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Dari Redaksi 
 

Pertama-tama kami dari Redaksi mengucapkan terima kasih atas batuan dari teman-
teman yang telah mengirimkan tulisan untuk dimuat pada Jurnal ini.  Kami terus menghimbau 
dan meminta bantuan untuk teman-teman pengajar, peneliti dan praktisi untuk mengirimkan 
tulisannya untuk dimuat pada Jurnal ini. 
 Jurnal yang sedang anda baca ini memuat 6 tulisan yang dianggap cukup baik untuk para 
peminat Pasar Modal dan Perbankan.  Tulisan pertama ditulis oleh Heri Ispriyahadi dari Bank 
Indonesia; Nunung Nuryartono dari Institut Pertanian Bogor; Adler H Manurung dari Sampoerna School 
of Business; dan  Dedi Budiman Hakim dari Institut Pertanina Bogor dengan judul “Pengaruh Utang Luar 
Negeri Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.”  Data yang dipergunakan mulai tahun 1986 
sampai dengan 2011 untuk melihat pengaruh utang swasta terhadap luar negeri yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi.  Penelitian ini memberikan hasil bahwa utang luar negeri swasta signifikan 
pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi memberikan kontribusi yang negative terhadap 
pertumbuhan perekonomian Indonesia. 
 Tulisan kedua ditulis oleh Muhammad S. Malau; Syafri;  A. Chair Loebis dari Fakultas 
Ekonomi Universitas Trisaksi dan Pardomuan Sihombing dari PT. Recapital Indonesia; dengan 
judul “Prediksi Kondisi Financial Distress Debitur Sektor Perdagangan Menggunakan Binary 
Logit: Studi Kasus PT Bank Sumut.” Penelitian ini melakukan prediksi financial distress pada 
debitur sektor perdagangan pada PT Bank Sumut.  Ada sebanyak 178 debitur sebagai sampel 
penelitian yang terdiri dari 29 debitur macet dan 149 debitur lancar.  Model yang dipergunakan 
dalam menganalisis hipotesis penelitian menggunakan model Logit.  Pengujian hipotesa 
penelitian diperoleh hasil bahwa rasio Sales /Total Asset, Working Capital/Total Asset dan 
Sales/Working Capital (SWC) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas prediksi 
debitur menjadi macet atau mengalami financial distress.   
Tulisan ketiga berjudul “Estimasi Yield Curve di Indonesia“ ditulis oleh Ronny Tanudjaja, lulusan 
Magister Manjemen Universitas Indonesia and Adler Haymans Manurung dari Sampoerna School 
of Business.  Penelitian ini mencoba membahas berbagai yield curve yang sesuai dengan data 
obligasi di Indonesia.  Berdasarkan pengujian error maka hasil yang diperoleh bahwa   MAYE 
dan RMSYE yang terkecil maka metode yang terbaik pada tahapan ini adalah metode The Super 
Bell. Tahap pengujian forecast, metode yang menghasilkan nilai MAYE dan RMSYE yang paling 
kecil urutannya adalah Nelson Siegel Svensson dan The Super Bell. Tahap pengujian robus, 
metode yang menghasilkan nilai MAYE dan RMSYE yang paling kecil urutannya adalah The 
Super Bell, Bradley Crane, Nelson Siegel Svensson, McCulloch Cubic Spline, dan Nelson Siegel.  
 Tulisan keempat berjudul “Optimalisasi Kinerja Portofolio di Indonesia” ditulis oleh 
Mario Manullang, lulusan Magister Manajemen Universitas Indonesia dan Wilson R. L. Tobing 
dari ABFI Insitute Perbanas. Tulisan ini membahas membentuk portofolio dengan metode Elton 
Gruber dengan data instrument investasi selama periode tahun 2007 sampai dengan 2011.  
Adapun hasil yang diperoleh penelitian ini bahwa komposisi portofolio yaitu Komposisi 
instrumen investasi reksa dana sebesar 87,586%, dan emas sebesar 12,414%. Dengan komposisi 
instrumen tersebut, portofolio tersebut menghasilkan expected return sebesar 0,966% dengan 
tingkat risiko sebesar 1,224%. Dengan tingkat instrumen bebas risiko sebesar 0.500%, portofolio 
ini membentuk sudut kemiringan sebesar 0,381 dimana merupakan sudut terbesar yang dibentuk 
antara kombinasi instrumen bebas risiko dan portofolio berisiko. 
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Tulisan kelima berjudul “Minat Investor Reksa Dana Terproteksi di Indonesia” yang ditulis oleh 
Bayu Bandono dari Bapepam-LK; Noer Azzam A dan Nunung Nuryartono dari Institut Pertanian 
Bogor, serta Adler H. Manurung dari Sampoerna School of Business.  Penelitian ini melakukan 
survei kepada investor yang dilakukan pada April 2010 hingga Desember 2010.  Adapun hasil 
penelitian ini memberikan kesimpulan yaitu Perlindungan dalam bentuk proteksi nilai awal 
investasi menjadi alasan utama pemegang Unit Penyertaan memilih Reksa Dana Terproteksi 
(35%); Tujuan dan Kebijakan Reksa Dana Terproteksi di Indonesia sesuai dengan harapan 
pemegang Unit Penyertaan (69,31%); Tujuan dan Kebijakan Investasi serta resiko investasi 
menjadi fokus perhatian utama pemegang Unit Penyertaan ketika membaca prospektus 
(31.37%); Mayoritas responden tidak pernah mengalami kerugian di Reksa Dana Terproteksi 
(97,03%); Responden pada merasa cukup terlindungi investasinya dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal Indonesia (76,24%). 
 Akhirnya, tulisan keenam berjudul “Pengaruh Current Ratio, Asset Size, Debt to Equity 
Ratio terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure; dan Pengaruh CSR Disclosure 
terhadap Return on Equity pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 
yang ditulis oleh Rosmita Rasyid dan Sri Daryanti dari Universitas Tarumanagara.  Adapun hasil 
penelitian ini memberikan kesimpulan  bahwa Perusahaan dengan Asset Size besar 
cenderung mengungkapkan kegiatan CSRnya karena besarnya tuntutan stakeholder kepada 
perusahaan. Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap CSRD diduga bahwa perusahaan 
harus tetap melaksanakan CSR tanpa melihat hutangnya besar atau kecil. Secara simultan 
variabel Current Ratio, Asset Size dan Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap Corporate 
Social Responsibility meskipun pengaruhnya lemah. Pengujian pengaruh Corporate Social 
Responsibility Disclosure terhadap Return on Equity menunjukkan tidak ada pengaruh CSRD 
terhadap ROE. 

Hadirnya Jurnal ini menjadi tambahan jurnal yang berisikan hasil penelitian yang akan dibaca 
oleh para akademisi dan Peneliti serta Praktisi yang sangat berminat dalam bidang Pasar Modal dan 
Perbankan.  Pada edisi berikutnya kami akan hadir lagi dengan tulisan yang lebih menarik pada para 
pembaca jurnal ini.  Selamat membaca !!! 
 
 
Hormat kami, 
 
Prof. Dr.Adler Haymans Manurung 
Chief in Editor 
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PENGARUH UTANG LUAR NEGERI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN 
EKONOMI DI INDONESIA 

Heri Ispriyahadi1, Nunung Nuryartono2, Adler H Manurung3, Dedi Budiman Hakim4 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
This paper empirically examines the impact of private external debt on the economic 

growth in Indonesia for the period of 1986–2011.  The influence of the private  external  debt to 
spur economic growth is expected through fulfillment the needs of a lack of capital. By using 
OLS (Ordinary Least Square) estimation techniques, the results show that currently private 
external debt, make negative contribution to economic growth. This indicates that private 
external debt is passing point of the debt lafter curve. Further increase of private external debt 
will  cause a decline in economic growth.  Therefore, it has to monitor closely because it 
pertained debt overhang. 

Keywords: Private External Debt, Economic Growth, Debt Overhang, Ordinary Least Square,  
The Debt Lafter Curve. 

 

                                                             
1 Mahasiswa Program Doktor Manajemen dan Bisnis IPB, Bogor. 
2 Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB, Bogor.    
3 Pengajar dan President Direktur PT Finansial Bisnis Informasi, Jakarta.   
4 Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB, Bogor.    
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PENGARUH UTANG LUAR NEGERI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN 
EKONOMI DI INDONESIA 

 
 

PENDAHULUAN 
Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia mengandalkan Utang Luar Negeri 

(ULN) untuk membiayai pembangunan. Keterbatasan tabungan domestik untuk membiayai 
pembangunan menjadi alasan penggunaan ULN tersebut. Daryanto (2001) menyatakan  
kesenjangan antara tabungan domestik baik pemerintah dan swasta menyebabkan ULN dan 
Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan “keharusan” bagi pembiayaan investasi.  

Berdasarkan sejarah, ULN di Indonesia sudah dilakukan sejak orde lama. Pada awalnya 
penggunaan ULN hanya sebagai dana pendamping untuk menutup kekurangan dana 
pembangunan yang belum bisa dipenuhi dari sumber dana domestik. Namun dalam 
perkembangannya ULN telah mengarah menjadi sumber dana utama defisit fiskal. Sehubungana 
dengan tersebut, jumlah ULN dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan 
dengan meningkatnya defisit fiskal. 

Seiring dengan pembangunan yang semakin pesat membutuhkan dukungan sumber dana 
yang besar. Atmaja (2000) menyatakan bahwa kemampuan pemerintah untuk menanggung 
seluruh biaya pembangunan semakin terbatas sejak krisis harga minyak dunia tahun 1980 an, 
sehingga pemerintah melakukan sejumlah deregulasi di bidang pembangunan. Pemerintah 
mendorong sektor swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan ekonomi pada berbagai sektor 
yang dizinkan. Dengan semakin besarnya minat investasi swasta, tapi tanpa didukung oleh 
sumber-sumber dana investasi didalam negeri yang memadai, telah mendorong pihak swasta 
melakukan pinjaman keluar negeri, baik dalam bentuk pinjaman komersial maupun investasi 
portofolio.  

Pinjaman yang dilakukan oleh sektor swasta pada umumnya dengan persyaratan 
pinjaman yang tidak lunak (bersifat komersial), baik suku bunga maupun jangka waktu 
pembayaran kembali. Pada awal tahun 1980 an sektor swasta mulai melakukan pinjaman ke luar 
negeri.  Ekonomi yang tumbuh rata-rata diatas 7%, iklim investasi yang kondusif dan politik 
yang stabil menyebabkan dalam kurun 16 tahun yaitu dari tahun 1981 s.d 1997, ULN swasta 
terus meningkat dan mencapai USD 78,3 miliar, melewati ULN pemerintah yang pada tahun 
yang sama tercatat sebesar USD 67,3 miliar (Arifin dan Rae 2008).  

Alasan sektor swasta melakukan ULN karena tingginya suku bunga domestik sehingga 
mencari alternatif ULN sebagai sumber pembiayaan karena dianggap lebih murah. Peningkatan 
yang tajam ULN oleh sektor swasta tersebut juga akibat liberalisasi di bidang keuangan dan 
perbankan. Saat terjadi krisis ekonomi 1997, sektor swasta tidak mengelola ULN nya dengan 
baik sehingga terjadi currency mismatch dan maturity mismatch. Akibat nilai tukar rupiah yang 
merosot tajam menyebabkan ULN swasta meningkat berkali lipat karena sebagian besar tanpa 
dilakukan hedging (lindung tunai).  

Beban utang yang semakin berat menyebabkan banyak perusahaan  tidak mampu 
membayar kembali kewajibannya. Sejumlah langkah penyelamatan harus ditempuh Bank 
Indonesia dan pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah ULN swasta. Langkah-
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langkah yang dilakukan antara lain mendirikan Indonesia Debt Restructuring Agency (INDRA) 
dan Jakarta International Task Force (JITF) yang menjadi mediator antara kreditur internasional 
dan debitur Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tidak diterimanya Letter of Credit (L/C) 
perbankan Indonesia oleh perbankan internasional, upaya penyelesaiaan dilakukan dengan 
program jaminan atas pembiayaan perdagangan internasional yaitu Trade Maintenance Facility 
(TMF).  Krisis ekonomi menyebabkan aktivitas ekonomi mengalami penurunan secara dramatis 
sehingga pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 13,4% 
yoy (year on year). Pengalaman krisis ekonomi tahun 1997 tersebut menjadi pelajaran berharga 
dalam pengelolaan ULN swasta.    

Dalam lima tahun terakhir ULN swasta mengalami peningkatan yang tajam. Pada tahun 
2011 ULN swasta tercatat sebesar USD 106,7 miliar.atau naik USD 49,9 miliar (87,8%)  dari 
tahun 2006 yang tercatat sebesar USD 56,8 miliar .Kenaikan signifikan ULN swasta akhir-akhir 
karena semakin pesatnya pembangunan ekonomi sehingga kebutuhan sumber dana untuk 
membiaya investasi semakin meningkat. Hal ini tercermin dari kenaikan Produk Domestik Bruto 
(PDB) pada periode yang sama naik sebesar USD 511 miliar (138,4%). Perkembangan ULN 
swasta dan PDB sejak tahun 1997  s.d 2011 dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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    Gambar 1. Perkembangan ULN swasta dan PDB Indonesia 

 
Dari gambar diatas terlihat ULN swasta dan PDB menunjukkan pergerakan yang searah. 

Pergerakan yang searah ULN dan PDB perlu dibuktikan secara empiris untuk menentukan 
signifikansi hubungan kedua variabel tersebut.  

Peningkatan tajam ULN swasta saat ini perlu diwaspadai dan dimonitor dengan ketat 
untuk menghindari berulangnya krisis ekonomi tahun 1997. Penggunaan dana ULN yang 
berlebihan akan menghambat pertumbuhan ekonomi melalui penurunan total faktor produktifitas 
(Patillo et al 2004). Di sisi lain, ULN dalam jumlah yang wajar (reasonable) dan dipergunakan 
untuk investasi yang produktif akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi.  
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TUJUAN PENELITIAN 
Peningkatan ULN swasta yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir mendorong 

dilakukan penelitian ini untuk menguji sejauh mana ULN swasta mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia.  

 
TINJAUAN TEORI 

Definisi Utang Luar Negeri (ULN) atau External Debt berdasarkan statistics, guide for 
compilers and user, IMF and others, 2003, halaman 7 adalah : 

 “Gross external debt, at any given time, is the outstanding amount of those actual 
current, and not contigent liabilities that require payments (s) of principal and/or interest by the 
debtor at some point(s) in the future and that are owed to non resindents by resident of an 
economy.” 

Dari definisi diatas, ULN merupakan utang yang diterima oleh penduduk dari bukan 
penduduk baik yang pembayaran ULN nya mensyaratkan pembayaran pokok dan/ atau bunga 
pada masa mendatang. Dengan demikian ULN harus melibatkan penduduk dengan bukan 
penduduk dengan utang dalam bentuk mata uang asing maupun mata uang negara peminjam 

Pada dasarnya ULN mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur yaitu 
akumulasi modal dan pertumbuhan total faktor produktifitas (Patillo et al 2004). ULN dalam 
jumlah yang reasonable dapat memberikan kontribusi yang positif pada pertumbuhan ekonomi. 
Model tradisionil neo klasik membolehkan mobilitas modal atau kemampuan suatu negara untuk 
meminjam atau meminjamkan modal. Negara yang meminjam ULN untuk investasi dengan 
marginal product of capital lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar akan memperoleh insentif 
(Patillo et al 2002). Namun kebalikannya ULN justru akan menjadi beban bagi pertumbuhan 
ekonomi suatu negara kalau jumlahnya berlebihan. Stiglitz et al (2006) menyatakan bahwa 
banyak krisis terjadi akibat beban utang yang berlebihan (debt overhang theory). 

Teori debt overhang effect berdasarkan dua paper yaitu Krugman (1988) dan Sachs 
(1989). Pada dasarnya debt overhang terjadi pada situasi jumlah utang yang besar dan potensi 
nilai sekarang sumber pembayaran utang tidak mencukupi untuk membayar utang tersebut yang 
pada gilirannya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara ULN dengan 
pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan the debt lafter curve. Teori ini menggambarkan 
efek akumulasi utang terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teori, utang luar negeri diperlukan 
pada level yang wajar. Penambahan utang akan memberikan dampak positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi sampai pada satu titik atau batas tertentu. Namun pada saat jumlah ULN 
telah melewati batas tersebut maka penambahan utang justru akan membawa dampak negatif 
terhadap pertumbuhan ekonomi.  
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                                          D* 
 

     Sumber : Patillo, 2002 
    Gambar 2. The Debt Overhang Theory 

Literatur ekonomi secara umum melakukan investigasi dan test empiris ULN 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui tiga jalur yaitu (1) debt overhang effect; (2) the 
uncertainty effect; dan (3) the liquidity contraints effect (Addison, Hansen dan Tarp 2004, 
Bhattacharya dan Clements, 2004, Hammer dan Shelton 2001 dan Elbadawi 1997 dalam Arnone 
et al 2005).  Utang pemerintah berlebihan mempunyai pengaruh crowding out effect. Dalam teori 
ekonomi, saat pemerintah meningkatkan utang dalam rangka untuk membiayai pengeluaran, 
sektor swasta akan terkena imbasnya. Peningkatan utang pemerintah akan menyebabkan 
crowding out pada sektor swasta yang ditandai dengan meningkatnya suku bunga. Apabila 
pengelolan dan penggunaanULN tidak dilakukan dengan baik dan tepat, maka akan 
menyebabkan hambatan pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.  

