan diperoleh dengan risk yang akan dihadapinya. 

Semakin besar return yang diharapkan akan diperoleh dari investasi, semakin besar pula 

risk yang diterima, sehingga dikatakan bahwa return ekspektasi memiliki hubungan 

positif dengan risk. Risk yang lebih tinggi biasanya dikorelasikan dengan peluang untuk 

mendapatkan return yang lebih tinggi pula (high risk high return, low risk low return).  

Return yang diterima oleh investor di pasar modal dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu current income (pendapatan lancar) dan capital gain/capital loss (keuntungan 

selisih harga). Current income adalah keuntungan yang didapat melalui pembayaran 

ANALISIS PERBANDINGAN..., Destry Arthamaliza, Ma.-IBS, 2010



35 
 

yang bersifat periodik seperti coupon. Keuntungan ini biasanya diterima dalam bentuk 

kas atau setara kas sehingga dapat diuangkan secara cepat. Sedangkan capital gain (loss) 

merupakan selisih laba (rugi) yang dialami apabila terjadi perubahan tingkat harga. 

 

2.1.6.1 Pengukuran Tingkat Return pada Obligasi 

 Menurut Jones (2007) pengukuran tingkat return pada obligasi dapat dihitung 

dengan menggunakan Yield to Maturity (YTM) dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

C  = coupon 

R  = redemption value 

t  = periode pembayaran kupon sampai jatuh tempo 

i  = yield 

n  = periode waktu yang tersisa (tahun) 

 Adapun asumsi yang digunakan pada perhitungan yield to maturity ini adalah 

besar tingkat reinvestasi atas bunga obligasi yang diterima adalah sebesar yield to 

maturity itu sendiri. 

 Oleh karena rumitnya perhitungan YTM dengan perhitungan di atas, maka untuk 

mencari nilai YTM dapat pula dipergunakan formula YTM Approximation, atau 

pendekatan nilai YTM (Jones: 2007). Adapun rumusnya sebagai berikut adalah :  

 

YTM approximation  = 

C = coupon  

n = periode waktu yang tersisa (tahun) 

R = redemption value  
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P = harga pembelian (purchase value) 

 YTM dapat diartikan sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor 

jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga 

maturity date. YTM merupakan yield yang mencerminkan return dengan tingkat bunga 

majemuk yang diharapkan investor jika asumsinya terpenuhi, yaitu: 

1. Investor akan mempertahankan obligasinya sampai maturity date. 

2. Investor menginvestasikan kembali pendapatan yang diterima dari obligasi pada 

tingkat YTM yang dihasilkan. 

 

2.1.7 Risk pada Obligasi 

Saat melakukan investasi tidaklah cukup hanya menghitung return saja, risk dari 

investasi juga perlu diperhitungkan. Return dan risk merupakan dua hal yang tidak 

terpisah. Jones (2007) menyebutkan bahwa risk adalah kemungkinan terjadinya 

perbedaan antara return yang sesungguhnya dengan return yang diharapkan.  

Menurut Husnan (2005) risk dapat dinyatakan sebagai kemungkinan 

penyimpangan dari tingkat pengembalian yang diharapkan. Karena itu, risk mempunyai 

dua dimensi, yaitu menyimpang lebih besar atau menyimpang lebih kecil dari tingkat 

pengembalian yang diharapkan. Ukuran penyebaran dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa jauh kemungkinan nilai yang diperoleh menyimpang dari expected return. 

   

2.1.7.1    Pengukuran Tingkat Risk 

 Risk merupakan penyimpangan tingkat keuntungan yang diperoleh dari nilai yang 

diharapkan oleh seorang investor. Menurut Markowitz (2003) seperti yang dikutip oleh 

Sunariyah (2004) menyatakan bahwa risk yang diharapkan tergantung pada 

keanekaragaman kemungkinan hasil yang diharapkan. 
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 Jones (2007) menjelaskan bahwa untuk melakukan pengukuran risk dapat 

menggunakan modified duration. Modified duration merupakan salah satu fungsi yang 

dapat digunakan untuk menganalisis volatilitas harga dari obligasi. Fungsi modified 

duration  adalah menunjukkan aproksimasi tingkat perubahan harga dari obligasi 

terhadap perubahan tingkat suku bunga/yield.  

 Pendekatan perhitungan duration, dapat menggunakan rumus: 

 

 

 

C = besar coupon 

i = yield 

n = periode waktu yang tersisa (tahun) 

R = redemption value  

P = harga pembelian (purchase value) 

 Modified duration merupakan ukuran persentase perubahan harga obligasi akibat 

perubahan yield sebesar 1%. Jika suatu obligasi mempunyai modified duration sebesar p, 

maka harga obligasi tersebut akan berubah sebesar p% untuk setiap perubahan yield 

sebesar 1%. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan ORI maupun 

Sukuk Ritel. Manurung (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Estimasi Harga 

Obligasi dengan Pendekatan Durasi Exponesial menyimpulkan bahwa estimasi harga 

obligasi dengan pendekatan traditional duration terbukti cukup akurat memberikan 

estimasi harga yang sebenarnya dari obligasi yang ada di bursa. Estimasi harga obligasi 
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dengan pendekatan traditional duration plus convexity juga cukup akurat memberikan 

estimasi harga obligasi karena perubahan suku bunga.  

 Selanjutnya Silitonga (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Spread Harga (Market Value dan Intrinsik Value) Pada ORI 

(Studi Kasus ORI 1 sampai dengan ORI 5) memperoleh kesimpulan dari hasil selisih 

nilai instristik dan nilai pasar ORI diperoleh bahwa ORI 1, ORI 4, ORI 5 cenderung 

mengalami overvalue. Artinya pergerakan harga instrinsik dari ORI seri-seri tersebut 

cenderung berada di atas harga pasar. Sementara untuk ORI 2 dan ORI 3 menunjukkan 

hal yang sebaliknya, dimana cenderung mengalami undervalue. Artinya pergerakan 

harga instrisik dari ORI seri-seri tersebut cenderung di bawah harga pasar. Indeks 

obligasi dan kurs merupakan variabel yang signifikan berpengaruh terhadap selisih 

(delta) harga instrinsik dan harga pasar ORI, dimana indeks obligasi berpengaruh negatif 

signifkan terhadap selisih harga instrinsik dan harga pasar ORI, sementara kurs 

berpengaruh positif signifikan terhadap selisih harga instrinsik dan harga pasar ORI. 

 Pada penelitiannya yang berjudul Instrumen ORI Sebagai Pilihan Investasi, 

Sahrani (2008) memberikan kesimpulan bahwa ORI bisa dikatakan instrumen yang 

rendah akan risiko, namun sedikit berisiko jika sudah berhubungan dengan pasar 

sekunder terutama risiko pasar dan likudititas. Risiko ini pun bisa muncul jika kondisi 

pasar keuangan sedang sakit, yaitu tekanan tingginya suku bunga yang menyebabkan 

harga obligasi akan lebih rendah dari nilai pokok. Akan tetapi, jika pemegang ORI terus 

memegangnya sampai jatuh tempo dalam setiap periode akan menikmati kupon dan 

menerima pembayaran 100% ketika jatuh tempo. 

 Manurung (2009) kembali melakukan penelitian mengenai ORI dengan judul 

penelitian Perbandingan Obligasi Ritel. Kesimpulan dari penelitian ini adalah apabila 
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investor ingin melakukan investasi pada obligasi ritel, ada 4 faktor utama yang harus 

diperhatikan, yaitu suku bunga, yield, duration, dan resiko liquiditas. 

 Adapun penelitian mengenai Sukuk di Indonesia dilakukan oleh Mutaqiena 

(2009) dengan judul Peluang dan Tantangan Sukuk di Indonesia. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah bahwa perkembangan sukuk di pasar finansial global mendorong 

pertumbuhan pasar sukuk di Indonesia. Namun pangsa pasar sukuk di Indonesia masih 

sangat rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih sedikitnya jumlah penerbit 

sukuk di Indonesia, likuiditas sukuk di Indonesia relatif rendah, dan lemahnya regulasi 

mengenai sukuk di Indonesia.Peluang sukuk di Indonesia didasarkan pada pertumbuhan 

industri keuangan dan jasa syari’ah domestik yang sangat pesat dan melimpahnya 

likuiditas investor Timur Tengah. Berdasarkan besarnya peluang sukuk di pasar finansial 

Indonesia tersebut, Pemerintah mengesahkan UU SBSN, yang kemudian menjadi dasar 

penerbitan sukuk ritel dan sukuk global. Namun keberadaan UU tersebut justru 

menunjukkan lemahnya shariah compliance dalam penerbitan sukuk di Indonesia. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

 Penelitian ini merupakan jenis deskriptif kuantitatif, Penulis akan 

mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian utama, yaitu Sukuk Ritel. 

Semua informasi mengenai Sukuk Ritel akan dijelaskan dengan detail sehingga 

keterbatasan informasi dapat diatasi. Selanjutnya, penelitian ini akan dilengkapi dengan 

analisa kuantitatif mengenai kinerja Sukuk Ritel dan ORI sebagai instrumen investasi 

pembandingnya. Kerangka permikiran penulis dalam melakukan analisa secara 

kuantitatif meliputi : 

1. Harga pasar dari Sukuk Ritel dan ORI. Data tersebut akan diolah untuk 

mengetahui return melalui perhitungan YTM. Selanjutnya hasil perhitungan 

ANALISIS PERBANDINGAN..., Destry Arthamaliza, Ma.-IBS, 2010



40 
 

tersebut akan dibandingkan dengan uji statistik sehingga dapat menunjukan 

kinerja mana yang lebih baik. 

2. YTM dari Sukuk Ritel dan ORI. Data tersebut akan diolah kembali untuk 

mengetahui besar risk melalui perhitungan modified duration. Selanjutnya hasil 

perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan uji statistik sehingga dapat 

menunjukan instrumen investasi mana yang memiliki risk minimal 

 Untuk memudahkan memahami kerangka pemikiran penulis mengenai analisa  

kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram di bawah ini : 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.4  Hipotesis 

Berdasarkan tujuan penelitian dan kajian teori yang telah jelaskan sebelumnya, 

maka untuk melengkapi tujuan penelitian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

Investasi 

 

Obligasi Ritel 

Indonesia (ORI) 

 

Sukuk Ritel 

Return 

(YTM) 
 

Risk 

(Modified 

duration) 
 

Return 

(YTM) 
 

) 
 

Risk 

(Modified 

duration) 
 

2 1 

Hasil 

Perbandingan 

Return 
 

) 
 

Hasil 

Perbandingan 

Risk 
 

) 
 

Keputusan 

Investasi 
 

) 
 

ANALISIS PERBANDINGAN..., Destry Arthamaliza, Ma.-IBS, 2010



41 
 

a. Ho1 : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata return Sukuk 

Ritel dengan ORI. 

b. Ha1 : Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata return Sukuk Ritel 

dengan ORI. 

2. Hipotesis 2 

a. Ho2 : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata risk Sukuk 

Ritel dengan ORI. 

b. Ha2 : Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata risk Sukuk Ritel 

dengan ORI. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. SR-001, sebagai objek utama penelitian, merupakan instrumen investasi ritel 

syariah yang baru diterbitkan pada awal tahun 2009; 

2. ORI-005, sebagai objek pembanding, instrumen investasi ritel yang diterbitkan 

pada akhir tahun 2008. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif 

yang dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik 

variabel yang diteliti dalam suatu situasi, (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, metode 

deskriptif yang digunakan termasuk dalam metode deskriptif analisis kerja dan aktivitas, 

yaitu penelitian yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci mengenai aktivitas 

dan hasil tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk keperluan masa yang akan 

datang.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data Sekunder adalah data yang 

diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, informasi yang tersedia dari sumber 

publikasi atau nonpublikasi baik di dalam maupun luar organisasi, serta semua data yang 

dibutuhkan dan berguna bagi peneliti (Sekaran, 2006). Data sekunder tersebut diperoleh 

melalui lembaga-lembaga resmi seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Indonesia Bond 
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Pricing Agency (IBPA) dan Bapepam-LK atau dipublikasikan melalui harian surat kabar 

dan internet. Adapun data yang digunakan adalah : 

1. Harga pasar ORI-005 yang berasal dari publikasi BEI dan IBPA, 

2. Harga pasar SR-001 yang berasal dari publikasi BEI dan IBPA, dan 

3. Besar masing-masing coupon ORI-005 dan SR-001 

 

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, objek utama penelitian menggunakan SR-001, karena 

Sukuk Ritel yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia saat ini baru ada 2 produk, 

yaitu SR-001 yang diterbitkan Februari 2009 dan SR-002 yang diterbitkan Februari 

2010. Sedangkan untuk objek pembanding menggunakan ORI-005. 

Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan 

sampel yang dilakukan dengan sengaja menetukan jenis responden dengan tujuan 

tertentu sehingga sampel dapat dipilih. Kriteria sampel penelitian ini adalah: 

1. Karakteristik dari ORI menyerupai Sukuk Ritel, yaitu sama-sama merupakan 

obligasi pemerintah yang dijual secara ritel. 

2. Diterbitkan pada tahun 2008 dan maksimal bulan Februari 2009, 

3. Memiliki tingkat coupon dengan range sekitar 11-12%. 

 

3.2.3 Tehnik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

melalui survei literatur.  Survei literatur merupakan dokumentasi dari tinjauan 

menyeluruh terhadap karya publikasi dan nonpublikasi dari sumber sekunder dalam 

bidang minat khusus bagi peneliti (Sekaran, 2006). Survei literatur dapat dilakukan 
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melalui buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan konferensi, disertasi doktoral, tesis 

master, publikasi pemerintah, laporan keuangan, pemasaran, dan lainnya. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Tehnik Pengolahan Data 

 Data yang diperoleh diolah untuk mendapatkan nilai variabel yang akan diteliti. 

Variabel penelitian yang digunakan adalah pengukuran return dan risk. Menurut Jones 

(2007) pengukuran tingkat return pada obligasi dapat dihitung dengan menggunakan 

Yield to Maturity (YTM) dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

C  = coupon 

R  = redemption value 

t  = periode pembayaran kupon sampai jatuh tempo 

i  = yield 

n  = periode waktu yang tersisa (tahun) 

 Adapun asumsi yang digunakan pada perhitungan yield to maturity ini adalah 

besar tingkat reinvestasi atas bunga obligasi yang diterima adalah sebesar yield to 

maturity itu sendiri. 