 
PENELITIAN TERDAHULU  

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mendapatkan hubungan antara ULN dengan 
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian lebih banyak dilakukan di kelompok negara 
berkembang dan tertinggal dibandingkan dengan kelompok negara maju. Permasalahan 
keterbatasan sumber dana domestik mendorong kelompok negara berkembang dan tertinggal 
mengandalkan sumber dana dari luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. ULN 
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penambahan faktor produksi modal (Amaoateng dan 
Amoako 1996). Kedua peneliti tersebut  menggunakan Granger causality untuk mengetahui 
hubungan dua arah antara ULN dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan 
terdapat hubungan positif kausalitas antara pertumbuhan PDB dengan pembayaran ULN. 
  Di sisi lain hasil penelitian empiris menunjukkan hasil yang berlawanan arah  yaitu ULN 
mempunyai pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi (Bauerfreud 1989, Geiger 1990, 
Cunningham 1993). Pembayaran ULN yang besar menjadi beban anggaran pemerintah yang 
pada akhirnya akan mengurangi level investasi. Bahkan ULN yang berlebihan akan 
menyebabkan terjadinya debt overhang ( Sawada 1993) yaitu jumlah ULN yang berlebihan 
sehingga akan menjadi beban yang berat pada saat pembayaran kembali ULN.Beratnya beban 
pembayaran ULN akan mengurangi level investasi, penurunan capital inflows  dan pada 
gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada dasarnya debt 

Expected 
debt 

debt  stock 
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overhang akan mengakibatkaan pengurangan pertumbuhan output melalui pengurangan 
produktifitas.  

Clements et al (2003)  dalam penelitiannya menyoroti keterkaitan ULN dengan investasi 
di sektor swasta. Pada saat jumlah ULN besar menyebabkan kebutuhan untuk membayar 
angsuran pokok dan bunga juga akan membesar. Akibatnya akan mengurangi biaya anggaran 
pembangunan. Selain itu, ULN pemerintah yang besar akan berpengaruh pada investasi pada 
sektor swasta. Hasil penelitian tersebut memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Baro (1990) dan Kneller (1999) yaitu jumlah ULN yang besar juga akan mempengaruhi sektor 
swasta. Akumulasi  ULN dalam jumlah yang besar akan memaksa pemerintah menaikkan pajak 
usaha pada pihak swasta. Hasil pajak tersebut akan dipergunakan untuk membayar cicilan pokok 
dan bunga ULN ke depan. Kondisi ini jelas akan memberatkaninvestasi sektor swasta karena 
mendorong kenaikan cost of capital. Permasalahan akan bertambah rumit apabila negara 
mengalami kesulitan untuk membayar kembali ULN nya yang akan membawa konsekuensi 
penurunan sovereign rating. Kondisi ini akan menyulitkan negara tersebut dalam mengakses 
ULN baru dan juga biaya ULN meningkat akibat naiknya resiko negara di mata negara atau 
lembaga kreditur. 
 Penelitan-penelitan empiris yang dilakukan oleh para peneliti lainnya ternyata 
memberikan hasil yang netral.  Dengan menggunakan sampel di negara-negara berkembang dan 
tertinggal diperoleh hasil bahwa ULN tidak mengurangi investasi sehingga tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Warner 1992, Coohen 1993, dan 
Chowdhury 1994). Perbedaan hasil empiris terjadi kemungkinan karena perbedaan waktu, 
sampel negara dan metode penelitiannya. 
 

 METODOLOGI  PENELITIAN  

Pengumpulan Data dan Analisis 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data time series tahunan dari tahun 1986 
sampai dengan tahun 2011. Data diperoleh dari Bank Indonesia, Badan Pengelola Statistik dan 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan World Bank.  

 Model dasar yang dipergunakan dalam menguji hubungan ULN swasta dengan 
pertumbuhan ekonomi adalah pengembangan dari model fungsi produksi : 

 

        (1)  

Keterangan: 

Y : Output 
K : Kapital 
L : Tenaga kerja 

Dari persamaan tersebut kemudian dipecah ke dalam variabel-variabel yang lebih spesifik yaitu 
variabel-variabel eksplanatori yang dipergunakan dalam penelitian ini sehingga persamaannya 
menjadi : 
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Y = f (TK, I, PMTDB, US, US2)      (2)  

 

Model estimasi dituliskan dalam persamaan sebagai berikut : 
 

1
2

543210   USUSPMTDBITKY    (3) 

 

Variabel dalam persamaan akan ditransformasi menjadi bentuk logaritma natural (log). Hal ini 
dilakukan untuk mengurangi adanya gejala heteroskedasitas dan untuk mengetahui kepekaan 
antar variabel.  
 

1
2

543210   USUSPMTDBITKLnYLn   (4) 

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi yang terjadi selama masa pengamatan, 
yakni adanya krisis tahun 1997 maka digunakan variabel dummy krisis (Dt) dimana waktu sebelum 
krisis (1986-1996) diberikan nilai 0, pada saat krisis (1997 – 2000) diberi nilai 1 dan sesudah tahun 
2000 diberi nilai 0. Persamaan model estimasinya menjadi : 
 

16
2

543210   KEDUSUSPMTDBITKY   (5) 

 

Keterangan 

Y  : Produk Domestik Bruto sebagai proxy pertumbuhan ekonomi 
TK   : Tenaga kerja 
I  : Share investasi  (PMA+PMDN ) terhadap PDB 
PMTDB : Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 
US  : Share pembayaran ULNswasta terhadap PDB 
US2  :  Share kwadrat pembayaran ULN swasta terhadap PDB 
DKE  : Dummy krisis ekonomi tahun 1997 

  : Konstanta 

 : Koefisien 

1   : error 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series sehingga 
memerlukan pengujian akar-akar unit untuk semua variabel yang digunakan. Jika variabel-
variabel ternyata menunjukkan tidak stasioner, maka harus dikointegrasikan sehingga menjadi 
stationer. Suatu series dapat dikatakan stasioner jika nilai rataan, varian dan autokovarian 
menunjukkan konstan dari waktu ke waktu, walaupun dengan lag yang berbeda namun memiliki 
nilai yang sama. Data yang stasioner merupakan hal yang sangat penting dalam analisis time 
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series.Pengujian stasionaritas data digunakan dengan metode Augmented Dickey Fuller (ADF) 
dan Philip Peron test. 

Data yang tidak stasioner pada level namun stasioner pada tingkat diferensiasi pertama 
atau kedua, besar kemungkinan akan kointegrasi yaitu terdapat hubungan jangka panjang antar 
variabel. Untuk itu perlu dilakukan uji kointegrasi. Uji ini dikembangkan berdasarkan adanya 
persepsi model data yang tidak stationer secara individu akan tetapi kombinasi linear antara 
dua atau lebih data time series dapat menjadi stationer. Untuk melakukan pengujian 
dipergunakan metode Eangle Granger dengan pendekatan Augmened Dickey Fuller Test. Jika 
variabel-variabel dalam model terkointegrasi maka dapat dikatakan kombinasi dari dua atau 
lebih dalam regresi adalah stationer. 

Persamaan yang digunakan untuk test Engle Granger adalah: 

 
 =      (6)    

 
Hipotesis untuk pengujian adalah: 
H0 : ρ = 0, (variabel-variabel dalam model tidak terkointegrasi) 
H1 : ρ ≠ 0, (variabel-variabel dalam model terkointegrasi). 

 
Untuk melakukan pengujian kointegrasi menggunakan program Eviews 6 yang dimulai 

dengan melakukan regresi terhadap persamaan dalam model.Dari hasil regresi, kemudian 
dibuat residual series nya.Nilai residu ini kemudian diuji dengan menggunakan uji ADF.Jika 
stationer, berarti regresi tersebut merupakan regresi terkointegrasi. 

 Untuk menghasilkan model yang sahih secara teoritis, maka model regresi harus 
memenuhi asumsi-asumsi klasik. Hal ini diperlukan agar hasil yang diperoleh dapat konsisten 
dan efisien secara teori. Menurut Gujarati (2003) ada 11 asumsi utama yang mendasari model 
regresi linier klasik dengan menggunkan ordinary least square (OLS) atau yang dikenal dengan 
asumsi klasik : 
a. Model regresi linear, artinya linear dalam parameter. 

b. Nilai X diasumsikan non-stokastik, artinya nilai X dianggap tetap dalam sampel yang 
berulang. 

c. Nilai rata-rata kesalahan μi adalah nol. 
d. Homokedastisitas, artinya varians kesalahan sama untuk setiap periode (Homo=sama, 

Skedastisitas=sebaran). 
e. Tidak ada autokolerasi antar kesalahan (antar μi dan μj tidak adakolerasi). 

f. Anatara μi dan μj saling bebas. 
g. Jumlah observasi, n harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi (jumlah 

variabel independen). 
h. Adanya variabilitas dalam Xi, artinya nilai Xi harus beda. 
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i. Model regresi telah dispesifikasi secara benar, dengan kata lain tidak ada bias (kesalahan) 
spesifikasi dalam model yang digunakan dalam analisis empirik. 

j. Tidak ada multikolinearitas yang sempurna antar variabel independen. 
k. Nilai kesalahan μi terdistribusi secara normal. 

 Proses pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan proses uji regresi sehingga 
langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian asumsi klasik menggunakan langkah kerja 
yang sama dengan uji regresi. Ada empat uji asumsi klasik yang harus dilakukan terhadap suatu 
model regresi tersebut yaitu deteksi multikolinearitas, deteksi heterokedastisitas, deteksi 
autokolerasi dan deteksi normalitas. Setelah dilakukan uji asumsi klasik dilanjutkan dengan 
pengujian statistik dan ekonomi. Pengujian statistik meliputi uji koefisien determinasi (R2), uji 
koefisien regresi secara serentak (uji F), dan uji koefisien regresi secara parsial (uji t). 

Dalam pengujian ekonomi, hasil pendugaan dalam persamaan disesuaikan dengan teori 
ekonomi. Pada uji ekonomi yang dilihat adalah tanda serta nilai dari koefisien masing-masing 
variabel independen dari hasil analisis regresi. Jika tanda dari koefisien varibel independen 
positif, maka hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen adalah positip dan 
sebaliknya jika tanda dari koefisien variabel independen adalah negatif maka hubungan antara 
variabel dependen dengan variabel independen adalah negatif. Besar dari hubungan antara 
variabel independen dengan variabel dependen dilihat dari nilai masing-masing koefisien 
variabel independen. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Hasil pengujian stasionaritas data dengan menggunakan  metode Augmented Dickey 

Fuller (ADF) dan Philip Peron test terlihat pada tabel  dibawah ini : 
 

Tabel 1. Hasil Uji Unit Root Test Dengan ADF-Test dan PP-Test 

LnY -1,136233 -3,72407 Level -1,078096 -3,72407 Level 
-3,322175 I(1) -3,340854 I(1)
-6,096826 I(2) -10,12583 I(2)

ln TK -0,661243 -3,72407 Level -0,633879 -3,72407 Level 
-4,518663 I(1) -4,543587 I(1)

IPMDN -1,893215 -3,72407 Level -1,893215 -3,72407 Level 
-5,004243 I(1) -5,004572 I(1)

IPMA -2,038713 -3,72407 Level -1,840928 -3,72407 Level 
-6,323928 I(1) -8,660027 I(1)

PMTDB -0,711623 -3,737853 Level -0,37924 -3,72407 Level 
-1,792039 I(1) -1,961403 I(1)
-3,974974 I(2) -3,82444 I(2)

US -1,519101 -3,72407 Level -1,519101 -3,72407 Level 
-3,89062 I(1) -3,799736 I(1)

Sumber : Hasil uji stationaritas dengan menggunakan E-Views

Order IntegrasiVariabel ADF-Test Critical Values 
(1%)

Order 
Integrasi PP test Critical 

Values (1%)

 
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa semua data yang digunakan belum stasioner 

pada tingkat level, tercermin dari nilai absolut statistik ADF dan PP-test lebih kecil dari nilai 
kritis MacKinnon. Selanjutnya setelah dilakukan uji stasionaritas pada tingkat first atau second 
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different dapat disimpulkan bahwa data yang diujikan telah stasioner pada tingkat first atau 
second different. Hal ini terlihat dari nilai absolut statistik ADF dan PP-test yang lebih besar dari 
nilai kritis Mac Kinnon pada tingkat signifikansi 1%. 

 Data tersebut diatas perlu dilakukan test kointegrasi sehubungan data stationer setelah 
dilakukan uji stationaritas pada first atau second different. Hasil uji kointegrasi dengan metode 
Eangle Granger sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan nilai t-statistik yaitu 6,978728 lebih besar dari Mc 
Kinnon critical value pada tingkat kepercayaan 99% (6,634897) sehingga H0 ditolak. Hasil ini 
menunjukkan bahwa residual dari model ternyata stationer atau terkointegrasi. 

 Setelah dilakukan pengujian akar unit dari data yang dipergunakan dalam penelitian, 
berikutnya adalah menguji asumsi klasi dari model regresi.  Hasil uji asumsi klasik sebagai 
berikut: 

 
Uji Asumsi Klasik 

Uji Multikolonieritas 

 Berdasarkan hasil pengujian multikolonieritas diketahui bahwa pada model tidak 
terdapat gejala multikolinearitas karena koefisien korelasi antar variabel dibawah 0,8.  Cara 
untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinear adalah correlation matrix. Asumsi lain yang dapat 
digunakan untuk mengetahui multikolinearitas adalah apabila R2 tinggi namun sebagian besar 
variabel bebas memiliki t-statistik yang signifikan. Pada hasil uji OLS diketahui bahwa nilai R2 
sebesar 99,6158 dan empat dari lima variabel yang diujikan signifikan menurut pengujian t-
statistik. Hal ini semakin memperkuat bahwa tidak terdapat gejala multikoliniearitas pada 
model. 

Uji Autokorelasi 

 Dalam penelitian ini digunakan uji Breusch-Godfrey untuk mengetahui ada tidaknya 
autokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas Obs*R-squared pada uji Breusch-
Godfrey Serial Correlation LM Test adalah sebesar 0,6038. Nilai ini lebih besar dari taraf nyata 
yang digunakan yaitu 5 persen (α= 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
autokorelasi pada model persamaan penerimaan cukai.  

 

Residual 

trace-statistic  Critical value pada taraf 
nyata  1% Probabilitas Keterangan 

Model  6.978728  6.634897  0.0082 Stationer, ∝ = 1%

Sumber : Ouput eviews  (telah diolah kembali)

level
Tingkat stationeritas
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Uji Heteroskedasitas 

  Dalam penelitian ini, untuk mendetekasi fenomena heteroskedastisitas digunakan Uji 
White. Pada uji White Heteroscedasticity Test, nilai probabilitas Obs*R-squared adalah sebesar 
0,9659. Nilai ini lebih besar dari taraf nyata yang digunakan yaitu 5 persen (α= 0,05), maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model persamaan. 

 

Uji Normalitas 

 Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak, dilakukan Uji Jarque-Bera. 
Dari hasil uji nampak bahwa nilai residual persamaan regresi berdistribusi normal. Nilai Jarque-
Bera lebih kecil dari 2  dan nilai probabilitas lebih besar dibandingkan tarif nyata yang 
digunakan yaitu 5 % (0,05). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa probabilitas 
gangguan μ1 regresi tersebut terdistribusi.secara normal.  

Setelah keempat pengujian tersebut dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa model 
persamaan pengaruh ULN swasta terhadap pertumbuhan ekonomi telah memenuhi asumsi OLS 
dan menghasilkan penduga kuadrat terkecilnya merupakan penduga linier tak bias terbaik atau 
Best Linier Unbiassed Estimator (BLUE). 