 Oleh karena rumitnya perhitungan YTM dengan perhitungan di atas, maka untuk 

mencari nilai YTM dapat pula dipergunakan formula YTM Approximation, atau 

pendekatan nilai YTM. Adapun rumusnya sebagai berikut adalah :  

 

YTM approximation  = 
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C = coupon  

n = periode waktu yang tersisa (tahun) 

R = redemption value  

P = harga pembelian (purchase value) 

 Untuk pengukuran risk dapat menggunakan modified duration, Jones (2007). 

Modified duration merupakan salah satu fungsi yang dapat digunakan untuk 

menganalisis volatilitas harga dari obligasi. Fungsi modified duration  adalah 

menunjukkan aproksimasi tingkat perubahan harga dari obligasi terhadap perubahan 

tingkat suku bunga/yield.  

 Pendekatan perhitungan modified duration, dapat menggunakan rumus: 

 

 

 

C = besar coupon 

i = yield 

n = periode waktu yang tersisa (tahun) 

R = redemption value  

P = harga pembelian (purchase value) 

 

3.3.2 Tehnik Pengujian Hipotesis 

3.3.2.1 Pengujian Hipotesis 1 

Tehnik pengujian hipotesis pertama ini adalah untuk mengetahui tingkat 

signifikansi perbedaan rata-rata return SR-001 dengan ORI-006 periode penelitian 

Februari 2009- Januari 2010, diuji menggunakan one-sample t-Test. Menurut Dwi 

Priyatno (2008), one-sample t-Test adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui 
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perbedaan nilai rata-rata populasi yang digunakan sebagai pembanding dengan rata-rata 

sebuah sample. Dari hasil uji statistik ini akan diketahui apakah rata-rata populasi yang 

digunakan sebagai pembanding berbeda secara signifikan dengan rata-rata sample, jika 

ada perbedaan, manakah yang lebih baik. 

Pengujian hipotesis pertama ini menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%, 

sehingga α dari penelitian ini adalah 0.05, dan hipotesis statistiknya adalah sebagai 

berikut : 

3. Ho1: Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata return Sukuk Ritel 

dengan ORI. 

4. Ha1 : Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata return Sukuk Ritel 

dengan ORI. 

 Untuk pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolak Ho 

berdasarkan P-value adalah sebagai berikut, (Dwi Priyatno, 2008) : 

a. Jika P-value > α, maka Ho diterima. Disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata return SR-001 dengan ORI-005. 

b. Jika P-value < α, maka Ho ditolak. Disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata return R SR-001 dengan ORI-005. 

  Dalam program alat statistic yang digunakan istilah Significance (Sig.) untuk P-

value, dengan kata lain P-value = Sig. 

 

3.3.2.2 Pengujian Hipotesis 2 

Tehnik pengujian hipotesis kedua ini adalah untuk mengetahui tingkat 

signifikansi perbedaan rata-rata return SR-001 dengan ORI-001 periode penelitian 

Februari 2009- Januari 2010, diuji menggunakan one-sampels t-Test.  
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Pengujian hipotesis kedua ini menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%, 

sehingga α dari penelitian ini adalah 0.05, dan hipotesis statistiknya adalah sebagai 

berikut : 

1. Ho2 : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata risk Sukuk Ritel 

dengan ORI. 

2. Ha2 : Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata risk Sukuk Ritel dengan 

ORI. 

Untuk pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolak Ho 

berdasarkan P-value adalah sebagai berikut, (Dwi Priyatno, 2008) : 

a. Jika P-value > α, maka Ho diterima. Disimpulkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata risk SR-001 dengan ORI-005. 

b. Jika P-value < α, maka Ho ditolak. Disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata risk SR-001 dengan ORI-005. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sukuk Ritel (SR-001) 

 Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan 

prinsip Syariah, dan dijual kepada individu/ perseorangan Warga Negara Indonesia 

melalui Agen Penjual.  

 Penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-001 dengan akad Ijarah - Sale & Lease 

Back dan dalam denominasi Rupiah di pasar perdana dalam negeri ini dilakukan oleh 

Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia. Adapun, Pemerintah sebagai 

obligor bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran imbalan/ kupon dan Nilai 

Nominal Sukuk Negara Ritel. Pembayaran Imbalan/ Kupon dan Nilai Nominal Sukuk 

Negara Ritel oleh Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

SBSN dan alokasi pembayarannya ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang 

APBN. 

 SR-001 memberikan imbal balik yaitu coupon sebesar 12% yang pembayarannya 

dilakukan setiap bulan dengan jangka waktu tenor selama 3 tahun. Adapun total volume 

pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-001 adalah sebesar 

Rp.5.556.290.000.000,00 (lima triliun lima ratus lima puluh enam miliar dua ratus 

sembilan puluh juta rupiah). Angka ini cukup besar mengingat penjualan SR-001 

berhasil mencapai 313,91% dari target penjualan awal, yaitu Rp.1,770 triliun. Hal ini 

mungkin disebabkan karena tingginya imbal balik coupon yang diberikan SR-001 

apabila dibandingkan dengan instrumen investasi lainya.  
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 Seluruh dana yang diperoleh dalam penerbitan SR-001 ini akan digunakan oleh 

Pemerintah untuk pembiayaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara tahun 2009. 

 

4.1.1.1 Struktur Sukuk Ritel (SR-001) 

Obligor   : Pemerintah Republik Indonesia 

Penerbit   : Perusahaan Penerbit SBSN 

Akad    : Ijarah sale dan lease back 

Tanggal Pencatatan  : 26 Februari 2009 

Tanggal Jatuh Tempo  : 25 Februari 2012 

Harga per Unit  : At Par (100%) 

Nominal per unit   : Rp 1.000.000,00 

Tradability   : Tradeable 

Underlying assset  : BMN berupa tanah dan/ atau bangunan 

Tenor     : 3 tahun 

Satuan Pembelian   : Rp 5.000.000,00 dan kelipatannya, dan tidak ada jumlah 

      maksimum pembelian. 

Imbalan   : 12% (Fixed coupon), ditentukan di awal akad  

      (predetermined), dan dibayarkan secara periodik setiap 

      bulan. 

Agen Penjual    : Bank Umum (bank umum syariah/bank umum  

      konvensional) dan Perusahaan Efek yang ditunjuk  

      Pemerintah 

Target Investor  : Individu (perseorangan) 
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Gambar 4.1 Struktur Akad SBSN Ijarah – Sale & Lease Back 

Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Departemen Keuangan 

Republik Indonesia 

 

 

4.1.2 Obligasi Ritel Indonesia (ORI-005) 

 Obligasi Negara Ritel (ORI-005) merupakan seri kelima yang diterbitkan 

pemerintah. Tujuan penerbitan ORI-005 adalah untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan APBN dan mengembangkan pasar Surat Utang Negara domestik melalui 

diversifikasi instrumen sumber pembiayaan dan perluasan basis investor.  