 

Hasil Uji Statistik Analisis Regresi 

 Hasil regresi pengaruh ULN swasta (US)  terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) dengan 
variabel kontrol tenaga kerja (TK), investasi (I), pembentukan modal tetap domestik bruto 
(PMTDB) dengan menggunan metode regresi OLS (Ordinary Least Square) sebagai berikut: 
 
Tabel 3:  Hasil Regresi Model Pengaruh ULN Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Koefisien p-value Keterangan 
C -19,92101 0,0000 signifikan padaα= 1%
ln TK 2,783990 0,0000 signifikan padaα= 1%
I 0,01173 0,039 signifikan padaα= 5%
PMTDB 0.014282 0,0000 signifikan padaα= 1%
US -0.017886 0,0015 signifikan padaα= 1%
US2 0,000144 0,1317 signifikan padaα= 15%
Dummy  Krisis 0,016552 0,0012 signifikan padaα= 1%
R-Squared 0,996158
adjusted R-squared 0,994944
F-Statistik 820,9748
Prob (F statistic) 0,0000
Durbin Watson Stat 1,932661

Sumber : Hasil pengolahan dengan E-views

Variabel
Hasil regresi

 
 
 Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel  tersebut diatas,  Adjusted R2 sebesar 
0,994944 dan Durbin Watson Statistics 1,932661. Durbin Watson Statistic tersebut sejalan 



Journal of Capital Market and Banking 
ISSN: 2301 – 4733; Vol. 1, No. 3; Nopember 2012  

 

12 

 

dengan hasil test dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey yang menunjukkan tidak ada 
autokorelasi antar variabel dependen. 
 Persamaan regresinya menjadi sebagai berikut: 
 

 

Ln Y =   -19,921+ 2,784 Ln TK + 0,01173 I + 0,014282 PMTDB – 0,0179 US  
   + 0,00014 US2+ 0,016552 Ln DKE    (7) 

 
Penjelasan dari hasil regresi OLS tersebut diatas sebagai berikut : 
 

Koefisien Determinasi (R2) 
 Hasil pengujian menunjukkan Adjusted R2 sebesar 99,49% Artinya variabel bebas 
(tenaga kerja, investasi, penanaman modal tetap bruto, ULN swasta, kwadrat ULN swasta dan 
dummy krisis ekonomi) mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 99,49%. Sementara sisanya 
0,51 % dipengaruhi oleh –variabel variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 
 

Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F) 

Probability F stat pada hasil penelitian tercatat sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari =  
1%, mengindikasikan variabel bebas secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel terikat. 
Hasil ini menunjukkan bahwa tenaga kerja, investasi, PMTDB, ULN swasta, kwadrat ULN swasta 
dan Dummy krisis ekonomi secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Uji 
satistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan 
dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

 

Interprestasi Hasil Regresi  
Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan OLS menunjukkan bahwa semua 

variabel dependen sigfinikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja berpengaruh 
signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar 2,784 dan p-
value sebesar 0,000 (signifikan pada taraf nyata 1%). Artinya peningkatan 1 % tenaga kerja akan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,784%. Tenaga kerja di negara berkembang 
merupakan faktor produksi yang dominan. Oleh karena itu penambahan tenaga kerja umumnya 
sangat berpengaruh pada peningkatan output. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan Neo 
Klasik Tradisional yang menyatakan  pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih  
3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan 
dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro, 2000).  

Masih terbatasnya investasi domestik mendorong pemerintah berupaya menarik investor 
asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan realisasi investasi yang 
merupakan gabungan PMA dan PMDN memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Koefisien regresi investasi tercatat sebesar 0,011731 dengan p-value 
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sebesar 0,039 (signifikan pada taraf nyata sebesar 5%). Artinya kenaikan 1% investasi akan 
mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,039%.  Secara teoritis dan empiris 
modal merupakan faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini berlaku untuk 
teori pertumbuhan klasik, neo klasik maupun endegeneus yang memasukkan kapital atau modal 
menjadi faktor signfikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan investasi 
domestik menyebabkan Indonesia menggantungkan investasi yang berasal dari penanaman 
modal asing sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.Hal ini terlihat dari perimbangan 
investasi penanaman modal asing yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan penanaman 
domestik. Pada tahun 2011 investasi penanaman modal asing tercatat sebesar USD 19,5 miliar 
dan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri tercatat Rp 76.000 miliar atau equivalen  USD 
8,4 miliar (menggunakan kurs 31 Desember 2011 Rp 9075/  1 USD). 

 Investasi dalam bentuk aktiva tetap juga ikut berperan dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan modal tetap domestik bruto 
(PMTDB) memiliki koefisien regresi sebesar 0,014282 dan p-value sebesar 0,000 (signifikan 
pada taraf nyata 1 %). Artinya setiap 1 % kenaikan realiasi Penanaman Modal Tetap Domestik 
Bruto (PMTDB) akan meningkatkan  pertumbuhan ekonomi sebesar 0,014282 %. 

Temuan menarik dari penelitian ini adalah ULN swasta ternyata diindikasikan sudah 
pada kondisi debt overhang. Hal ini tercermin dari koefisien regresi ULN swasta yang tercatat 
sebesar -0.017886 dan p-value sebesar 0,0015 (signfikan pada taraf nyata 1%).Sementara 
koefisien regresi variabel kwadrat ULN swasta (US2) sebesar 0,000144 dan p-value sebesar 
0,1317 (signifikan pada taraf nyata 15%). Hasil ini mengindikasikan bahwa ULN swasta saat ini 
sudah pada jumlah yang telah melewati titik kritis sesuai dengan pola the debt Lafter curve. 
Artinya peningkatan ULN swasta sebesar 1% justru akan menurunkan 0,017886%.  

Perkembangan  ULN swasta dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang 
cukup besar. Pada tahun 2006 ULN swasta tercatat sebesar UD 56,8 miliar, pada tahun 2011 
telah meningkat menjadi USD 106,7 miliar atau naik sebesar 87,85%. Peningkatan ULN swasta 
tersebut seiiring dengan kondisi ekonomi Indonesia yang terus tumbuh dalam lima tahun terakhir 
sehingga kebutuhan modal untuk modal kerja maupun investasi juga meningkat. Kondisi 
ekonomi Indonesia yang baik dan masih tumbuh saat negara-negara lain mengalami kontraksi 
ekonomi di saatkrisis keuangan global, menjadi daya tarik Indonesia bagi para kreditur luar 
negerimenawarkan kreditnya ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kondisi serupa terjadi 
pada saat sebelum krisis ekonomi tahun 1997/1998.Indonesia saat itu dalam kondisi ekonomi 
yang relatif baik, politik stabil dengan rating investment grade.Oleh karena itu, pemerintah dan 
Bank Indonesia perlu mewaspadai kenaikan ULN swasta yang tinggi tersebut 

 

Implikasi Kebijakan   
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ULN swasta diindikasikan sudah dalam kondisi 
debt overhang dengan koefisien regresi yang negatif. Artinya pertambahan ULN swasta yang 
meningkat siginfikan dalam lima tahun terakhir telah melewati titik kritis berdasarkan ploa the 
Debt Lafter Curve. sehingga menjadi penghambat pembangunan ekonomi. Sehubungan dengan 
hal tersebut pemangku kebijakan yaitu pemerintah dan Bank Indonesia perlu mewaspadai dan 
memonitor secara ketat peningkatan ULN swasta tersebut. Langkah-langkah tersebut perlu 
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dilakukan untuk menghindari berulangnya kejadian krisis ekonomi 1997 yang diantaranya akibat 
permasalahan yang terjadi pada ULN swasta. 

 Kebijakan-kebijakan terkait dengan kebijakan pengelolaan ULN yang berhati-hati 
(prudential borrowing) terus dilakukan secara berkesinambungan. Sektor swasta didorong untuk 
lebih selektif dalam melakukan ULN dan mengarahkan agar penggunaan ULN untuk sektor-
sektor yang produktif. Pengawasan secara ketat perlu dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan 
yang tergolong dalam kelompok highly leverage (pengutang terbesar). Montoring ini diperlukan 
karena aktivitas terkait ULN perusahaan-perusahaan tersebut dapat berpengaruh terhadap 
volatilitas dari nilai tukar rupiah.  Untuk itu perlu dilakukan mitigasi resiko dengan tujuan 
meminimalkan resiko dari ULN yang dilakukan sektor swasta.  

  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  
 Berdasarkan paparan tersebut diatas terdapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian 
ini yaitu: 
1. ULN swasta saat ini sudah dalam jumlah yang berlebihan.  Hal ini terlihat dari koefisien 

regresi yang menunjukkan ULN swasta berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian ULN swasta diindikasikan sudah berada dalam 
kondisi debt overhang.  

2. Kebutuhan modal pembangunan yang relatif besar dan belum dapat sepenuhnya dipenuhi 
oleh tabungan domestik menyebabkan Indonesia masih bergantung pada aliran modal asing 
baik dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) maupun utang luar negeri. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa investasi yang merupakan gabungan penanaman modal 
dalam negeri dan penanaman modal asing memberikan kontribusi positif dan signifikan 
terhadap pembangunan ekonomi. 

3. Besarnya tenaga kerja di Indonesia merupakan faktor signifikan untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung dari hasil penelitian yang menunjukkan tenaga kerja 
memberikan kontribusi positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. 

4. Berdasarkan hasil penelitian variabel-variabel indenpenden yaitu tenaga kerja, investasi, 
pembentukan modal tetap domestik bruto dan utang swasta secara bersama-sama 
memberikan pengaruh signfikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

 

Saran 
 Penelitian ini telah mengindikasikan utang luar negeri swasta sudah melewati titik kritis 
dari pola the debt lafter curve sehingga tambahan utang baru justru akan menurunkan 
pertumbuhan ekonomi. Besarnya jumlah utang luar negeri swasta yang berada pada titik kritis 
belum dihitung dalam penelitian ini. Sehubungan dengan hal tersebut, saran untuk penelitian 
berikutnya adalah menghitung nilai titik kritis jumlah utang luar negeri swasta sehingga dapat 
menjadi pedoman bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan Protokol Manajemen 
Krisis (PMK) terkait dengan utang luar negeri swasta.  
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PREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS DEBITUR SEKTOR PERDAGANGAN 
MENGGUNAKAN BINARY LOGIT  
(STUDI KASUS PT. BANK SUMUT) 

 

Muhammad S. Malau; Syafri;  A. Chair Loebis; dan Pardomuan Sihombing 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to design a prediction model as an early warning system of a 
credit risk’s the trading sector debitor case of Bank Sumut. The analysis methode using Logistic 
Regression as binary logit with sampling data observation 2010 & 2011 purposively 178 Debitor 
which is 29 non performing debitor and 149 performing debitor. Dependent variable using 
binary with dummy data “0” for performing debitor (Collectibility 1 & 2)  and dummy data “1” 
for non performing debitor (collectibilty 3,4&5) and the Independent variabel using financial 
ratio before the credit given such as Working capital/Total asset (WCTA), Sales/Total Asset 
(STA), Sales/working capital (SWC), Debt to equity ratio (DER), Earning before interest & 
tax/total asset (EBITTA), Total liabilities/total asset (TLTA) and sales/current ratio (SCA). The 
result of this study is the ratio Sales/Working Capital (SWC), Working Capital/total asset 
(WCTA) and Sales/total asset (STA) significantly impact the probability of prediction debitor 
becoming non performing. 
  
Keywords : Financial Distress, Sector Trade Debitor, Binary Logit 

Model, Bank Sumut 
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PREDIKSI KONDISI FINANCIAL DISTRESS DEBITUR SEKTOR PERDAGANGAN 
MENGGUNAKAN BINARY LOGIT 
(STUDI KASUS PT. BANK SUMUT) 

Pendahuluan 
Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi 

perbankan di Indonesia. NPL juga mempengaruhi pendapatan bank disamping mempengaruhi 
penilaian tingkat kesehatan bank. Semakin tinggi rasio NPL semakin besar bank kehilangan 
pendapatan akibat aset yang tidak produktif dan semakin besar bank menyisihkan biaya 
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dari asetnya. Permasalahan NPL di Indonesia 
seperti fenomena gunung es, nilai yang tampak masih sangat kecil dibandingkan kenyataan 
masih ada potensial lost dari debitur yang ada antara lain, tindakan pihak bank melakukan hapus 
buku (write off) debitur macet untuk menurunkan rasio NPL masih belum jelas kriteria dan yang 
dipersyaratkan Bank Indonesia, pihak bank bisa melakukan penyertaan sementara kepada debitur 
macet untuk menutup kredit yang bermasalah, dan perilaku debitur melakukan transaski 
overdraft (cerukan) menunjukan terjadinya permasalahan keuangan debitur.  

Tabel 1.  Non Performing Loan Bank Umum Berdasarkan Sektor Ekonomi 2009-2011 (miliar 
rupiah) 

No Sektor Ekonomi 
2010 2011 2012 

NPL Share NPL Share NPL Share 
1 Pertanian, Perburuan dan 

sarana pertanian 2.494 5,25% 1.659 3,67% 1.813 3,80% 

2 Pertambangan 774,3 1,63% 269 0,59% 302 0,63% 
3 Perindustrian 12.411 26,10% 10.238 22,63% 11.746 24,63% 
4 Listrik, Gas & Air 18,3 0,04% 193 0,43% 247 0,52% 
5 Konstruksi 2.316 4,87% 2.237 4,94% 2.865 6,01% 
6 Perdagangan Restoran & 

Hotel 12.254 25,77% 12.665 27,99% 13.129 27,53% 

7 Pengangkutan, Pergudangan 
dan Komunikasi 1.762 3,71% 2.816 6,22% 2.355 4,94% 

8 Jasa Dunia Usaha 3.373 7,09% 3.100 6,85% 2.121 4,45% 
9 Jasa Sosial/Masyarakat 756,3 1,59% 1.761 3,89% 1.276 2,68% 

10 Lain-lain 11.388 23,95% 10.303 22,77% 11.840 24,83% 
  Jumlah 47.548  45.241  47.695  
Sumber : Bank Indonesia  

Sektor perdagangan di Indonesia cukup berkembang pesat, hal ini dikarenakan begitu 
mudahnya untuk masuk ke sektor perdagangan, tanpa skill dan tanpa investasi peralatan yang 
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khusus, perorangan ataupun badan usaha bisa masuk kedalam sektor formal perdagangan dalam 
pemberian kredit di bank hanya dengan izin berupa Surat Izin Usaha Perdagangan dari Dinas 
kota setempat dan Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan. Semakin besar porsi 
pembiayaan atau kredit di sektor perdagangan maka semakin besar juga peluang terjadinya kredit 
macet. NPL berdasarkan sektor ekonomi di Indonesia diperlihatkan Tabel 1. Berdasarkan sektor 
ekonomi penyaluran kredit Bank Umum di Indonesia menunjukan posisi outstanding sektor 
ekonomi Perdagangan, Restoran dan Hotel menjadi sektor penyumbang NPL terbesar sejak 
tahun 2009. 

Tabel 2. Kualitas Kredit Bank Umum di Indonesia, 2008-2011(miliar rupiah) 

Sumber : Bank Indonesia  
 

Rasio NPL bank umum di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2011 pada tabel  2 
menunjukan penurunan setiap tahunnya, tetapi secara nominal NPL terus mengalami 
peningkatan. Penurunan rasio NPL tersebut hanya karena bertambahnya outstanding kredit 
karena realisasi kredit baru. 

Salah satu pertimbangan dalam  analisa pemberian kredit adalah faktor keuangan yang 
terinformasikan pada laporan keuangan yang ada, bank perlu membuat suatu analisa berdasarkan 
laporan keuangan tersebut apakah calon debitur memiliki kemungkinan mengalami penurunan 
kondisi keuangan (financial distress) yang mengarah kepada kebangkrutan perusahaan.  

Plat dan Plat (2002) mendefinisikan financial distress sebagai tahap penurunan kondisi 
keuangan yang terjadi pada perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. 
Model sistem peringatan untuk mengantisipasi adanya financial distress perlu untuk 
dikembangkan, karena model ini sangat bermanfaat bagi pihak bank (kreditur) sebagai bahan 
analisa dan dasar pertimbangan dalam pemberian kredit dan bagi pihak perusahaan (debitur) 
sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi sebelum terjadinya financial distress 
yang mengarah kebangkrutan.  