 ORI-005 dalam penerbitannya mengalami penurunan volume penjualan apabila 

dibandingkan dengan ORI-004. Lamanya jangka waktu ORI-005 diperkirakan 

merupakan faktor utama penurunan ini. Dibandingkan dengan seri ORI yang telah lebih 

dulu diterbitkan ORI-005 memiliki tenor yang paling lama yaitu 5 tahun, diterbitkan 

pada September 2008 dan akan jatuh tempo pada September 2012. Tingginya tingkat 
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coupon yang ditawarkan yaitu sekitar 11,45% nampaknya tidak berhasil menarik minat 

investor untuk berinvestasi pada ORI-005. Pada ORI-004 dana yang dapat diserap 

pemerintah mencapai 13, 455 triliun, sedangkan pada ORI-005 hanya mencapai 2, 714 

triliun saja. 

 

4.1.2.1 Struktur ORI-005 

Obligor   : Pemerintah Republik Indonesia 

Penerbit   : Perusahaan Penerbit SBSN 

Akad    : Utang 

Tanggal Pencatatan  : 3 September 2008 

Tanggal Jatuh Tempo  : 15 September 2013 

Harga per Unit  : At Par (100%) 

Nominal per unit   : Rp 1.000.000,00 

Tenor     : 5 tahun 

Tradability   : Tradeable 

Underlying assset  : Tidak perlu 

Satuan Pembelian   : Rp 5.000.000,00 dan kelipatannya, dan tidak ada jumlah 

      maksimum pembelian. 

Imbalan   : 11,45% (Fixed coupon),dan  dibayarkan secara periodik 

      setiap bulan. 

Agen Penjual    : Bank Umum (bank umum syariah/bank umum  

      konvensional) dan  Perusahaan Efek  

Target Investor  : Individu (perseorangan) 
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4.2 Hasil penelitian 

4.2.1  Pengukuran Return  

 Data yang closing price baik SR-001 dan ORI-005 periode Februari 2009- 

Januari 2010 yang diperoleh kemudian diolah untuk mendapatkan nilai variabel yang 

akan diteliti berupa return dari SR-001 dan ORI-005. Menurut Jones (2007) pengukuran 

tingkat return pada obligasi dapat lebih mudah dihitung dengan menggunakan 

perhitungan YTM Approximation, atau pendekatan nilai YTM. Adapun rumusnya sebagai 

berikut:  

 

YTM approximation  = 

 

C = coupon  

n = periode waktu yang tersisa (tahun) 

R = redemption value  

P = harga pembelian (purchase value) 

  

4.2.1.1 Pengukuran Return SR-001 

 Berikut merupakan hasil perhitungan YTM approximation untuk SR-001 dengan 

menggunakan closing price periode Februari 2009- Januari 2010. Adapun tingkat 

coupon SR-001 sebesar 12% dengan pembayaran imbal hasil setiap bulan dan tenor 

selama 3 tahun.  

 Untuk mempermudah perhitungan YTM approximation untuk SR-001 dilakukan 

dengan menggunakan program excel. 
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2
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n
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C
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Tabel 4.1 Hasil Perhitungan YTM SR-001 

Month 

Coupon 

(%) R (%) P (%) n YTM (%) 

Feb (2009) 12,0000 100,0000 100,2500 3,0000 11,9018 

Mar 12,0000 100,0000 102,0000 2,9167 11,2023 

Apr 12,0000 100,0000 104,4500 2,8333 10,2024 

Mei 12,0000 100,0000 107,2000 2,7500 9,0558 

Jun 12,0000 100,0000 106,7000 2,6667 9,1800 

Jul 12,0000 100,0000 103,0000 2,5833 10,6785 

Agus 12,0000 100,0000 104,5000 2,5000 9,9756 

Sep 12,0000 100,0000 105,1000 2,4167 9,6437 

Okt 12,0000 100,0000 103,2000 2,3333 10,4612 

Nov 12,0000 100,0000 106,0000 2,2500 9,0615 

Des 12,0000 100,0000 104,0000 2,1667 9,9548 

Jan (2010) 12,0000 100,0000 105,2000 2,0833 9,2632 

Mean 10,0484 

Sumber: Data penelitian yang diolah 

 Berdasarkan hasil perhitungan YTM approximation untuk untuk SR-001 dengan 

menggunakan closing price periode Februari 2009- Januari 2010 dengan tingkat coupon 

sebesar 12% dan tenor selama 3 tahun dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini: 

1. Sejak penerbitannya pada bulan Februari 2009, SR-001 mengalami fluktuasi pada 

harganya dengan kecenderungan harga jual (market price) terus meningkat. Hal 

ini dapat dibuktikannya dengan peningkatan market price mulai dari bulan 

pertama penerbitannya. SR-001 yang dijual dengan par price (100%), pada bulan 

pertama penerbitannya berhasil mencapai market price sebesar 100,25% atau 

naik sekitar 25 basis point. 

2. Peningkatan market price ini merupakan salah satu hal yang menguntungkan 

terutama bagi para investor yang ingin menjual kembali SR-001 tanpa menunggu 

hingga maturity date. Para investor tersebut dapat mendapatkan return berupa 

capital gain dari perubahan market price yang terjadi. 
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3. Besarnya nominal coupon yang berikan yaitu sekitar 12% nampaknya cukup 

memperngaruhi market price dari SR-001 sehingga menjadikan SR-001 sebagai 

salah satu alternatif instrumen investasi yang cukup diminati investor. 

4. Adapun berdasarkan hasil perhitungan YTM approximation yang didapatkan 

menunjukkan bahwa tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika 

membeli SR-001 dan tetap menahan obligasi tersebut hingga maturity date 

berkisar antara  9,0558- 11,9018 dengan mean sebesar 10,0484. YTM 

approximation ini cukup baik mengingat coupon yang diberikan SR-001 sebesar 

12% dan masih adanya kecenderungan market price yang akan terus meningkat. 

 

4.2.1.2 Perhitungan Return ORI-005 

 Berikut merupakan hasil perhitungan YTM approximation untuk ORI-005 dengan 

menggunakan closing price periode Februari 2009- Januari 2010. Adapun tingkat ORI-

005 sebesar 11,45% dengan pembayaran imbal hasil setiap bulan dan tenor selama 5 

tahun.  

 Untuk mempermudah perhitungan YTM approximation untuk ORI-005 dilakukan 

dengan menggunakan program excel. 

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan YTM ORI-005 

Month 

Coupon 

(%) R (%) P (%) n YTM 

Feb (2009) 11,4500 100,0000 94,0000 4,5833 13,1537 

Mar 11,4500 100,0000 93,0000 4,5000 13,4773 

Apr 11,4500 100,0000 101,0000 4,4167 11,1677 

Mei 11,4500 100,0000 105,0000 4,3333 10,0450 

Jun 11,4500 100,0000 102,0000 4,2500 10,8707 

Jul 11,4500 100,0000 105,0000 4,1667 10,0000 

Agus 11,4500 100,0000 105,5800 4,0833 9,8098 

Sep 11,4500 100,0000 104,2000 4,0000 10,1861 

Okt 11,4500 100,0000 106,0000 3,9167 9,6292 
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Nov 11,4500 100,0000 105,7000 3,8333 9,6870 

Des 11,4500 100,0000 105,0000 3,7500 9,8699 

Jan (2010) 11,4500 100,0000 106,4000 3,6667 9,4036 

Mean 10,6083 

Sumber: Data penelitian yang diolah 

 Berdasarkan hasil perhitungan YTM approximation untuk untuk ORI-005 dengan 

menggunakan closing price periode Februari 2009- Januari 2010 dengan tingkat coupon 

sebesar 11,45% dan tenor selama 5 tahun dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini: 

1. Sejak penerbitannya pada bulan September 2008, ORI-001 mengalami fluktuasi 

pada harganya dengan kecenderungan harga jual (market price) terus meningkat. 

Walaupun pada awal penerbitan ORI-005 sempat menyentuh harga discount 

namun pada bulan April 2009 market price mengalami kecenderungan untuk 

terus naik. 

2. Turunnya market price dari ORI-005 disebabkan oleh lamanya tenor yang 

dimiliki yaitu selama 5 tahun. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada volume 

penjualan namun juga berpengaruh pada market price dari ORI-005.  

3. Adapun berdasarkan hasil perhitungan YTM approximation yang didapatkan 

menunjukkan bahwa tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika 

membeli ORI-005 dan tetap menahan obligasi tersebut hingga maturity date 

berkisar antara  9,4036- 13,4773 dengan mean sebesar 10,6083. YTM 

approximation pada ORI-005 lebih besar mengingat tenor yang dimiliki lebih 

lama dibandingan dengan SR-001 yaitu 5 tahun 

 

4.2.2 Pengukuran Risk 

 Selanjutnya data closing price baik SR-001 dan ORI-005 periode Februari 2009- 

Januari 2010 yang diperoleh kemudian diolah kembali untuk mendapatkan nilai variabel 

ANALISIS PERBANDINGAN..., Destry Arthamaliza, Ma.-IBS, 2010



56 
 

yang akan diteliti berupa risk dari SR-001 dan ORI-005. Adapun,  perhitungan rsik 

dilakukan dengan menggunakan modified duration, Jones (2007). Rumus modified 

duration, adalah sebagai berikut: 

 

 

 

C = besar coupon 

i = yield 

n = periode waktu yang tersisa (tahun) 

R = redemption value  

P = harga pembelian (purchase value) 

 

4.2.2.1 Perhitungan Risk SR-001 

 Berikut merupakan hasil perhitungan modified duration  untuk SR-001 dengan 

menggunakan closing price periode Februari 2009- Januari 2010. Adapun tingkat 

coupon SR-001 sebesar 12% dengan pembayaran imbal hasil setiap bulan dan tenor 

selama 3 tahun.  

 Untuk mempermudah perhitungan modified duration untuk SR-001 dilakukan 

dengan menggunakan program excel. 

 .Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Modified Duration SR-001 

Month 

Coupon 

(%) R (%) P (%) n YTM (%) D* 

Feb (2009) 12,0000 100,0000 100,2500 3,0000 11,9018 1,8895 

Mar 12,0000 100,0000 102,0000 2,9167 11,2023 1,8666 

Apr 12,0000 100,0000 104,4500 2,8333 10,2024 1,8475 

Mei 12,0000 100,0000 107,2000 2,7500 9,0558 1,8291 

Jun 12,0000 100,0000 106,7000 2,6667 9,1800 1,7877 

Jul 12,0000 100,0000 103,0000 2,5833 10,6785 1,7243 
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Agus 12,0000 100,0000 104,5000 2,5000 9,9756 1,6947 

Sep 12,0000 100,0000 105,1000 2,4167 9,6437 1,6582 

Okt 12,0000 100,0000 103,2000 2,3333 10,4612 1,6044 

Nov 12,0000 100,0000 106,0000 2,2500 9,0615 1,5802 

Des 12,0000 100,0000 104,0000 2,1667 9,9548 1,5242 

Jan (2010) 12,0000 100,0000 105,2000 2,0833 9,2632 1,4877 

    1,7078 

Sumber: Data penelitian yang diolah 

 Berdasarkan hasil perhitungan modified duration  untuk untuk SR-001 dengan 

menggunakan closing price periode Februari 2009- Januari 2010 dengan tingkat coupon 

sebesar 12% dan tenor selama 3 tahun dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini: 

1. Hasil perhitungan modified duration yang didapatkan menunjukkan bahwa 

tingkat aproksimasi dari perubahan market price SR-001 terhadap perubahan 

tingkat suku bunga/ yield berkisar antara 1,4877- 1,8895 dengan mean sebesar 

1,7078.  

2. Hasil perhitungan modified duration ini merupakan ukuran persentase perubahan 

harga SR-001 akibat perubahan yield. Jadi, jika SR-001 mempunyai modified 

duration sebesar 1,8895, maka harga SR-001 tersebut akan berubah sebesar 

1,8895% untuk setiap perubahan yield sebesar 1%. 

 

4.2.2.2 Perhitungan Risk ORI-005 

 Berikut merupakan hasil perhitungan modified duration untuk ORI-005 dengan 

menggunakan closing price periode Februari 2009- Januari 2010. Adapun tingkat ORI-

005 sebesar 11,45% dengan pembayaran imbal hasil setiap bulan dan tenor selama 5 

tahun.  

 Untuk mempermudah perhitungan modified duration untuk ORI-005 dilakukan 

dengan menggunakan program excel. 
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Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Modified Duration ORI-005 

Month 

Coupon 

(%) R (%) P (%) n YTM (%) D* 

Feb (2009) 11,4500 100,0000 94,0000 4,5833 13,1537 2,4247 

Mar 11,4500 100,0000 93,0000 4,5000 13,4773 2,3938 

Apr 11,4500 100,0000 101,0000 4,4167 11,1677 2,4395 

Mei 11,4500 100,0000 105,0000 4,3333 10,0450 2,4491 

Jun 11,4500 100,0000 102,0000 4,2500 10,8707 2,3986 

Jul 11,4500 100,0000 105,0000 4,1667 10,0000 2,3977 

Agus 11,4500 100,0000 105,5800 4,0833 9,8098 2,3758 

Sep 11,4500 100,0000 104,2000 4,0000 10,1861 2,3373 

Okt 11,4500 100,0000 106,0000 3,9167 9,6292 2,3237 

Nov 11,4500 100,0000 105,7000 3,8333 9,6870 2,2926 

Des 11,4500 100,0000 105,0000 3,7500 9,8699 2,2577 

Jan (2010) 11,4500 100,0000 106,4000 3,6667 9,4036 2,2383 

Mean   2,3607 

Sumber: Data penelitian yang diolah 

 Berdasarkan hasil perhitungan modified duration  untuk untuk ORI-005 dengan 

menggunakan closing price periode Februari 2009- Januari 2010 dengan tingkat coupon 

sebesar 11,45% dan tenor selama 5 tahun dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini: 

1. Hasil perhitungan modified duration yang didapatkan menunjukkan bahwa 

tingkat aproksimasi dari perubahan market price ORI-005 terhadap perubahan 

tingkat suku bunga/ yield berkisar antara 2,2383- 2,4491dengan mean sebesar 

2,3607.  