Plat dan Plat (2002) menyatakan kegunaan prediksi informasi financial distress pada 
perusahaan adalah dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum 

No Keterangan Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 

1 Total Kredit 1.307.688 1.437.930 1.765.845 2.200.094 
  Lancar 1.190.245 1.307.983 1.636.854 2.067.704 
  Dalam Perhatian 

Khusus 
75.571 82.399 83.751 84.695 

  Kurang Lancar 8.177 9.772 9.180 7.407 
  Diragukan 5.406 8.132 7.665 6.887 
  Macet 28.290 29.644 28.396 33.401 
2 NPL (Rp) 41.872 47.548 45.241 47.695 
3 NPL (%) 3,20% 3,31% 2,56% 2,17% 
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terjadinya kebangkrutan, pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover agar 
perusahaan lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola perusahaan dengan lebih baik, 
dan memberikan tanda peringatan dini/awal adanya kebangkrutan pada masa yang akan dating. 
Berbagai penelitian dilakukan untuk menganalisa faktor faktor yang menyebabkan terjadinya 
financial distress. Penelitian mengenai financial distress sudah dilakukan di Indonesia oleh 
Nurhayati (1995) menganalisis laporan keuangan untuk memprediksi kebangkrutan debitur 
industri kayu pada bank “x” diperoleh 4 variabel keuangan utama yang perlu dipertimbangkan 
Net Income to Net Worth, Net Worth to Fixed Assets, Sales to Cost of Good Sold dan Log of 
sales.  

Nasser dan Aryati (2000) menggunakan rasio keuangan model CAMEL guna 
memprediksi kebangkrutan bank, dan hasil dari penelitian tersebut adalah rasio keuangan 
bermanfaat dalam memprediksi kebangkrutan bisnis bank untuk periode satu sampai lima tahun 
sebelum bisnis tersebut benar-benar bangkrut. 

Wilopo (2001) melakukan penelitian mengenai prediksi kebangkrutan bank di Indonesia 
dengan menggunakan variabel rasio keuangan model CAMEL (13 rasio), besaran (size) bank 
yang diukur dengan log.assets, dan variabel dummy (kredit lancar & manajemen) dan hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat prediksi variabel – variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini tinggi (lebih dari 50% sebagai cutt off).  

Waluyo (2002) memprediksi kebangkrutan debitur untuk mengantisipasi terjadinya kredit 
macet dengan obyek penelitian debitur Bank Umum Konvensional BRI Cabang Bondowoso dari 
penelitian tersebut menggunakan rasio Working Capital/Total Asset, Retained Earning/Total 
Assets, Book Value of Equity/book value of Liabilities, Sales/Total Assets dan hasil penelitian 
menunjukan rasio Sales/Total assets secara parsial signifikan menentukan kredit bermasalah. 

Luciana dan Kristijadi (2003) memberikan bukti bahwa ketujuh kelompok rasio yakni 
profit margin, likuiditas, efisiensi, profitabilitas, financial leverage, posisi kas dan pertumbuhan 
dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan. Luciana (2004), 
memproksikan kondisi financial distress sebagai kondisi perusahaan yang telah delisted pada 
tahun 1999-2002 dan hasil penelitiannya memberikan bukti bahwa rasio net income/total asset, 
shareholder equity/total assets, total debt/total asset dapat digunakan untuk memprediksi 
probabilitas perusahaan yang mengalami delisted. Rowland (2008) memprediksi financial 
distress pada emiten industri perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan Binary 
Logit menunjukan current ratio dan asset turnover memiliki tingkat daya klasifikasi yang tinggi.  

Untuk mengawasi serta menjaga kelangsungan usaha para debiturnya, bank wajib untuk 
melaksanakan monitoring dan mendeteksi kemungkinan yang terjadi pada perusahaan di masa 
yang akan datang, khususnya dalam bidang keuangan yang akan dapat berakibat buruk bagi 
pengembalian pinjaman kepada bank. Salah satu alat analisis yang dapat dipergunakan lembaga 
perbankan dalam upaya deteksi dini adalah dengan apa yang disebut dengan distress analysis 
dan analisa informasi keuangan setelah pemberian kredit. Menurut Foster (1986) bagi para 
kreditur penelitian tentang prediksi financial distress relevan untuk institusi pemberi pinjaman, 
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baik untuk memutuskan memberikan pinjaman maupun kebijakan untuk monitor eksisnya 
pemberi pinjaman. 

Penelitian ini memprediksi kondisi financial distress debitur pada Bank Sumut dengan 
mengklasifikasikan kelompok debitur distress dan non-distress. Dalam hal ini masalah penelitian 
dapat dirumuskan Rasio keuangan apa yang terpilih sebagai prediktor dalam memprediksi 
financial distress debitur di Bank Sumut? dan bagaimana akurasi prediksi financial distress dari 
analisis tersebut? 

 
Kajian Teoritis 
Financial Distress 

Menurut Emery dkk (Suroso 2006) kondisi financial distress perusahaan didefinisikan 
sebagai kondisi dimana hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban 
perusahaan (Insolvency). Insolvency dapat dibedakan dalam 2 kategori , yaitu Technical 
Insolvency, yaitu bersifat sementara dan munculnya karena perusahaan kekurangan kas untuk 
memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek dan Bankruptcy Insolvency yaitu bersifat lebih 
serius dan munculnya ketika total nilai hutang melebihi nilai total aset perusahaan atau nilai 
ekuitas perusahaan negatif. 

Hofer (1980) dan Whitaker (1999) mengumpamakan kondisi financial distress sebagai 
suatu kondisi dari perusahaan yang mengalami laba bersih (net profit) negatif selama beberapa 
tahun tersebut. Sedangkan menurut Brigham (Waluyo,2002) kondisi financial distress dapat 
terjadi bila proyeksi arus kas (cash flow) perusahaan menunjukan indikasi bahwa pada satu 
waktu tertentu dimasa yang akan datang perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk 
memenuhi kewajibannya. 

Plat dan Plat (2002) mendefinisikan financial distress sebagai tahap penurunan kondisi 
keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Sementara itu Luciana 
(2004) mendefinisikan kondisi financial distress sebagai  suatu kondisi di mana perusahaan 
mengalami delisted akibat laba bersih dan nilai buku ekuitas negatif berturut-turut serta 
perusahaan tersebut telah di merger. 
 
Faktor – Faktor Penyebab Financial Distress. 

Menurut Gitman (Suciaty,2008) salah satu penyebab terjadinya kondisi financial distress 
adalah keburukan pengelolaan bisnis (mismanagement) perusahaan tersebut. Namun demikian 
dengan bervariasinya kondisi perusahaan baik internal maupun eksternal, maka terdapat 
banyak hal lain juga dapat menyebabkan terjadinya financial distress pada suatu perusahaan. 
Apabila ditinjau dari aspek keuangan perusahaan (financial factor) maka terdapat tiga keadaan 
yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami financial distress menurut Wintoro 
(Suciaty,2008) yaitu:  
1. Faktor ketidak mampuan modal atau kekurangan dana, hal ini disebabkan terjadinya 

ketidakseimbangan aliran penerimaan uang yang bersumber pada penjualan atau penagihan 
piutang dengan pengeluaran uang untuk membiayai operasi perusahaan, akan menimbulkan 
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persoalan kekurangan dana. Apabila perusahaan tidak mampu menarik dana untuk 
memenuhi kekurangan dana tersebut, maka perusahaan berada pada kondisi tidak likuid.  

2. Besarnya beban hutang dan bunga, disebabkan Apabila perusahaan mendapatkan kredit dari 
bank untuk menutupi kekurangan dana, maka masalah likuiditas perusahaan dapat teratasi 
untuk sementara waktu. Tetapi kemudian timbul persoalan baru yaitu adanya keterkaitan 
kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunga kredit. Keadaan ini 
memberikan keuntungan bagi perusahaan, apabila tingkat bunga lebih rendah dari tingkat 
investasi harta (return on asset) dan perusahaan melakukan apa yang disebut dengan 
manajemen resiko atas hutangnya. Ketidakmampuan perusahaan melakukan manajemen 
resiko atas hutangnya berdampak kerugian.  

3. Menderita kerugian, hal ini disebabkan pendapatan yang diperoleh perusahaan harus 
mampu menutup seluruh biaya yang dikeluarkan dan menghasilkan laba bersih. Besarnya 
laba bersih sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan reinvestasi, sehingga akan 
menambah kekayaan bersih perusahaan dan meningkatkan ROE (return on equity) untuk 
menjamin kepentingan pemegang saham. Oleh karenanya perusahaan harus selalu berupaya 
meningkatkan pendapatan dan mengendalikan tingkat biaya. Ketidakmampuan perusahaan 
mempertahankan keseimbangan pendapatan dengan biaya mengakibatkan perusahaan akan 
menderita kerugian dan mengalami financial distress. 
 

Selain aspek keuangan terdapat aspek lain yang mendukung terjadinya financial distress. 
Keadaan-keadaan yang menyebabkan perusahaan mengalami  financial distress yang dapat 
menyebabkan kebangkrutan perusahaan antara lain Manajemen (pengelolaan) perusahaan 
yang tidak professional. Hal ini dapat mengakibatkan dilakukannya pengambilan keputusan 
untuk melakukan ekspansi secara tidak bijaksana menurut Emery&Finnerty (Suroso,2006). dan 
faktor ekonomi termasuk industry weakness, seperti lokasi perusahaan yang tidak tepat atau 
persaingan usaha yang ketat dan ketidakpastian kondisi perekonomian suatu Negara menurut 
Brigham (Waluyo,2002) 
 
Mengatasi Financial Distress 

Dalam mengatasi keadaan financial distress (kesulitan keuangan) bagi bank ataupun 
bagi suatu perusahaan dapat digunakan beberapa cara.  
1. Menjual sebagian besar aset dari perusahaan sehingga didapat uang tunai. Dengan adanya 

uang tunai ini maka dapat meningkatkan kembali likuiditas bagi bank atau perusahaan untuk 
melanjutkan kembali kinerja operasional dari bank atau perusahaan tersebut. 

2. Melakukan merger, yakni penggabungan  dua perusahaan atau lebih dengan 
mempertahankan salah satu perusahaan dan membubarkan perusahaan lainnya tanpa 
proses likuidasi. 

3. Mengurangi beberapa biaya yang kurang signifikan dengan cara efisiensi 
4. Menerbitkan sekuritas baru sebagai sumber likuiditas alternatif 
5. Menukar kewajiban yang dimiliki dengan saham perusahaan, sebagai strategi portofolio 

terhadap hutang dan modal 
6. Mengajukan kebangkrutan atau menyatakan pailit, hal ini dilakukan agar dapat penundaan 

kembali pembayaran utang pada beberapa kreditur. 
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7. Melakukan credit rescue atau menyelamatkan kredit dengan melakukan  
a. Rescheduling atau penjadwalan kembali, merupakan perubahan syarat kredit yang 

menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu, termasuk masa tenggang, baik 
yang meliputi perubahan besarnya angsuran debitur maupun tidak. 
i. Memperpanjang jangka waktu kredit, hal ini akan berdampak pada jumlah angsuran 

ii. Memperpanjang interval angsuran (triwulan, semester), hal ini akan mempengaruhi 
perputaran likuiditas debitur 

b. Reconditioning atau persyaratan kembali, merupakan perubahan sebagian atau seluruh 
syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu. 
i. Penundaan pembayaran bunga, diberikan dalam bentuk grace periode pada masa 

pemulihan usaha  
ii. Penurunan suku bunga, dengan mempertimbangkan range suku bunga minimal yang 

dapat diberikan sesuai kemampuan debitur 
c. Restructuring atau penataan kembali, merupakan suatu cara penyelamatan problem loan 

dengan cara melakukan perubahan struktur permodalan perusahaan debitur, antara lain  
i. Merubah jenis kredit (jangka pendek, panjang), maturitas kredit dapat mempengaruhi 

tingkat pengembalian kredit 
ii. Menaikan plafon kredit, dengan modal kerja tambahan diharapkan perputaran usaha 

debitur dapat kembali normal 
iii. Penyertaan sementara bank dilakukan agar bank dapat secara langsung memonitoring 

kegiatan usaha debitur. 
 
Perkembangan Studi Financial Distress 

Dun & Bradstreet, Inc merupakan perusahaan investigasi kredit independen yang 
mengukur performa perusahaan yang didirikan tahun 1849 di Cincinnati merupakan awal dari 
credit rating perusahaan yang menjadi dasar pemerintah membentuk suatu undang-undang 
kebangkrutan (Bankruptcy Act 1933) dan terus dikembangkan hingga keluar Teori 
Kebangkrutan, Reorganisasi dan Likuidasi dalam manajemen Perusahaan.  

Beaver (1967) merupakan salah satu akademisi yang menjadi pioneer dalam meneliti 
corporate failure dan penelitiannya sering dianggap sebagai milestone penelitian corporate 
failure. Pendekatan yang dipakai Beaver (1967) adalah univariat, yaitu setiap rasio, tanpa diikuti 
oleh rasio lainnya, diuji kemampuannya untuk memperkirakan corporate failure. Beaver (1967) 
menganalisa 158 perusahaan yang terdiri dari 79 perusahaan bangkrut dan 79 perusahaan tidak 
bangkrut menggunakan 14 rasio keuangan secara terpisah. 

 Altman (1968) mencoba memperbaiki penelitian Beaver dengan menerapkan 
multivariate linear discriminant analysis (MDA), untuk membuktikan ke tidakkonsistenan rasio 
secara terpisah seperti yang digunakan Beaver yaitu metode univariate yang kerap dibuktikan 
memiliki keterbatasan. Teknik MDA yang digunakan oleh Altman merupakan suatu teknik 
regresi dari beberapa uncorrelated time series variables, dengan menggunakan cut-off value 
untuk menetapkan kriteria klasifikasi masing-masing kelompok. Altman menganalisa 66 
perusahaan manufaktur yang terdiri dari 33 perusahaan yang bangkrut dan 33 perusahaan yang 
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tidak bangkrut dengan periode pengamatan 1946-1965, Altman menggunakan 22 rasio keuangan 
yang diklasifikasikan menjadi 5 kategori rasio keuangan yang terdiri dari Rasio liquidity, 
profitability, leverage, solvency dan activity.  

Fungsi Diskriminan yang dikembangkan Altman yang dikenal dengan model Z-Score 
adalah sebagai berikut  

+ 0,033  

Dimana, 
 X1  : Working Capital /Total Assets 
 X2  : Retained Earning /Total Assets 

X3  : Earning Before Interest & Taxes / Total Assets 
X4  : Market Value equity / Book Value of total Debt 
X5  : Sales /Total Assets 
Z : Overall Index (indeks kebangkrutan) 
Altman menyatakan bahwa jika perusahaan memiliki indeks kebangkrutan 2,99 atau lebih 

maka perusahaan tidak termasuk perusahaan yang dikategorikan akan mengalami kebangkrutan. 
Sedangkan perusahaan yang memiliki indeks kebangkrutan 1,81 atau kurang maka perusahaan 
termasuk kategori bangkrut, sedangkan untuk perusahaan yang berada pada interval 1,81 – 2,99 
maka perusahaan itu masuk kedalam Grey Area yaitu kondisi antara gagal dan tidak gagal. 

Kelebihan penggunaan teknik MDA ini adalah seluruh ciri karakteristik variabel yang 
diobservasi dimasukkan, bersamaan dengan interaksi mereka. Altman juga menyimpulkan 
bahwa Multivariate Discriminant Analysis mengurangi jarak pengukuran/dimensionality dari 
para peneliti dengan menggunakan cut-off points. Pada umumnya, karena MDA mudah 
digunakan dan diinterpretasikan, MDA sering menjadi pilihan para peneliti corporate failure 
selama ini. Namun demikian, dalam menggunakan rasio keuangan untuk memprediksi corporate 
failure, teknik MDA menggunakan metode error yang mengikuti karakteristik data yang 
digunakan. Dengan kondisi tersebut, issu penting yang banyak didiskusikan di literatur-literatur 
penelitian adalah pada penggunaan asumsi proporsionalitas dan zero intercept dari rasio 
keuangan (Lev and Sunder, 1979, Whittington, 1980; McDonald and Morris, 1984; Rees, 1990; 
Keasey and Watson, 1991). Dengan demikian, secara keseluruhan, bukti empiris yang dihasilkan 
menjadi lebih tidak pasti dan belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa bentuk rasio 
yang lebih canggih akan lebih baik dari rasio dasar tersebut. Untuk alasan tersebut, rasio-rasio 
sederhana masih tetap digunakan dalam kebanyakan studi corporate failure.  