2. Hasil perhitungan modified duration ini merupakan ukuran persentase perubahan 

harga ORI-005 akibat perubahan yield. Jadi, jika ORI-005 mempunyai modified 

duration sebesar 2,4247, maka harga ORI-005 tersebut akan berubah sebesar 

2,4247% untuk setiap perubahan yield sebesar 1%. 
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4.2.3 Uji Perbedaan Rata-Rata 

 Tehnik pengujian hipotesis ini menggunakan one-sample t-Test dengan tingkat 

keyakinan sebesar 95%, sehingga α dari penelitian ini adalah 0.05 

4.2.3.1 Uji Perbedaan Rata-Rata Return SR-001 dengan ORI-005 

Uji statistik ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata return SR-

001 dengan rata-rata return ORI-005 sebagai pembanding. Berdasarkan hasil pengujian 

didapatkan output sebagai berikut:  

Tabel 4.5 Hasil Uji one sample t-Test terhadap return 

One-Sample Statistics 

 

  N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

SR-001 12 10,0484 ,89775 ,25916 

 

One-Sample Test 

 

  Test Value = 10.6083 

  t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

SR-001 -2,160 11 ,054 -,55990 -1,1303 ,0105 

Sumber: Data penelitian yang diolah 

 Nilai t hitung < t tabel yaitu (-2,160 < 2, 201) dan P value (0,054> 0,05) maka Ho 

diterima, bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata return SR-001 

dengan rata-rata return ORI-005. Hasil t hitung negatif menunjukkan bahwa rata-rata 

return SR-001 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata return ORI-005. 

 Sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata return yang dihasilkan 

oleh SR-001 dengan ORI-005 mengingat tidak terlalu besar spread dari coupon 

yang diberikan yaitu 0,55%. 

2. Walaupun SR-001 memberikan tingkat coupon yang lebih besar yaitu 12% 

dibandingkan dengan ORI-005 yang hanya 11,45% namun, return dari SR-001 

lebih rendah dibandingkan dengan return ORI-005. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan rata-rata YTM approximation yang didapatkan dengan mean untuk 

SR-001 sebesar 10,0484 dan mean untuk ORI-005 sebesar 10,6083. 

 

4.2.3.2 Uji Perbedaan Rata-Rata Risk SR-001 dengan ORI-005 

Uji statistik ini digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata risk SR-

001 dengan rata-rata risk ORI-005 sebagai pembanding. Berdasarkan hasil pengujian 

didapatkan output sebagai berikut:  

Tabel 4.6 Hasil Uji one sample t-Test terhadap risk 

 One-Sample Statistics 

 

  N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

SR-001 12 1,7078 ,13846 ,03997 

 

 One-Sample Test 

 

  Test Value = 2.3607 

  t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

SR-001 -16,334 11 ,000 -,65286 -,7408 -,5649 

 

Sumber: Data penelitian yang diolah 
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 Nilai t hitung > t tabel (-16,334 > 2, 201) dan P value (0,000 < 0,05) maka Ho 

ditolak, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata risk SR-001 dengan 

rata-rata risk ORI-005. Hasil t hitung negatif menunjukkan bahwa rata-rata risk SR-001 

lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata return ORI-005. 

 Sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat  perbedaan yang signifikan antara rata-rata risk yang dihasilkan oleh 

SR-001 dengan ORI-005 mengingat berbedanya market price, yield, serta tenor 

yang dimiliki oleh masing-masing instrumen. 

2. Lama tenor SR-001 yaitu 3 tahun dibandingkan dengan ORI-005 yang memiliki 

tenor 5 tahun mengakibatkan risk yang dimiliki oleh SR-001 lebih rendah 

dibandingkan dengan ORI-05. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rata-

rata modified duration yang didapatkan dimana mean untuk SR-001 sebesar 

1,7078 dan mean untuk ORI-005 sebesar 2,3607. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1  Perbandingan Rata-Rata Return SR-001 dengan ORI-005 

 Berdasarkan hipotesis 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa return yang 

dihasilkan oleh SR-001 tidak memiliki perbedaan yang signifikan apabila dibandingkan 

dengan return yang dihasilkan oleh ORI-005. Jadi dapat disimpulkan bahwa keduanya 

merupakan instrumen investasi jangka panjang yang menguntungkan. Hal ini sejalan 

dengan teori investasi Sunariyah (2004), yaitu investasi adalah penanaman modal untuk 

satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan 

mendapatkan return di masa-masa yang akan datang. 
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Baik SR-001 maupun ORI-005 dapat memberikan return dua jenis yaitu current 

income (pendapatan lancar) dan capital gain/ capital loss (keuntungan selisih harga). 

Current income adalah keuntungan yang didapat melalui pembayaran yang bersifat 

periodik seperti coupon. Keuntungan ini diterima investor dalam bentuk kas atau setara 

kas sehingga dapat diuangkan secara cepat. Sedangkan capital gain (loss) merupakan 

selisih laba (rugi) yang dialami apabila terjadi perubahan tingkat harga apabila investor 

tidak ingin menyimpan hingga maturity date. 

Tingkat coupon yang ditawarkan SR-001 dan ORI-005 cukup tinggi apabila 

dibandingkan dengan instrumen investasi sejenis lainnya seperti deposito. Selain itu 

kepastian memperoleh return juga lebih baik dibandingkan instrumen lainnya karena 

SR-001 dan ORI-005 merupakan obligasi ritel pemerintah dimana pembayaran coupon 

dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. 

 Walaupun SR-001 memberikan tingkat coupon yang lebih besar yaitu 12% 

dibandingkan dengan ORI-005 yang hanya 11,45% namun, berdasarkan hasil penelitian  

yang dilakukan ternyata return dari SR-001 lebih rendah dibandingkan dengan return 

ORI-005. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rata-rata YTM approximation yang 

didapatkan dengan mean untuk SR-001 sebesar 10,0484 dan mean untuk ORI-005 

sebesar 10,6083.  

 YTM dapat diartikan sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor 

jika membeli SR-001 atau ORI-005 pada harga pasar saat ini dan menahan hingga 

maturity date. YTM merupakan yield yang mencerminkan return dengan tingkat bunga 

majemuk yang diharapkan investor jika asumsinya terpenuhi, yaitu: 

3. Investor akan mempertahankan obligasinya sampai maturity date. 

4. Investor menginvestasikan kembali pendapatan yang diterima dari obligasi pada 

tingkat YTM yang dihasilkan 
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 Kesimpulan ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Sahrani (2008). Pada penelitiannya yang berjudul Instrumen ORI Sebagai Pilihan 

Investasi, dapat kesimpulan bahwa apabila pemegang ORI terus memegangnya sampai 

maturity date maka dalam setiap periode investor akan tetap menikmati kupon dan 

menerima pembayaran 100% ketika jatuh tempo.  

 Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila dilihat dari besarnya coupon yang 

diterima, maka SR-001 lebih menarik karena imbal balik coupon yang diberikan lebih 

besar yaitu 12%. Namun apabila dilihat dari YTM yang dihasilkan ORI-005 menjanjikan 

return yang lebih besar. Investor akan terus memegang ORI-005 hingga maturity date 

akan terus menerima coupon sampai dengan 5 tahun, lebih lama dibandingkan dengan 

investor yang memiliki SR-001. 

   

4.3.2  Perbandingan Rata-Rata Risk SR-001 dengan ORI-005 

 Berdasarkan hipotesis 2, hasil penelitian menunjukkan bahwa risk yang 

dihasilkan oleh SR-001 memiliki perbedaan yang signifikan apabila dibandingkan 

dengan risk yang dihasilkan oleh ORI-005. Hal ini sejalan dengan teori Menurut 

Markowitz (2003) seperti yang dikutip oleh Sunariyah (2004) menyatakan bahwa risk 

yang diharapkan tergantung pada keanekaragaman kemungkinan hasil yang diharapkan. 

Jadi pada setiap instrumen investasi tentu memiliki tingkat risk yang berbeda. 

 Lama tenor SR-001 yaitu 3 tahun dibandingkan dengan ORI-005 yang 

memiliki tenor 5 tahun mengakibatkan risk yang dimiliki oleh SR-001 lebih rendah 

dibandingkan dengan ORI-05. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rata-rata 

modified duration yang didapatkan dimana mean untuk SR-001 sebesar 1,7078 dan mean 

untuk ORI-005 sebesar 2,3607. 
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 Adapun, modified duration merupakan salah satu fungsi yang dapat digunakan 

untuk menganalisis volatilitas harga dari obligasi. Fungsi modified duration  adalah 

menunjukkan aproksimasi tingkat perubahan harga dari obligasi terhadap perubahan 

tingkat suku bunga/yield.   

 Modified duration merupakan ukuran persentase perubahan harga obligasi akibat 

perubahan yield sebesar 1%. Jika suatu obligasi mempunyai modified duration sebesar p, 

maka harga obligasi tersebut akan berubah sebesar p% untuk setiap perubahan yield 

sebesar 1%. 

 Kesimpulan ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  

Manurung (2009) dengan judul penelitian Perbandingan Obligasi Ritel. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah apabila investor ingin melakukan investasi pada obligasi ritel, ada 4 

faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu suku bunga, yield, duration, dan resiko 

liquiditas. 

 Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa lebih cepatnya maturity date dari SR-001 

menyebabkan. persentase perubahan harga SR-001 lebih rendah dibandingkan dengan 

persentase perubahan harga ORI-005 dengan maturity date selama 5 tahun. Hal ini pula 

yang kemundian menyebabkan risk yang dihasilkan SR-001 lebih rendah dibandingkan 

ORI-005.  

 

4.3.3 Perbandingan Sukuk Ritel dengan ORI 

Berdasarkan  perhitungan dan uji statistik yang dilakukan terhadap return SR-001 

dan ORI-005 maka dapat disimpulkan bahwa baik Sukuk Ritel maupun ORI memiliki 

tingkat return yang tidak jauh berbeda. Walaupun return Sukuk Ritel sedikit lebih 

rendah dibandingkan dengan return ORI, namun Sukuk Ritel dapat dijadikan sebagai 
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alternatif pilihan dalam berinvestasi bagi para investor. Baik Sukuk Ritel maupun ORI 

dapat memberikan current income  dan capital gain/capital loss bagi investor. 

Selanjutnya, berdasarkan  perhitungan dan uji statistik yang dilakukan terhadap 

risk SR-001 dan ORI-005 maka dapat disimpulkan bahwa baik Sukuk Ritel memiliki risk 

yang lebih rendah dibandingkan dengan ORI. Hal ini sejalan dengan teori investasi “high 

risk high return” yaitu ORI sebagai instrumen investasi yang memberikan tingkat return 

yang lebih tinggi, juga memiliki tingkat risk yang lebih tinggi. 

Dikarenakan baik Sukuk Ritel maupun ORI merupakan obligasi pemerintah yang 

bersifat risk free, maka dapat dikatakan bahwa Sukuk Ritel merupakan pilihan tepat bagi 

investor dengan tipe defensive. Investor ini berusaha untuk mendapatkan keuntungan dan 

menghindari risk sekecil apapun dari investasi yang dilakukan.  

Adapun ORI merupakan pilihan tepat bagi para investor dengan tipe conservative 

dan balanced. Investor dengan tipe conservative, biasanya berinvestasi untuk 

meningkatkan kualitas hidup keluarga dan dengan rentang waktu investasi yang cukup 

panjang. Investor dengan tipe balanced merupakan tipe investor yang menginginkan 

resiko menengah. Investor tipe ini selalu mencari proporsi yang seimbang antara resiko 

yang dimungkinkan terjadi dengan pendapatan yang dapat diraih.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Sukuk Ritel merupakan instrumen investasi yang dapat dijadikan alternatif 

pilihan bagi para investor untuk berinvestasi pada obligasi ritel pemerintah selain 

ORI  

2. Sebagai instumen investasi yang tergolong baru di Indonesia, Sukuk Ritel 

mampu memberikan  return  yang tidak jauh berbeda apabila dibandingkan 

dengan ORI yang telah lebih awal dipasarkan di pasar modal Indonesia.. 

3. Rendahnya risk yang dimiliki oleh Sukuk Ritel dibandingkan dengan ORI juga 

merupakan salah satu pertimbangan untuk menjadikan Sukuk Ritel sebagai 

alternatif instrumen investasi. 

 

5.2  Saran 

5.2.1  Saran Bagi Investor  

1. Para investor hendaknya mulai mempertimbangkan Sukuk Ritel sebagai alternatif 

instrumen investasi ritel selain ORI. 

2. Investor non-muslim hendaknya mempertimbangkan Sukuk Ritel sebagai 

alternatif instrumen investasi. 

3. Sukuk Ritel merupakan pilihan tepat untuk investor defensive karena Sukuk Ritel 

dapat memberikan return yang cukup tinggi dan memiliki risk yang rendah. 
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4. ORI merupakan pilihan tepat untuk investor conservative dan balanced karena 

ORI dapat memberikan return yang yang cukup tinggi dan memiliki risk yang 

cukup tinggi pula. 

 

5.2.2 Saran Bagi Manajer Investasi 

1. Manajer Investasi (MI) diharapkan dapat lebih maksimal dalam mempromosikan 

Sukuk Ritel baik kepada investor yang belum mengetahui mengenai Sukuk Ritel 

maupun investor non-muslim yang masih enggan berinvestasi pada instrumen 

syariah. 

2. MI sebaiknya juga lebih optimal dalam melakukan kerja sama dengan bursa, agar 

Sukuk Ritel dapat terus berkembang dan membantu peran pemerintah khususnya 

BAPEPAM-LK untuk memberikan edukasi mengenai Sukuk Ritel. 

 

5.2.3 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

Mengingat Suku Ritel merupakan instrumen investasi yang baru diterbitkan 

Februari 2009, penelitian mengenai Sukuk Ritel masih sedikit sekali ditemukan. 

Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan, namun diharapkan penelitian ini dapat 

memotivasi peneliti selanjutnya untuk meneliti Sukuk Ritel lebih lanjut. Peneliti 

selanjutnya dapat mempertimbangkan hal berikut: 

1. Menambahkan variabel penelitian seperti suku bunga, tingkat inflasi, dan 

sebagainya. 

2. Menambahkan objek pembanding, sehingga perbandingan Sukuk Ritel dengan 

instrumen investasi lainnya dapat semakin jelas terlihat. 