Masalah lain yang terkait dengan MDA pada prediksi corporate failure adalah masalah 
normalitas data, inequality dari matriks dispersion dari seluruh kelompok dan non-random-
sampling dari perusahaan yang fail maupun tidak fail. Setiap masalah tersebut menyebabkan 
output regresi menjadi biasa. Para peneliti pada umumnya, tampak mengabaikan keterbatasan 
tersebut dan tetap melanjutkan penelitian Altman, dengan harapan mendapatkan model yang 
lebih akurat lagi. Beberapa contoh dari penelitian lanjutan tersebut adalah: 
1. Proyek probability membership classes yang dilakukan Deakin, 1972;. 
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2. Penggunaan quadratic classifier (Altman, Haldeman and Narayanan, 1977);. 
3. Penggunaan cashflow based model (Gentry, Newbold and Whitford, 1987);. 
4. Penggunaan informasi laporan keuangan triwulanan (Baldwin dan Glezen,1992);. 
5. Current cost information (Aly, Barlow dan ones, 1992; Keasy dan Watson, 1986). 

Tetapi, tidak ada satupun dari penelitian itu yang memberikan keakuratan lebih baik dari 
pada penelitian Altman. Lebih lanjut, pada kebanyakan kasus, aplikasi pemakaian model-model 
kepailitan tersebut menghadapi kesulitan karena model-model yang digunakan ternyata lebih 
kompleks. Yang perlu mendapatkan perhatian mengenai perkembangan teknik pengujian statistik 
yang digunakan untuk memprediksi kepailitan adalah teknik pengujian statistik yang digunakan 
Ohlson (1980).  

Ohlson pada tahun 1980, menggunakan logistic regression (logit analysis) untuk 
memprediksi kepailitan, suatu metode yang menghindari keterbatasan teknik MDA. Pada Logit 
analysis, asumsi multivariate normal distribution diabaikan. Dengan adanya asumsi inilah maka 
keterbatasan yang terdapat pada teknik pengujian statistik untuk kepailitan dengan menggunakan 
MDA dapat diatasi oleh Logit. Logit, bersama dengan probit analysis (variasi dari logit), disebut 
sebagai conditional probability model karena Logit menyediakan conditional probability dari 
observasi yang berasal dalam suatu kelompok. Ohlson menganalisa 105 perusahaan bangkrut dan 
2.058 perusahaan tidak bangkrut dari data pengamatan 1970-1976, dengan membandingkan 7 
rasio keuangan dan 2 variabel dummy.  

Setelah Ohlson, analisis prediksi kebangkrutan perusahaan semakin banyak 
dikembangkan antara lain Zavgren (1983), Genry et al (1985), Keasey dan Watson (1987), Platt 
and Platt (1990), Ooghe et al (1995), Mossman et al (1998), Charitou dan Trigeorgis (2002), 
Lizal (2002), Becchetti dan Sierra (2002) semua penelitan menggunakan logit dan 
membandingkannya dengan MDA terpilih Regresi Logistik (Logit Model) secara statistik 
memberikan akurasi diskriminan dari rasio yang digunakan.  

Pertimbangan lain untuk memilih Logit antara lain karena Logit model memiliki 
keunggulan secara statistik. Namun demikian, model tersebut perlu dimodifikasi untuk menjamin 
kevalidan koefisien parameter dengan pengaruh kelompok yang ditimbulkan oleh panel data. 
Beberapa Teori Kebangkrutan secara yurisprudensi juga banyak berkembang antara lain, 
Creditor Bargain’s Theory yang dikembangkan Thomas H.Jackson tahun 1982, Risk Sharing 
Theory (Thomas & Robert , 1989) Value Based Theory (Korobkin 1991), dan Theory of 
Bankruptcy and Reorganization (lo Pucki, 2004) yang menjadi dasar definisi kebangkrutan dan 
insolvency secara yurisprudensi. 
Analisis Regresi Logistik dalam Memprediksi Financial Distress. 

Secara umum, analisis regresi logistik digunakan untuk melihat pengaruh sejumlah 
variabel independen x1, x2,… xk terhadap variabel dependen Y yang berupa variabel kategorik 
atau sebaliknya. Pengertian lainnya adalah bahwa analisis regresi logistik menggunakan variabel 
independen atau peubah penjelasnya, yang dapat berupa peubah kategorik ataupun peubah 
numerik untuk menduga besarnya peluang kejadian tertentu dari kategori peubah respon atau 
variabel dependen. 
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Terdapat tiga jenis regresi logistik, yaitu 
1) Regresi Logistik Biner (binary logistic regression), adalah regresi dimana variabel 

dependennya berupa variabel dikotomi atau variabel biner. Contoh dari variabel dikotomi 
atau variabel biner adalah: sukses-gagal, benar-salah, hidup-mati, dan yang lainnya 

2) Regresi Logistik Multinomial (multinomial logistic regression), adalah regresi logistik dimana 
variabel dependennya berupa variabel kategorik yang terdiri lebih dari dua nilai 
(polychotomous variables) seperti : merah,biru,kuning. 

3) Regresi Logistik Ordinal (ordinal logistic regression), adalah regresi logistik dimana variabel 
dependennya berupa variabel dengan skala ordinal dan variabel dependennya memiliki 
pilihan yang bertingkat atau dapat dikatakan bahwa pilihan yang satu memiliki kondisi yang 
lebih baik/lebih buruk dibandingkan lainnya, seperti: tidak punya – sedikit - agak banyak - 
banyak, halus – sedang – kasar – rendah – sedang – tinggi dan yang lainnya 

 Bentuk umum dari logit: 
 Li = ln  = β0 + β1x1 + β2x2 +….+ βkxk 

Dimana: 
Li = Logit 

 
= odds ratio, yaitu perbandingan antara probabilitas 

terjadinya suatu peristiwa (Pi) dengan probabilitas 
tidak terjadinya suatu peristiwa (1-Pi) 

Pi = probabilitas bersyarat Y = 1 bila diketahui x 
1-Pi = probabilitas bersyarat Y = 0 bila diketahui x 

 
Menurut Gujarati (2003) ciri utama dari model logit adalah: 
1. Karena nilai π bergerak dari 0 sampai 1, maka nilai logit bergerak dari -∞ sampai +∞, nilai 

Logit adalah tidak terbatas 
2. Walaupun nilai L linier, namun probabilitas p sendiri tidak linier 
3. Interpretasi dari model logit adalah sebagai berikut; βk, slope, adalah mengukur perubahan L 

untuk satu unit perubahan dari xk. sedangkan β0 adalah nilai odds jika seluruh variabel 
independen = 0 

4. Model Logit berasumsi bahwa rasio dari log odds adalah linier terhadap x. 
5. Jika L, Logit bernilai positif, hal itu berarti ketika nilai variabel independen meningkat, 

peluang variabel dependen sama dengan 1 (kejadian terjadi) meningkat. Jika L bernilai 
negatif peluang variabel dependen sama dengan 1 menurun seiring X meningkat. Dengan 
kata lain logit menjadi negatif dan meningkat secara besar seiring dengan rasio peluang 
menurun dari 1 ke 0 dan menjadi besar dan positif seiring rasio peluang meningkat dari 1 
kenilai tak hingga.   

Secara keseluruhan, model logit adalah model nonlinear, baik dalam parameter maupun 
variabel. Oleh karena itu, metode OLS tidak dapat digunakan untuk mengestimasi model logit. 
Jika dalam linear model digunakan pendekatan Least Square untuk meminimumkan error, maka 
pendekatan yang tepat untuk model non linear yaitu metode penaksiran logit model adalah 
menggunakan  pendekatan maximum likelihood. Hal ini disebabkan karena model distribusi 
logistik tidak dapat memenuhi hasil yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Jika estimasi 
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linear regression dilakukan dengan meminimumkan nilai error maka maximum likelihood justru 
memaksimumkan nilai variabel yang diestimasi dengan nilai variabel sebenarnya. 

Maximum likelihood menghasilkan nilai dari unkown parameter yang memaksimumkan 
peluang mendapatkan data sejumlah observasi (Hosmer,1989). Untuk mengaplikasikan metode 
maksimum likelihood, maka kita harus membentuk suatu fungsi yang dapat menunjukan 
peluang data yang diobservasi sebagai fungsi dari parameter yang diestimasi. Yaitu dengan 
mencari taksiran β0, β1, βk yang memaksimumkan fungsi likelihood L(i). 
 
Klasifikasi Kualitas Kredit 

Menurut Foster (1986) variabel yang dipakai untuk pengklasifikasian kredit adalah 1. 
Ketepatan waktu pembayaran pokok dan bunga pinjaman, 2. Nilai aktiva yang dijaminkan, 3. 
Ketaatan nasabah pada syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 

Berdasarkan PBI No.11/2/PBI/2009 bahwa kualitas kredit ditetapkan  berdasarkan faktor 
penilaian Prospek Usaha, Kinerja (Performance) Debitur dan Kemampuan Membayar Adapun 
pengklasifikasian Aktiva Produktif debitur yaitu Pertama, Lancar (Pass), dengan kriteria bahwa 
Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu; memiliki mutasi rekening yang aktif; 
bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).  Kedua, dalam Perhatian 
Khusus (special mention) dengan kriteria  bahwa terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang 
belum melampaui 90 hari; kadang –kadang terjadi cerukan; atau mutasi rekening relatif aktif; 
atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau di dukung oleh 
pinjaman baru. Ketiga, Kurang Lancar (Substandard), aktiva produktif masuk klasifikasi ini jika 
memenuhi kriteria yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah 
melampaui 90 hari; Sering terjadi cerukan; Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; Terjadi 
pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; Terdapat indikasi masalah 
keuangan yang dihadapi debitur; Dokumentasi pinjaman lemah. 
Keempat, Diragukan (Doubtful), dengan kriteria bahwa Terdapat tunggakan angsuran pokok dan 
atau bunga yang telah melampaui 120 hari; Terjadi cerukan yang bersifat permanen; Terjadi 
wanprestasi lebih dari 120 hari; Terjadi kapitalisasi bunga; Dokumentasi hukum yang lemah baik 
untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.  Kelima, Macet (Loss), aktiva produktif 
masuk klasifikasi ini apabila memenuhi kriteria yaitu Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga 
yang telah melampaui 180 hari; Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; dari segi 
hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. 

Menurut Foster (1986) kualitas status kredit komersial bank menjadi 5 klasifikasi sebagai 
berikut: Current Loan, yaitu kredit yang resikonya dapat diterima normal. Especially mentioned 
loan, yaitu kredit yang menunjukan adanya bukti kelemahan dalam kondisi keuangan peminjam 
atau skedul pelunasan yang tidak realistic. Substandard loan, yaitu kredit yang menunjukan 
adanya beberapa masalah mengenai kondisi keuangan, manajerial dan ekonomi yang meminta 
tindakan secara cepat. Doubtful loan, yaitu kredit yang pelunasannya baik pokok maupun 
bunga sangat dipertanyakan apakah peminjamn mampu melunasi atau tidak. Loss loan, yaitu 
kredit yang dianggap tidak dapat ditagih pelunasannya.  Klasifikasi status kredit tersebut 
menunjukan adanya tingkat resiko yang akan ditanggung bank. Semakin rendah kualitas kredit 
semakin tinggi resiko yang harus ditanggung oleh bank. Menurut Marais dkk (Waluyo, 2002), 
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resiko kredit komersial ini dapat diprediksi dengan menggunakan rasio keuangan perusahaan 
peminjam. Rasio keuangan ini harus mengacu pada kemungkinan terjadinya tingkat kesulitan 
keuangan (Financial Distress) yang akan dihadapi oleh perusahaan peminjam (White dkk dalam 
Waluyo, 2002) 
 
Penelitian Terdahulu 

Penggunaan rasio keuangan untuk menilai perusahaan dan mempredikisi kineja 
perusahaan, secara eksplisit dikemukakan oleh Barnes (1987) bahwa rasio keuangan 
merupakan indikator karakteristik kinerja keuangan dan bisnis dapat digunakan untuk 
meramalkan karakteristik kinerja perusahaan pada masa mendatang. Selain itu ada penelitian-
penelitian lain yang memakai rasio keuangan untuk prediksi mendatang yang menggambarkan 
kinerja atau dasar untuk membuat keputusan yang bersifat finansial, yaitu 

Becker dan Gosman (1979) melakukan interview pada bank-bank di Amerika Serikat, 
Dun & Bradstreet, Investment Banking, dan Bond Rating Agencies, yang hasilnya menunjukan 
bahwa rasio keuangan merupakan prioritas tertinggi dalam pembuatan keputusan pemberian 
pinjaman oleh instansi pemberi kredit. Temuan lainnya bahwa tinggi rendahnya pinjaman lebih 
dititik beratkan pada rasio leverage dan profitabilitas perusahaan dan lebih sedikit pada rasio 
aktivitas dan likuiditas. 

Dietrich dan Kaplan (Waluyo, 2002) melakukan penelitian yang berkaitan dengan 
pengklasifikasian kredit komersial bank. Variabel yang dipakai adalah (1) rasio total hutang 
terhadap total aktiva, (2) Rasio arus kas operasi terhadap penjumlahan antara beban bunga 
bank, besarnya biaya propisi atas kredit yang diberikan dan rata-rata hutang yang jatuh tempo 
selama tiga tahun terakhir, (3) jumlah tahun-tahun yang mengalami penurunan penjualan. 
Jumlah sampel yang diteliti 187 perusahaan penerima kredit komersial di Amerika Serikat. Hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa model prediksi status kredit komersial yang dibuat 
mempunyai nilai prediksi yang signifikan. Penelitian mereka juga menguraikan tentang jumlah 
sampel pada tahap pembentukan model estimasi dan pengujian validasi model. 

Penelitian lain tentang pengklasifikasian status kredit komersial bank dilakukan oleh 
Marais dkk (Waluyo,2002). Penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 84 perusahaan 
penerima kredit. Sampel yang dipakai tidak memasukkan kredit dengan status macet (loss). Dua 
sebab kemacetan yang diuji adalah : (1) Uniform Loss Function, yaitu seluruh kesalahan 
pengklasifikasian terjadi berdasarkan keseragaman standard, dan (2) loss function suplied by 
bank, yaitu kemacetan yang disebabkan oleh kesalahan pengklasifikasian oleh bank. Hasil yang 
diperoleh dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa variabel independen rasio keuangan 
perusahaan penerima kredit dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan model prediksi 
pengklasifikasian status kredit komersil bank secara signifikan. 

Di Indonesia penelitian yang menggunakan metode multiple discriminant anaysis (MDA) 
pernah dilakukan oleh Wijayanti (1998). Penelitan tersebut bertujuan untuk menguji tingkat 
keseuaian antara model prediksi yang berdasarkan rasio keuangan dengan keputusan 
pemeringkatan perusahaan oleh majalah bisnis SWA. Hasilnya bahwa tingkat ketepatan model 
MDA mencapai 90,74% dalam mengukur tingkat keseuaian keputusan pemeringkatan 
perusahaan. 
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Penelitian lain pernah dilakukan oleh Machfoedz (1994) tentang manfaat rasio 
keuangan dalam memprediksi laba perusahaan di Indonesia. Perusahaan yang diteliti sebanyak 
68 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ), dengan menganalisis 47 rasio 
keuangan  yang digolongkan dalam 9 kategori, yaitu short term liquidity, long term solvency, 
profitability, productivity, indebtedness, investment, intensiveness, leverage, return on 
investment dan equity. Hasil stepwise regression menunjukan bahwa terdapat 13 rasio 
keuangan yang signifikan dalam memprediksi pertumbuhan laba. Rasio yang signifikan tersebut 
adalah 1 rasio kategori short term liquidity, 1 rasio kategori long term solvency, 3 rasio kategori 
profitability, 1 rasio kategori productivity, 1 rasio kategori indebtedness, 1 rasio kategori return 
on investment serta 3 rasio kategori equity. 
 
Kerangka Konseptual 

Penelitian ini menggunakan rasio keuangan debitur sebelum realisasi kredit yang 
digunakan oleh penelitian sebelumnya. Working Capital/ Total Assets (Altman, 1968), (Ohlon, 
1980), (Waluyo, 2002) dan (Rowland,  2008), Sales/Total Assets (Altman, 1968) (Waluyo 2002) 
dan (Rowland, 2008) Earning Before Interest & tax /Total Assets (Altman, 1968), (Waluyo, 2002) 
dan (Rowland, 2008), Sales/Current Assets (Rowland, 2008), Sales/Working Capital (Luciana, 
2006), dan (Rowland, 2008), Total Liabilities/Total Asset (Ohlson, 1980) dan (Rowland, 2008),  
Debt to Eqity Ratio (Rowland, 2008). 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
Metodologi Penelitian 
Pengumpulan Data 

Working Capital/Total Asset 

Sales/Total Asset (STA) 

Sales/Working Capital (SWC) 

Debt to Equity Ratio (DER) 

Earning Before Interest & Taxes/ 
Total Assets (EBITTA) 

Total Liabilities/Total Assets 

Sales/Current Assets (SCA) 

Probabilitas: 
 0. Debitur Lancar 
 1. Debitur Macet 



Journal of Capital Market and Banking 
ISSN: 2301 – 4733; Vol. 1, No. 3; Nopember 2012  

 

30 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder bersifat 
cross sectional. Data yang digunakan untuk membandingkan rasio keuangan debitur yang 
mengalami financial distress (non performing loan) dan yang tidak mengalami financial distress 
(performing loan) diperoleh dari laporan keuangan sebelum realisasi kredit setiap debitur. 

 
Sampel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode penarikan 
sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, dengan tipe judgement sampling yaitu 
pemilihan sample berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan sebagai 
berikut : 
1. Sampel adalah nasabah kredit (debitur) Bank Sumut 
2. Sampel adalah Debitur dengan plafond minimal Rp.500.000.000,- 
3. Sampel adalah debitur kredit produktif dengan sektor ekonomi perdagangan 
4. Sampel adalah debitur yang memiliki laporan keuangan Unaudited dan atau audited, yang 

tersedia di Bank 
 
Definisi Operasional Variabel 
Adapun variabel yang dipergunakana dalam penelitian ini diperlihatakan para Tabel berikut 
dibawah ini. 

Tabel 3. Variabel Independen 
Ukuran Perhitungan 
WCTA Modal Kerja (Aktiva Lancar-kewajiban lancar)/total aktiva 
STA Penjualan/total asset 
SWC Penjualan/modal kerja (aktiva lancar-kewajiban lancar) 
DER Total hutang/modal 
EBITTA Laba sebelum pajak/total asset 
TLTA Total hutang/total asset 
SCA Penjualan/aktiva lancar 

 
Variabel tidak bebas dalam penelitian ini yaitu debitur yang mengalami financial distress 
dengan kategori non performing loan masuk kelompok 1 dan debitur yang tidak mengalami 
financial distress dengan kategori performing loan masuk kelompok 0. Dengan periode data 
kolektibilitas tahun 2010 dan 2011 
 
Metode Analisis. 
Metode analisis data yang digunakan adalah regresi logistik. Regresi logistik digunakan karena 
teknik ini tidak mensyaratkan asumsi normalitas data dan homogenitas varian sehingga jika 
asumsi tersebut tidak terpenuhi maka model yang dihasilkan tetap robust (kuat) dan bisa 
diterapkan secara tepat dalam banyak situasi.  
Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

Li = ln  = β0 + β1x1 + β2x2 +….+ βkxk 
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Atau       

Atau       

Dimana: 
 
 
 
 
 
 

 
Analisa Data 
dan Hasil 
Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data dari hasil pengamatan jumlah debitur kredit sektor 
perdagangan tahun 2010-2011 dan melakukan pemilahan debitur yang sama ditahun tersebut, 
serta tidak mengikut sertakan cabang yang tidak memiliki debitur yang mengalami Financial 
Distress (FD) diperoleh total debitur 319.  

Tabel 4. Sampel Penelitian 

Li = Logit 

 
= odds ratio, yaitu perbandingan antara probabilitas 

terjadinya suatu peristiwa (P) dengan probabilitas 
tidak terjadinya suatu peristiwa (1-P) 

P = probabilitas bersyarat Y = 1 bila diketahui x  
1-P = probabilitas bersyarat Y = 0 bila diketahui x 

 = Konstanta 
 = Koefisien masing-masing variabel 

X = Variabel independen 
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Sumber : Bank sumut (data diolah) 
* Data tidak tersedia 

Jumlah debitur kategori yang mengalami Financial Distress sebesar 29, dan yang tidak 
mengalami Financial Distress 149, dengan pemilihan debitur diambil secara proporsional dari 
masing-masing cabang. 
 

Tabel 5 Jumlah Kategori Sampel Penelitian 

Sumber : Data diolah 
 
Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan kategori debitur macet (kolektibilitas 3, 
4 & 5) mengalami Financial Distress dan debitur lancar (kolektibilitas 1&2) tidak megalami 
(Financial Distress) untuk setiap variabel independen dalam model penelitian. Data yang 

No Sampel Jumlah Prosentase 
1 Debitur Lancar (Kolektibilitas 1&2) 149 83,71% 
2 Debitur Macet (Kolektibilitas 3,4&5) 29 16,29% 
 Total  178 100% 
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dianalisis adalah rasio keuangan sebelum realisasi kredit dengan jumlah debitur pada posisi 
tahun 2010 & 2011.  
Analisis ini meliputi nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Dengan 
menggunakan program SPSS 17.00 yang dapat dilihat pada tabel 5 berikut. 
 

Tabel 6. Statistik Deskriprif Sampel Penelitian 

Variabel Debitur Lancar Debitur Macet 
MIN MAX MEAN STD.DEV MIN MAX MEAN STD.DEV 

WCTA -11.85 78.53 18.695 14.776 -15.53 21.10 1.322 10.473 
STA 25.85 573.40 319.093 97.783 102.20 452.88 216.933 74.281 
SWC -5921.70 12814.99 2827.17 3099.82 -15386.69 5849.79 -2663.336 5893.894 
DER 15.25 10560.15 409.006 859.452 27.38 971.96 536.569 278.241 
EBITTA 0.31 196.74 14.748 16.925 1.05 35.96 8.2676 8.514 
TLTA 5.11 78.95 55.647 15.102 18.69 79.85 66.193 15.830 
SCA 25.85 994.30 520.3615 174.231 247.88 736.18 414.948 124.012 

Sumber: Program SPSS (data diolah) 

Tabel 6 menunjukkan variabel WCTA debitur lancar memiliki nilai minimum sebesar -
11,85 dan maksimum sebesar 78,53 serta nilai mean sebesar 18,695 dengan standar deviasi 
14,774. Sedangkan variabel WCTA debitur macet  memiliki nilai minimum sebesar -15,53 dan 
maksimum sebesar 21.10 serta nilai mean sebesar 1,322 dengan standar deviasi 10,473. Dari 
statistik deskriptif ini dapat disimpulkan bahwa nilai mean variabel WCTA debitur lancar lebih 
besar dibandingkan debitur macet. variabel STA debitur lancar memiliki nilai minimum sebesar 
25,85 dan maksimum sebesar 573,40 serta nilai mean sebesar 319,094 dengan standar deviasi 
97,783. Sedangkan variabel STA debitur macet  memiliki nilai minimum sebesar 102,20 dan 
maksimum sebesar 452,88 serta nilai mean sebesar 216,933 dengan standar deviasi 74,281 . Dari 
statistik deskriptif ini dapat disimpulkan bahwa nilai mean variabel STA debitur lancar lebih 
besar dibandingkan debitur macet. variabel SWC debitur lancar memiliki nilai minimum sebesar 
-5921,70 dan maksimum sebesar 12814,99 serta nilai mean sebesar 2827,171 dengan standar 
deviasi 3099,817. Sedangkan variabel SWC debitur macet  memiliki nilai minimum sebesar -
15386,69 dan maksimum sebesar 5849,79 serta nilai mean sebesar -2663,336 dengan standar 
deviasi 5893,894.  

Dari statistik deskriptif ini dapat disimpulkan bahwa nilai mean variabel SWC debitur 
lancar lebih besar dibandingkan debitur macet. variabel DER debitur lancar memiliki nilai 
minimum sebesar 15,25 dan maksimum sebesar 10560,15 serta nilai mean sebesar 409,006 
dengan standar deviasi 859,452. Sedangkan variabel DER debitur macet  memiliki nilai 
minimum sebesar 27,38 dan maksimum sebesar 971,96 serta nilai mean sebesar 536,569 dengan 
standar deviasi 278,241.  

Dari statistik deskriptif ini dapat disimpulkan bahwa nilai mean variabel DER debitur 
lancar lebih kecil dibandingkan debitur macet. variabel EBITTA debitur lancar memiliki nilai 
minimum sebesar 0,31 dan maksimum sebesar 196,74 serta nilai mean sebesar 14,748 dengan 
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standar deviasi 16,925. Sedangkan variabel EBITTA debitur macet  memiliki nilai minimum 
sebesar 1,05 dan maksimum sebesar 35,96 serta nilai mean sebesar 8,268 dengan standar deviasi 
8,514. Dari statistik deskriptif ini dapat disimpulkan bahwa nilai mean variabel EBITTA debitur 
lancar lebih besar dibandingkan debitur macet. Variabel TLTA debitur lancar memiliki nilai 
minimum sebesar 5,11 dan maksimum sebesar 78,95 serta nilai mean sebesar 55,647 dengan 
standar deviasi 15,102. Sedangkan variabel TLTA debitur macet memiliki nilai minimum 
sebesar 18,69 dan maksimum sebesar 79,85 serta nilai mean sebesar 66,193 dengan standar 
deviasi 15,830.  

Dari statistik deskriptif ini dapat disimpulkan bahwa nilai mean variabel TLTA debitur 
lancar lebih kecil dibandingkan debitur macet. variabel SCA debitur lancar memiliki nilai 
minimum sebesar 25,85 dan maksimum sebesar 994,30 serta nilai mean sebesar 520,362 dengan 
standar deviasi 174,231. Sedangkan variabel SCA debitur macet memiliki nilai minimum sebesar 
247,88 dan maksimum sebesar 736,18 serta nilai mean sebesar 414,948 dengan standar deviasi 
124,012. Dari statistik deskriptif ini dapat disimpulkan bahwa nilai mean variabel SCA debitur 
lancar lebih besar dibandingkan debitur macet. 

Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis menggunakan model regresi logistik untuk menguji pengaruh Working 

Capital/Total Assets (WCTA), Sales/Total Assets (STA), Sales/Working Capital (SWC), Debt to 
Equity Ratio (DER), Earning Before Interest & Tax/Total Assets (EBITTA), Total 
Liabilities/Total Assets (TLTA), Sales/Current Assets (SCA) terhadap prediksi probabilitas 
debitur yang mengalami Financial Distress (Macet) dan debitur yang tidak mengalami Financial 
Distress (Lancar). Data yang digunakan untuk menganalisis variabel yaitu data keuangan 
sebelum realisasi kredit. Analisis pertama yang dilakukan yaitu menilai kelayakan model regresi 
dan goodness of fit test yang diukur dengan Chi-Square pada uji Hosmer and Lemeshow dan 
diperoleh angka sebesar 5,002. Probabilitas signifikansi menunjukkan angka 0,757 yang lebih 
besar dari 0,05 maka H0 diterima. Hal ini berarti model regresi layak dipakai untuk analisis 
selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan 
klasifikasi yang diamati seperti terlihat pada tabel 7 berikut. 
 

Tabel 7. Hasil Uji Hosmer & Lemeshow 
Step Chi-square Significant 
1 5,002 0,757 

 Sumber: SPSS Hasil olah data 

 
Langkah selanjutnya yaitu menilai keseluruhan model (overall model fit) yang dapat dilihat 

dari nilai -2 Log Likelihood (- 2 LL) pada tabel 8. 
 

Tabel 8. Hasil Uji Overall Model Fit Block Number = 0 
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Iterasi -2 Log Likelihood Coefficients/Constant 
Step 0 1 160,387 -1,348 

 2 158,250 -1,612 
 3 158,236 -1,636 
 4 158,236 -1,637 

Sumber: SPSS Hasil olah data 
 
Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai -2 LL pada awal (Block Number = 0), dimana model 

hanya memasukkan konstanta sebesar 158.236, dan estimasi terhenti pada iterasi ke 4, karena 
perubahan paramater hanya sebeaar kurang dari 0,01 sedangkan nilai -2 LL pada saat Block 
Number = 1, dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas turun menjadi 77,846 
yang ditunjukan pada tabel 4.7. Hal ini berarti -2 LL Block Number = 0 lebih besar dibandingkan 
dengan nilai -2 LL Block Number = 1 atau model regresi dikatakan layak atau lebih baik.  

 
Tabel 9. Hasil Uji Overall Model Fit Block Number = 0 

Step -2Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R 
square 

1 77,846 0,363 0,617 
Sumber: SPSS Hasil olah data 

Tabel 9 juga menunjukkan nilai Cox & Snell R Square sebesar 0,363 dan nilai 
Nagelkerke R Square sebesar 0,617 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat 
dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 61,7%.  

Tabel 10. Tabel Klasifikasi Model analisis 

Pengamatan Prediksi 
 Status Persentase 

keakuratan  Lancar Macet 
Step 1 Status Lancar 145 4 97.3 
  Macet 13 16 55,2 
Persentase Keseluruhan   90,4 

Sumber: SPSS Hasil olah data 

 
Klasifikasi model analisis pada Tabel 10 menghitung nilai estimasi yang lancar dan 

macet. Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen debitur macet (1) dan 
debitur lancar (0), sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel 
dependen debitur macet (1) dan debitur lancar (0). Klasifikasi di atas menunjukkan bahwa pada 
kolom prediksi debitur yang tidak mengalami financial distress (lancar) sebanyak 149 debitur, 
sedangkan pada baris hasil observasi sesungguhnya yang mengalami tidak financial Distress 
sebanyak 145 debitur, sedangkan untuk debitur yang mengalami financial distress (macet) 
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sebanyak 29 perusahaan, dan pada baris hasil observasi sesungguhnya yang mengalami financial 
distress (macet) sebanyak 16 perusahaan. Jadi ketepatan model ini secara keseluruhan sebesar 
90,4%. 

Analisis terakhir yaitu pengujian koefisien regresi untuk menguji seberapa jauh semua 
variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 
Koefisien regresi dapat ditentukan dengan menggunakan Wald statistic dan nilai probabilitas 
(Sig.) seperti terlihat pada Tabel 11. Dari model tersebut di atas dapat dinyatakan interpretasi 
yang dilihat pada tampilan output variable in the equation model analisis sebagai berikut: 

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik Model Analisis 
Variabel Koefisien Signifikansi Keterangan 
WCTA -0,064791 0,086 Signifikan pada α 10% 
STA -0,016879 0,054 Signifikan pada α 10% 
SWC -0,000234 0,005 Signifikan pada α 1% 
DER -0,000022 0,953 Tidak signifikan 
EBITTA -0,010170 0,506 Tidak signifikan 
TLTA 0,045419 0,154 Tidak signifikan 
SCA 0,001177 0,821 Tidak signifikan 
Konstanta 0,614916 0,802  

Sumber: SPSS Hasil olah data 
 

 
 
Dari persamaan regresi logistik tersebut dapat dilihat : 

 Konstanta positif sebesar 0,614916 artinya jika semua variabel diabaikan maka peluang 
terjadinya debitur macet akan meningkat. Konstanta memiliki probabilitas (sig) 0,802 hal 
ini berarti tidak signifikan terhadap probabilitas financial distress. 

 Koefisien negatif WCTA sebesar -0,064791 artinya setiap kenaikan WCTA sebesar satu 
satuan akan menurunkan peluang terjadinya debitur macet, hasil ini sama dengan 
penelitian Ohlson (1980), Waluyo (2002) dan Rowland (2008)  dan bertentangan dengan 
model Z-score Altman. Variabel WCTA memiliki probabilitas (Sig) 0,086 Hal ini berarti 
WCTA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap probabilitas Financial Distress pada 
alpha 10%. 

 Koefisien negatif STA sebesar -0,016879 artinya setiap kenaikan STA sebesar satu 
satuan akan menurunkan peluang terjadinya debitur macet, hasil ini bertentangan dengan 
Model Altman (1968) dan penelitian Waluyo (2002) tetapi sesuai dengan penelitian 
Rowland (2008). Variabel STA memiliki probabilitas (Sig) 0,054. Hal ini berarti STA 
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berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap probabilitas financial distress pada 
alpha 10%. 

 Koefisien negatif SWC sangat kecil -0,000234 menunjukan pengaruh rasio SWC sangat 
kecil terhadap peluang terjadinya debitur macet walaupun cukup signifikan secara 
statistik, hsil ini menunjukan koefisien yang sama dengan penelitian Luciana (2006) dan 
Rowland (2008). Variabel SWC memiliki probabilitas (Sig) 0,005. Hal ini berarti SWC 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap probabilitas financial distress pada alpha 
1%. 

 Koefisien negatif DER sangat kecil -0,000022 menunjukan pengaruh rasio DER sangat 
kecil terhadap peluang terjadinya debitur macet walaupun cukup signifikan secara 
statistik, hsil ini menunjukan koefisien yang sama dengan penelitian Rowland (2008). 
Variabel DER memiliki probabilitas (Sig) 0,953. Hal ini berarti DER berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan terhadap probabilitas financial distress. 