3. Memperpanjang periode penelitian yang akan dilakukan agar hasil penelitian 

lebih maksimal.  
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Lampiran 1 Closing Price SR-001 

TRADEDATE BONDID BONDNAME LASTPRICE 

Feb (2009) SR001 Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 100,25 

Mar SR001 Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 102,00 

Apr SR001 Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 104,45 

Mei SR001 Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 107,20 

Jun SR001 Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 106,70 

Jul SR001 Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 103,00 

Agus SR001 Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 104,50 

Sep SR001 Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 105,10 

Okt SR001 Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 103,20 

Nov SR001 Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 106,00 

Des SR001 Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 104,00 

Jan (2010) SR001 Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 105,20 
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Lampiran 2 Closing Price ORI-005 

TRADEDATE BONDID BONDNAME LASTPRICE 

Feb (2009) ORI005 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 

ORI005 

94,00 

Mar ORI005 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 

ORI005 

93,00 

Apr ORI005 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 

ORI005 

101,00 

Mei ORI005 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 

ORI005 

105,00 

Jun ORI005 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 

ORI005 

102,00 

Jul ORI005 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 

ORI005 

105,00 

Agus ORI005 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 

ORI005 

105,58 

Sep ORI005 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 

ORI005 

104,20 

Okt ORI005 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 

ORI005 

106,00 

Nov ORI005 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 

ORI005 

105,70 

Des ORI005 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 

ORI005 

105,00 

Jan (2010) ORI005 Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 

ORI005 

106,40 
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Lampiran 3 Hasil Perhitungan YTM SR-001 

Month 

Coupon 

(%) R (%) P (%) n YTM (%) 

Feb (2009) 12,0000 100,0000 100,2500 3,0000 11,9018 

Mar 12,0000 100,0000 102,0000 2,9167 11,2023 

Apr 12,0000 100,0000 104,4500 2,8333 10,2024 

Mei 12,0000 100,0000 107,2000 2,7500 9,0558 

Jun 12,0000 100,0000 106,7000 2,6667 9,1800 

Jul 12,0000 100,0000 103,0000 2,5833 10,6785 

Agus 12,0000 100,0000 104,5000 2,5000 9,9756 

Sep 12,0000 100,0000 105,1000 2,4167 9,6437 

Okt 12,0000 100,0000 103,2000 2,3333 10,4612 

Nov 12,0000 100,0000 106,0000 2,2500 9,0615 

Des 12,0000 100,0000 104,0000 2,1667 9,9548 

Jan (2010) 12,0000 100,0000 105,2000 2,0833 9,2632 

Mean 10,0484 
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Lampiran 4 Hasil Perhitungan YTM ORI-005 

Month 

Coupon 

(%) R (%) P (%) n YTM 

Feb (2009) 11,4500 100,0000 94,0000 4,5833 13,1537 

Mar 11,4500 100,0000 93,0000 4,5000 13,4773 

Apr 11,4500 100,0000 101,0000 4,4167 11,1677 

Mei 11,4500 100,0000 105,0000 4,3333 10,0450 

Jun 11,4500 100,0000 102,0000 4,2500 10,8707 

Jul 11,4500 100,0000 105,0000 4,1667 10,0000 

Agus 11,4500 100,0000 105,5800 4,0833 9,8098 

Sep 11,4500 100,0000 104,2000 4,0000 10,1861 

Okt 11,4500 100,0000 106,0000 3,9167 9,6292 

Nov 11,4500 100,0000 105,7000 3,8333 9,6870 

Des 11,4500 100,0000 105,0000 3,7500 9,8699 

Jan (2010) 11,4500 100,0000 106,4000 3,6667 9,4036 

Mean 10,6083 
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Lampiran 5 Hasil Perhitungan Modified Duration SR-001 

Month 

Coupon 

(%) R (%) P (%) n YTM (%) D* 

Feb (2009) 12,0000 100,0000 100,2500 3,0000 11,9018 1,8895 

Mar 12,0000 100,0000 102,0000 2,9167 11,2023 1,8666 

Apr 12,0000 100,0000 104,4500 2,8333 10,2024 1,8475 

Mei 12,0000 100,0000 107,2000 2,7500 9,0558 1,8291 

Jun 12,0000 100,0000 106,7000 2,6667 9,1800 1,7877 

Jul 12,0000 100,0000 103,0000 2,5833 10,6785 1,7243 

Agus 12,0000 100,0000 104,5000 2,5000 9,9756 1,6947 

Sep 12,0000 100,0000 105,1000 2,4167 9,6437 1,6582 

Okt 12,0000 100,0000 103,2000 2,3333 10,4612 1,6044 

Nov 12,0000 100,0000 106,0000 2,2500 9,0615 1,5802 

Des 12,0000 100,0000 104,0000 2,1667 9,9548 1,5242 

Jan (2010) 12,0000 100,0000 105,2000 2,0833 9,2632 1,4877 

    1,7078 
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Lampiran 6 Hasil Perhitungan Modified Duration ORI-005 

Month 

Coupon 

(%) R (%) P (%) n YTM (%) D* 

Feb (2009) 11,4500 100,0000 94,0000 4,5833 13,1537 2,4247 

Mar 11,4500 100,0000 93,0000 4,5000 13,4773 2,3938 

Apr 11,4500 100,0000 101,0000 4,4167 11,1677 2,4395 

Mei 11,4500 100,0000 105,0000 4,3333 10,0450 2,4491 

Jun 11,4500 100,0000 102,0000 4,2500 10,8707 2,3986 

Jul 11,4500 100,0000 105,0000 4,1667 10,0000 2,3977 

Agus 11,4500 100,0000 105,5800 4,0833 9,8098 2,3758 

Sep 11,4500 100,0000 104,2000 4,0000 10,1861 2,3373 

Okt 11,4500 100,0000 106,0000 3,9167 9,6292 2,3237 

Nov 11,4500 100,0000 105,7000 3,8333 9,6870 2,2926 

Des 11,4500 100,0000 105,0000 3,7500 9,8699 2,2577 

Jan (2010) 11,4500 100,0000 106,4000 3,6667 9,4036 2,2383 

Mean   2,3607 
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Lampiran 7 Hasil Uji one-sample t-Test Return SR-001 dengan ORI-005  

One-Sample Statistics 

 

  N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

SR-001 12 10,0484 ,89775 ,25916 

 

One-Sample Test 

 

  Test Value = 10.6083 

  t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

SR-001 -2,160 11 ,054 -,55990 -1,1303 ,0105 
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Lampiran 8 Hasil Uji one-sample t-Test Risk SR-001 dengan ORI-005 

One-Sample Statistics 

 

  N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

SR-001 12 1,7078 ,13846 ,03997 

 

 One-Sample Test 

 

  Test Value = 2.3607 

  t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper Lower Upper Lower Upper 

SR-001 -16,334 11 ,000 -,65286 -,7408 -,5649 
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Orientasi di Kantor Pusat Bank Indonesia  

Magang di Promotion Masima, JDFI 

Outsource di Promotion Masima, JDFI 

Magang di Event & Atmostfear, PT. Plaza Lifestyle Prima 

Volunteer di Java Festival Production 

Magang di BRI Unit K. S Tubun, Jakarta 

Jr. Project Manager di Twister Communications 
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