 Koefisien negatif EBITTA sebesar -0,010170 artinya setiap kenaikan EBITTA sebesar 
satu satuan akan menurunkan peluang terjadinya debitur macet, hasil ini bertentangan 
dengan penelitian Altman (1968), Waluyo (2002) dan sesuai dengan penelitian Luciana 
tahun 2006 dan Rowland tahun 2008. Variabel EBITTA memiliki nilai probabilitas (Sig) 
0,506. Hal ini berarti EBITTA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
probabilitas financial distress. 

 Koefisien positif TLTA sebesar 0,045419 artinya setiap kenaikan TLTA sebesar satu 
satuan akan menaikkan  peluang terjadinya debitur macet, hasil ini sesuai dengan 
penelitian Ohlson (1980) dan Rowland (2008). Variabel TLTA memiliki probabilitas 
(Sig) 0,154 Hal ini berarti TLTA berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
probabilitas financial distress. 

 Koefisien positif SCA sebesar 0,001177 artinya setiap kenaikan SCA sebesar satu satuan 
akan menaikkan peluang terjadinya debitur macet, hasil ini sesuai dengan penelitian 
Rowland (2008). Variabel SCA memiliki probabilitas (Sig) 0,821. Hal ini berarti H 
alternatif yang menyatakan SCA berpengaruh positif dan tidak signifikan probabilitas 
financial distress. 

 
Penjelasan Hasil Analisa 
 Dalam penelitian ini rasio Working Capital/Total Asset (WCTA), Sales /Total Asset dan 
Sales/Working Capital merupakan rasio yang signifikan berpengaruh pada probabilitas debitur 
sektor perdagangan mengalami finansial distress (macet) atau tidak mengalami financial distress 
(lancar), hal ini menunjukkan bahwa harta lancar berupa Kas, Persediaan dan piutang bersama 
dengan hutang lancar berupa hutang dagang dan hutang jangka pendek menjadi modal kerja 
yang akan mempengaruhi likuiditas usaha perdagangan. 
Pertambahan jumlah kas, persediaan dan piutang akan menurunkan probabilitas debitur sektor 
pedagangan mengalami kesulitas keuangan apabila tingkat turn over dan selisih dengan hutang 
dagang tidak begitu besar. Hasil penelitian yang menggunakan Working Capital sebagai variabel 
yang berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan debitur sektor perdagangan sejalan dengan 
penelitian sebelumnya oleh Rowland (2008) meneliti emiten industri perdagangan yang tercatat 
dalam Bursa Efek Indonesia. 
 Penjualan (sales) pada usaha perdagangan juga merupakan variabel yang mempengaruhi 
probabilitas debitur mengalami kegagalan atau tidak jika didukung dengan perputaran terhadap 
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persediaan dan piutang tidak begitu besar. Penjualan sebagai faktor pembilang dalam rasio yang 
digunakan dalam penelitian ini karena keterkaitan antara penjualan baik itu secara tunai maupun 
secara kredit dengan jangka waktu tertentu terhadap modal kerja yang tersedia akan 
mempengaruhi kemungkinan debitur perdagangan akan mengalami kesulitan keuangan atau 
tidak di kemudian hari. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Rowland (2008) dan 
Luciana (2006). 
 Laju pertumbuhan penjualan harus lebih besar dari pertumbuhan persediaan dan 
piutangnya (working capital) karena semakin besar rasio SWC akan menurunkan probabilitas 
debitur menjadi macet. Hasil Penjualan tunai akan menjadi likuiditas yang akan memperlancar 
siklus usahanya dan akan berpengaruh terhadap pembayaran hutang bank dan hutang dagang. 
Penjualan yang dilakukan dengan sistem jangka waktu (kredit) kepada pembeli dapat dilakukan 
jika penjualan secara tunai dan perputaran piutang dagangnya dalam kategori lancar maksimal 1 
bulan.   
 Rasio hutang terhadap modal (DER) pada penelitian ini tidak signifikan mempengaruhi 
probabilitas terjadinya debitur macet hal ini dimungkinkan karena variasi sampel penelitian yang 
diambil dari perorangan dan perusahaan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap besar 
kecilnya rasio hutang terhadap modal. Semakin Rasio Laba sebelum pajak terhadap total aset 
pada penelitian ini akan memperkecil peluang terjadinya debitur macet, tetapi variabel ini tidak 
signifikan, karena pada sektor perdagangan laba usaha yang tercatat masih terdapat hasil 
penjualan tidak tunai, yaitu pembayaran dengan menggunakan giro dalam bentuk jangka waktu 
dan tidak langsung menjadi likuiditas untuk perputaran usaha kedepan. 
 Rasio total hutang terhadap total aset pada penelitian ini tidak signifikan, pada sektor 
perdagangan perputaran hutang dagang akan menjadi tidak berpengaruh terhadap kemungkinan 
gagal bayarnya debitur jika memiliki turnover yang cepat, dan dikombinasikan dengan 
perputaran piutang dan persediaan yang lebih cepat. Rasio penjualan terhadap kas, piutang dan 
persediaan pada penelitian ini tidak signifikan, hal ini dimungkinkan karena karakteristik 
penjualan ada yang secara tunai dan non tunai, serta perputaran atas harta lancar tidak menjadi 
pengaruh jika tidak didukung dengan perputaran hutang. 
 
Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bukti empiris mengenai probabilitas prediksi 
financial distress pada debitur sektor perdagangan studi kasus pada PT.Bank Sumut. Pada 
penelitian ini diambil sampel sebanyak 178 debitur yang terdiri dari 29 debitur macet 
(kolektibilitas 3,4 & 5) dan 149 debitur lancar (kolektibilitas 1 &2) dengan menggunakan 
variabel variabel rasio keuangan sebelum realisasi kredit yaitu Working Capital/Total Asset 
(WCTA), Sales/Total Assets (STA), Sales /Working Capital (SWC),Debt to Equity Ratio (DER), 
Earning Before interest & Tax/Total Asset, Total Liabilities/Total Assets, dan Sales/ Current 
Asset.  

Pengujian hipotesa pada penelitian ini menggunakan regresi binary logit, diperoleh hasil 
bahwa rasio Sales /Total Asset, Working Capital/Total Asset dan Sales/Working Capital (SWC) 
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memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas prediksi debitur menjadi macet atau 
mengalami financial distress. 

Penjualan (sales) dalam usaha perdagangan mempunyai pengaruh didalam perputaran 
usaha yang berdampak pada kelancaran likuiditas apakah debitur sektor perdagangan mengalami 
kesulitan keuangan atau tidak. Penjualan digunakan sebagai faktor pembilang terhadap total 
asset dan working capital untuk mengukur tingkat perputaran harta lancar dari hasi penjualan 
baik secara tunai maupun kredit dari debitur perdagangan yang akan berpengaruh pada 
kelancaran likuiditas dan perputaran harta lancarnya. 

Working Capital merupakan selisih antara harta lancar berupa kas, persediaan dan piutang 
usaha dengan hutang lancar berupa hutang dagang dan hutang jangka pendek mempunyai 
pengaruh cukup signifikan terhadap probabilitas debitur sektor perdagangan mengalami 
kesulitan keuangan atau tidak. Hal ini dapat dilihat bahwa pertambahan nilai saldo kas 
operasional, persediaan dan piutang akan menurunkan probabilitas debitur perdagangan 
mengalami kesulitan keuangan. 

Hutang dagang dan hutang jangka pendek juga mempengaruhi nilai working capital, 
semakin kecil hutang dagang akan meningkatkan modal kerja yang akan menjadi tambahan 
suplemen bagi likuiditas usaha dagang debitur. 
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Estimasi Yield Curve di Indonesia 
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Abstract: 

 

This paper has objective to estimate yield curve in Indonesia. Some method was used to 
estimate yield curve.  This paper found that based on MAYE and RMSYE method the 
Super Bell mthod is the best. Using robust method that also Super Bell Method is the 
best. 
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Estimasi Yield Curve di Indonesia 

PENDAHULUAN 
 
Penentuan harga atau valuasi dari suatu instrumen investasi sangat sering dilakukan oleh 
berbagai kalangan, baik akademisi maupun praktisi. Instrumen yang divaluasi sangat beragam 
(Damodaran, 2002), mulai dari instrumen tidak berisiko sampai instrument berisiko seperti 
saham. Nilai diskonto dibutuhkan untuk melakukan valuasi instrumen investasi tersebut.  Nilai 
dikonto itu sering kali diambil dari BI Rate (Manurung, 2010) yang sebenarnya hanya nilai 
estimasi jangka pendek (karena BI Rate tersebut akan dapat berubah setiap bulan) sehingga 
kurang tepat untuk dijadikan acuan nilai diskonto untuk objek investasi jangka panjang. Nilai 
diskonto yang lebih tepat seharusnya diambil dari sebuah yield curve yang dimana dalam kurva 
tersebut sudah terdiri dari investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek. 
Yield curve (Damodaran, 2002) adalah sebuah kurva yang menghubungkan antara jangka waktu 
investasi dibandingkan dengan yield/imbal hasil yang didapatkan. Bila dihubungkan dengan ilmu 
makro ekonomi (Miles, 2005), maka yield curve dari instrumen yang bebas risiko (contoh di 
Indonesia adalah IGSYC) juga dapat menggambarkan kondisi ekonomi dari suatu negara dimasa 
yang akan datang berdasarkan bentuknya. Bentuk dari yield curve ini ada 3 jenis (Fabozzi, 2005) 
yaitu positive sloped, negative sloped, dan flat curve. 

 

 

Gambar 1.1 Jenis-jenis yield curve 
Sumber: Peneliti (FR 10 – 52 Periode 31 Oktober 2007) 

Untuk positif sloped menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang 
akan membaik sehingga inflasi suatu negara akan meningkat hal itu menyebabkan permintaan 
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tingkat hasil yang lebih tinggi dimasa yang akan datang (Miles, 2005). Untuk negative sloped 
sebaliknya menunjukkan keadaan ekonomi dimasa yang akan datang akan memburuk oleh 
sebab itulah maka investor mau menerima tingkat hasil yang lebih rendah untuk instrumen 
investasinya yang bebas risiko ini (Miles, 2005). Kondisi Indonesia sendiri dimasa yang akan 
datang masih memiliki prospek yang baik. Oleh sebab itulah terbukti dari yield curve yang 
positif. 

Penelitian ini akan mencoba untuk membahas bagaimana membentuk yield curve dari obligasi-
obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dimana pembentukan dari yield curve ini 
terbagi menjadi 3 metode (Stander, 2005) yaitu metode regresi (Bradley Crane & The Super 
Bell), metode empiris (McCulloch Cubic Spline, Nelson Siegel, & Nelson Siegel Svensson) dan 
metode equilibrium (Vasisek). Diharapkan dengan penelitian ini dapat berguna bagi semua 
pihak untuk menentukan pemilihan metode yang tepat dalam rangka pembentukan yield curve 
di Indonesia. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk terus melakukan perbaikan sesuai dengan 
perkembangan ilmu yang terjadi. 

TUJUAN DAN MANAFAAT PENELITIAN 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja dua jenis pendekatan 
pembentukan yield curve yang nantinya akan dibentuk menggunakan data-data obligasi 
pemerintah dengan imbal hasil tetap (FR10 – FR52). Dimana dari kedua pendekatan tersebut 
akan dibagi-bagi lagi menjadi beberapa metode yang masing-masing mewakili kedua pendekatan 
tersebut. Yield curve yang dibentuk dari setiap metode nantinya dapat dilakukan pembandingan 
untuk menentukan metode yang paling tepat dalam pembentukan yield curve di Indonesia. 
Dimana ukuran tingkat keberhasilan adalah dengan melihat error yang dihasilkan antara model 
setiap metode dibandingkan dengan data aktual di pasar. 
Manfaat dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan alat bantu baik untuk akademisi 
maupun praktisi dalam rangka pembentukan yield curve guna menunjang tujuannya masing-
masing. Disamping itu dapat pula melakukan pengembangan atas hasil penelitian ini sehingga 
nantinya didapatkan penyempurnaan dari metode-metode yang telah dibahas pada tesis ini guna 
untuk menemukan metode baru yang lebih baik menghasilkan pemodelan yield curve. 

 

Metodologi Penelitian   

Penelitian kali ini akan berfokus kepada pembentukan yield curve dari kelima metode yang telah 
dipaparkan di atas. Setelah dilakukan pembentukan maka langkah selanjutnya adalah melakukan 
tahapan pengujian. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah tinjauan pustaka setelah itu 
dilakukan pegumpulan data-data yang dibutuhkan. Berikut ini adalah data-data yang harus 
dikumpulkan beserta dengan sumbernya: 
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a) Data harian harga gross price penutupan obligasi pemerintah dari FR 10 – FR 52 periode 
1 Januari 2007 – 31 Desember 2009. Data ini didapatkan dari Bloomberg. 

b) Data tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk periode 1 bulan dan 3 
bulan. Data ini diambil secara mingguan dari periode 1 Januari 2007 hingga 31 Desember 
2009. Data ini didapatkan dari situs www.bi.go.id yang merupakan situs resmi Bank 
Indonesia. Data SBI ini digunakan sebagai obligasi pemerintah yang tenornya paling 
pendek yaitu 1 bulan dan 3 bulan. 

c) Data pendukung lainnya berupa suku bunga kupon masing-masing obligasi pemerintah 
dan tanggal jatuh tempo dari obligasi pemerintah. Data ini didapatkan pada surat kabar 
Bisnis Indonesia. Data ini digunakan untuk melakukan pembentukan yield curve. Suku 
bunga kupon akan berdapak kepada yield dari masing-masing obligasi sedangkan untuk 
tanggal jatuh tempo obligasi akan digunakan mengukur time to maturity dari obligasi 
tersebut. 

d) Data obligasi yang telah dikumpulkan dilakukan penyusunan cash flow dari awal sampai 
berakhirnya periode masa berlakukan obligasi. Data harga obligasi yang digunakan 
dalam perhitungan adalah clean price untuk memperhitungkan hal ini perlu dilakukan 
penambahan accrued interest kemasing-masing obligasi. 

 
 
TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Yield Curve 

Untuk teori yang mendasari dari yield curve ini terdapat empat teori yang terkenal (Manurung, 
2008) yaitu pertama, Expectation Hypothesis Theory (Damodaran, 2002) yang menyatakan 
bahwa ekspektasi dari setiap investor mengenai tingkat bunga sama dengan forward rate. Dalam 
teori ini, investor jangka pendek maupun investor jangka panjang akan tidak ada perbedaannya 
antara memegang obligasi jangka pendek ataupun panjang kerena tingkat bunga yang diharapkan 
sama dengan forward rate. 

Teori kedua adalah Liquidity Preference Theory (Damodaran, 2002) yang mengatakan bahwa 
investor jangka pendek biasanya lebih menyukai untuk memegang obligasi jangka panjang 
hanya jika forward rate lebih besar dari tingkat bunga yang diharapkan oleh investor (kecuali 
suku bunga jangka pendek). Sebaliknya investor jangka panjang akan memegang obligasi jangka 
pendek hanya bila forward rate lebih kecil dari tingkat bunga yang diharapkan oleh investor. 
Singkatnya pada teori ini baik investor jangka panjang maupun investor jangka pendek 
menginginkan premium untuk memegang obligasi dengan berbagai jatuh tempo sesuai dengan 
horizon investasinya. 

Teori ketiga, Preferred Habitat Theory (Damodaran, 2002) yang menentang pernyataan bahwa 
risk premium harus meningkat secara perlahan sejalan dengan lama jatuh temponya. Teori ini 
menyatakan bahwa risk premium harus meningkat sesuai lama jatuh temponya hanya bila 
seluruh investor memiliki keinginan untuk melikuidasi seluruh investasinya dalam jangka 
pendek dimana seluruh peminjam/emiten ragu untuk meminjam dalam jangka panjang. 
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Teori keempat, Market Segmentation Theory (Damodaran, 2002) yang mengatakan bahwa 
struktur tingkat bunga untuk obligasi yang jatuh temponya bervariasi dapat disegmentasikan 
secara sempurna. Teori ini mengartikan bahwa investor memiliki preferensi terhadap suatu 
obligasi karena ekspektasi tingkat pengembalian obligasi itu sendiri. Satu investor suka dengan 
obligasi yang jatuh temponya lebih pendek karena risiko tingkat bunga lebih kecil. Sedangkan 
ada juga investor yang menyukai obligasi yang jangka panjang karena ingin mendapatkan 
premium yang besar.   

Pendekatan Pembentukan Yield Curve 

Pendekatan untuk melakukan pembentukan model dari yield curve secara garis besar terbagi 
menjadi 3 metode (Stander, 2005) yaitu regresi, pendekatan empiris, dan pendekatan 
ekuilibrium. Pembentukan melalui regresi merupakan cara yang paling sederhana untuk 
melakukan pemodelan yield curve. Pendekatan ini memplotkan yield to maturity dengan term to 
maturity dari serangkaian obligasi. Kelemahan mendasar dari pendekatan ini adalah efek dari 
kupon obligasi yang tidak dimasukkan kedalam pemodelan. Kupon ini memiliki peran yang 
penting juga karena obligasi dengan waktu jatuh tempo yang sama dapat memiliki yield to 
maturity yang berbeda dipengaruhi oleh kupon yang berbeda. Contoh-contoh metode yang 
menggunakan pendekatan ini yang akan dibahas di belakang adalah metode Bradley-Crane & 
metode The Super-Bell. 

Pendekatan yang kedua adalah dengan pendekatan empiris dalam pembentukan yield curve. 
Pendekatan ini sudah memakai atau memperhitungkan imbal hasil dari kupon. Pendekatan 
empiris ini pada prakteknya paling banyak digunakan. Contoh-contoh metode yang 
menggunakan pendekatan ini yang akan dibahas di belakang adalah metode McCulloch Cubic 
Spline, Metode Nelson and Siegel & Metode Nelson Siegel Svensson. 

Pendekatan terakhir dalam metode pembentukan yield curve dikenal dengan nama dynamic asset 
pricing approach. Pendekatan ini melihat secara dinamis kedua hal yaitu bentuk dari struktur 
waktu dan evolusinya terhadap waktu. Contoh-contoh model yang adalah metode Vasicek.  

Metode Bradley-Crane  

Formulasi dari metode ini adalah sebagai berikut (McEnally, 1987): 

ln (1+ri) = 0  + 1.ti + 2.ln (ti) ...........................................(2.1) 

ri  = yield to maturity dari obligasi i 

ti    = term to maturity dari obligasi i (dalam tahun) 

  = parameter regresi yang akan diestimasikan 
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Metode ini adalah metode yang paling sederhana dari pembentukan sebuah yield curve sehingga 
memiliki berbagai keterbatasan dalam pembentukannya dimana tidak memperhitungkan unsur 
kupon obligasi dan juga model ini tidak dapat mengakomodir bentuk-bentuk yang bervariasi dari 
serangkaian obligasi. 

Metode The Super-Bell  

Metode ini diciptakan oleh Bell Canada Limited pada tahun 1960. Merupakan metode dengan 
pendekatan regresi yang memiliki formula seperti di bawah ini (Bolder and Streliski, 1999): 

 ..................(2.2) 

 = yield to maturity dari obligasi i 
 = term to maturity dari obligasi i (dalam tahun) 
 = besarnya rate kupon dari obligasi i 
 = parameter yang akan dicari malalui tehnik regressi 

Metode The Supper-Bell merupakan pengembangan dari Metode Bradley-Crane dimana pada 
metode ini sudah memasukkan kupon obligasi kedalam metodenya. Tujuannya adalah metode ini 
akan lebih dapat membentuk kurva yang representatif dari serangkaian obligasi. 

Metode McCulloch Cubic Spline 

Metode ini diperkenalkan oleh McCulloch (1971) untuk pembentukan yield curve. Model ini 
membagi struktur tingkat bunga menjadi beberapa segmen dengan menggunakan sejumlah titik 
yang dimanakan knot points (Manurung, 2008). Untuk menentukan jumlah knot point dapat 
dicari dengan rumus  

 ..............................................................(2.3) 

N = jumlah obligasi yang dipakai untuk membentuk yield curve  

 

Langkah selanjutnya, fungsi yang berbeda dari kelompok yang sama dicocokkan ke segmen 
struktur tingkat bunga tersebut. Langkah berikutnya dilakukan penghalusan dari setiap titik ke 
titik berikutnya agar terbentuk yield curve yang diinginkan. Cara melakukan optimalisasi dari 
metode ini adalah dengan melakukan predisksi dari fungsi diskonto untuk masing-masing 
periode. Perumusan untuk fungsi diskonto ini dapat dituliskan seperti di bawah ini (McCulloch, 
1971): 

.................................................(2.4) 
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  = besarnya discount pada suatu periode. 

  = variabel yang akan diestimasi dengan meminimalkan error dari model. 

  = fungsi polynomial dari setiap periode 

Kontinuitas dan kehalusan pada setiap knot point ditunjukkan persyaratan dari fungsi polynomial 
dilanjtkan berdasarkan formula di bawah ini  (McCulloch, 1975; Anderson et al, 1997): 

...(2.5) 

Metode Nelson Siegel 

Model ini awal ditemukannya oleh Charles Nelson dan Andrew Siegel di Washington pada tahun 
1987. Yang akan diestimasi dari metode Nelson Siegel adalah forward rate dari serangkaian 
data. Formulasi dari forward rate Nelson Siegel adalah sebagai berikut (Anderson et al, 1997): 

 ............................(2.6) 

  = forward rate dari model 
  = parameter yang akan dicari untuk pembentukan model 

τ  = term to maturity 
m  = periode dari model 
 

Dengan dihubungkan dengan persamaan implied forward rate seperti di bawah ini: 

 

 ......................................................(2.7) 

  = fungsi diskonto 
               = implied forward rate 

 

Maka spot rate dapat dituliskan persamaannya seperti di bawah ini: 

 ..................................................(2.8) 

Atas dasar kedua persamaan ini maka spot rate dari persamaan 2.6 dapat dituliskan seperti di 
bawah ini (Alper, 2004): 



Journal of Capital Market and Banking 
ISSN: 2301 – 4733; Vol. 1, No. 3; Nopember 2012  

 

49 

 

 ........(2.9) 

  = forward rate dari model 
  = parameter yang akan dicari untuk pembentukan model 

τ  = term to maturity 
m  = periode dari model 
 

Metode Nelson Siegel Svennson 

Pada tahun 1994 Lars E. O. Svensson melakukan penambahan pada metode Nelson Siegel 
dimana dimasukkan unsur  kedalam perumusannya. Penambahan ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan fleksibilitas dan kecocokan. Formulasi ini dinamakan sebagai Nelson Siegle 
Svensson.  Formulasi dari forward rate Nelson Siegel Svensson adalah sebagai berikut seperti di 
bawah ini (Svensson, 1994): 

 ........(2.10) 

Dengan dihubungkan dengan persamaan implied forward rate (2.7), maka formulasi untuk spot 
rate akan dapat dituliskan seperti di bawah ini (Svensson, 1994): 

 .(2.11) 

Teorema Harga Obligasi 

Ada lima teorema dari harga obligasi yaitu (Sharpe, 1990): 

a) Jika harga obligasi di pasar naik, maka yield dari obligasi ini harus turun nilainya; 
demikian pula sebaliknya, jika harga obligasi di pasar turun, maka yield dari obligasi ini 
akan naik. Contoh: obligasi A jangka waktunya 5 tahun par value 1000 dengan kupon 80 
maka yieldnya adalah 8%. Saat harga obligasi naik menjadi 1100 makan yield turun 
menjadi 5.76% 

b) Jika yield obligasi tidak berubah selama jangka waktu berlakunya obligasi tersebut, maka 
nilai diskon atau premium akan menurun saat jangka waktu jatuh tempo obligasi semakin 
bertambah pendek. Contoh obligasi B memiliki jangka waktu 5 tahun par value 1000 
dengan kupon 60. Memiliki harga pasar obligasi 883,31 yang mengartikan yieldnya 
sebesar 9%. Setelah satu tahun jika yield masih tetap sama maka harga jual obligasi 
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tersebut akan menjadi 902,81. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya diskon berkurang 
dari 116,69 menjadi hanya 97,19. 

c) Jika yield obligasi tidak berubah selama jangka waktu berlakunya obligasi tersebut, maka 
besarnya nilai diskon atau premium akan menurun pada sebuah rate yang bertambah 
sejalan dengan umur dari obligasi tersebut semakin pendek. Contoh: obligasi B kembali 
jika setelah dua tahun jika masih tetap mempunyai yield sebesar 9%, maka obligasi 
tersebut akan dijual pada harga 924,06. Maka diskonnya akan menurun menjadi 75.94. 
Saat ini  nilai perubahan diskon dari lima tahun menjadi empat tahun besarnya 19,5 
(116,69 – 97,19). Secara persentase nilai tersebut besarnya 19,5% dari harga par. 
Sedangkan besarnya perubahan dari diskon empat tahun menjadi tiga tahun lebih besar, 
yaitu sebesar 21,25 (97,19 – 75,94). Secara persentasenya nilai tersebut besarnya 21,25% 
dari harga par. 

d) Penurunan yield dari sebuah obligasi akan meningkatkan harga yang secara jumlahnya 
lebih besar daripada bila harga obligasi turun. Hal ini akan muncul jika ada besarnya 
kenaikan pada yield obligasi sama. Contoh: sebuah obligasi C memiliki jangka waktu 
lima tahun, kupon 7%. Saat dijual pada harga par maka besar yield 7%. Jika yield 
meningkat 1% menjadi 8%, maka harga obligasi menjadi 960,07 (berubah 39,93). Bila 
nilai yield turun 1% menjadi 6%, maka harganya akan menjadi 1042,12 (berubah 42,12), 
yang perubahannya lebih besar ketimbang 39,93 yang memiliki asosiasi dengan kenaikan 
1% dari yield obligasi. Pendekatan ini seringkali disebut dengan convexity. 

e) Persentase perubahan pada harga obligasi yang disebabkan oleh perubahan yield obligasi 
akan lebih kecil jika besarnya bunga kupon lebih tinggi. Teorema ini tidak berlaku untuk 
obligasi dengan jangka waktu satu tahun atau untuk obligasi yang tidak memiliki jangka 
waktu jatuh tempo atau sering disebut consols. Contoh: bandingkan antara obligasi D 
dengan C. Obligasi D memiliki kupon 9%, yang 2% lebih besar dari obligasi C. Obligasi 
D memiliki jangka waktu yang sama yaitu 5 tahun dan yield 7%. Maka harga obligasi D 
menjadi 1082. Jika yield pada kedua obligasi naik menjadi 8%, maka harga kedua 
obligasi ini akan menjadi obligasi C 960,07 dan obligasi D 1039,93. Hal ini 
merepresentasikan penurunan harga pada obligasi C 39,93 (1000 – 960,07) atau 3,993%. 
Sedangkan untuk obligasi D penurunannya 42,07 (1082 – 1039,93) atau 3,889%. Dari 
sini dapat terlihat bahwa dikarenakan obligasi D memiliki bunga kupon yang lebih tinggi, 
maka persentase perubahan harganya akan semakin kecil. 

 

Penelitian-Penelitian Sebelumnya Di Indonesia 

Berikut ini akan dipaparkan mengenai penelitian untuk mengestimasi yield curve di Indonesia 
yang pernah dilakukan. Yuniarto (2005) meneliti dengan menggunakan metode McCulloch 
Cubic Spline dan metode Neslon Siegel. Data yang dipakai berasal dari obligasi yang dikeluarkan 
oleh pemerintah Indonesia periode 2001-2003. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
metode McCulloch Cubic Spline lebih unggul dibandingkan dengan metode Nelson Siegel. Dasar 
dari pemilihan McCulloch Cubic Spline sebagai metode yang lebih unggul adalah dikarenakan 
nilai RMSYE dan MAYE yang lebih kecil. 
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Silitonga (2009) meneliti dengan menggunakan dua metode yaitu McCulloch Cubic Spline dan 
Nelson Siegel. Data yang digunakan adalah obligasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia 
periode 2005-2007. Hasil yang didapatkan adalah sama dengan penelitian yang sebelumnya yaitu 
metode McCulloch Cubic Spline memiliki performa yang lebih baik dari pada metode Nelson 
Siegel. Dasar dari pemilihan McCulloch Cubic Spline sebagai metode yang lebih unggul adalah 
dikarenakan nilai RMSYE dan MAYE yang lebih kecil. 

Sumber Data 

Metodologi pembentukan dan evaluasi yield curve adalah metode pengukuran error yield setiap 
tahap pengujian. Untuk itu, diperlukan data-data pendukung sebagai berikut: 

a) Data harian harga penutupan obligasi pemerintah dari FR 10 – FR 52 periode 1 Januari 
2007 – 31 Desember 2009. Data ini didapatkan dari Bloomberg. 

b) Data tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk periode 1 bulan dan 3 
bulan. Data ini diambil secara mingguan dari periode 1 Januari 2007 hingga 31 Desember 
2009. Data ini didapatkan dari situs www.bi.go.id yang merupakan situs resmi Bank 
Indonesia. Data SBI ini digunakan sebagai obligasi pemerintah yang tenornya paling 
pendek yaitu 1 bulan dan 3 bulan. 

c) Data pendukung lainnya berupa suku bunga kupon masing-masing obligasi pemerintah 
dan tanggal jatuh tempo dari obligasi pemerintah. Data ini didapatkan pada surat kabar 
Bisnis Indonesia. Data ini digunakan untuk melakukan pembentukan yield curve. Suku 
bunga kupon akan berdapak kepada yield dari masing-masing obligasi sedangkan untuk 
tanggal jatuh tempo obligasi akan digunakan mengukur time to maturity dari obligasi 
tersebut. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Metode Bradley-Crane 

Untuk melakukan pembentukan kurva melalui metode Bradley Crane (Stander, 2005) 
menggunakan metode regressi untuk mengestimasi nilai β0, β1, dan β2. Nilai-nilai ini didapatkan 
melalui proses regresi pada excel. Hasil dari proses ini nantinya akan menghasilkan estimasi 
terhadap nilai β0, β1, dan β2 yang paling maksimal sehingga nantinya model yang terbentuk 
merupakan model yang paling mendekati data yang dipakai untuk pembentukan model. Hasil 
dari regresi yang dilakukan adalah seperti di bawah ini: 

 

Tabel 1: Estimasi Nilai β0, β1, dan β2 

Date β0 β1 β2 
31-Okt-07    0,070418666       0,000450026     0,006171626  
08-Nop-07    0,065899834    (0,000158954)    0,012232483  
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Sumber : Peneliti 

Tabel 1 merupakan keseluruhan data dari hasil regresi yang telah dilakukan. Koefisien-koefisien 
ini akan membentuk model untuk mengestimasi yield dari suatu obligasi. Setelah mendapatkan 
pemodelan maka langkah selanjutnya dalam pembentukan yield curve yaitu model tersebut 
dijadikan persamaan global untuk seluruh obligasi dalam rangka melakukan pencarian yield to 
maturity dari masing-masing periode obligasi. Hasil yang didapatkan untuk periode 31 Oktober 
2007 adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 2: Nilai YTM Pemodelan Periode 31 Oktober 2007 

Obligasi TTM Model Actual 

03-Des-07    0,076622551       0,000241648     0,007525815  
01-Jan-08    0,070100290    (0,000358264)    0,012699105  
01-Feb-08    0,066148829    (0,000105367)    0,013003309  
03-Mar-08    0,070521495    (0,000351184)    0,013227269  
01-Apr-08    0,081805594    (0,000544973)    0,014122551  
01-Mei-08    0,099487283    (0,000931711)    0,013574828  
02-Jun-08    0,103892810    (0,000952252)    0,011658446  
01-Jul-08    0,109797319    (0,000417247)    0,008893869  

01-Agust-08    0,101170639       0,000657497     0,001713365  
01-Sep-08    0,104056401    (0,000039965)    0,004681267  
01-Okt-08    0,112140896    (0,000467992)    0,007274066  
03-Nop-08    0,147424632    (0,000091999)    0,004799602  
01-Des-08    0,132134407    (0,000938808)    0,009007605  
01-Jan-09    0,106126160    (0,000199689)    0,003694952  
02-Feb-09    0,096437272       0,000597630     0,004141153  
02-Mar-09    0,105731955       0,000257651     0,010375554  
01-Apr-09    0,090504518    (0,000043262)    0,011438436  
01-Mei-09    0,084621435       0,000044470     0,011702611  
01-Jun-09    0,076473705       0,000730826     0,006134719  
01-Jul-09    0,074701206       0,000750226     0,009667246  

03-Agust-09    0,071580568       0,001139945     0,005758878  
01-Sep-09    0,073701484       0,000095753     0,011273434  
01-Okt-09    0,071418746       0,000511444     0,007989320  
02-Nop-09    0,072224575    (0,000373443)    0,012723662  
01-Des-09    0,068445578       0,000645104     0,009512860  
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Obligasi TTM Model Actual 
FR10 2,35 7,60% 7,49% 
FR12 2,52 7,68% 7,67% 
FR13 2,85 7,83% 7,87% 
FR14 3,02 7,89% 7,93% 
FR15 3,27 7,99% 7,86% 
FR16 3,77 8,15% 8,22% 
FR17 4,19 8,27% 8,48% 
FR18 4,69 8,40% 8,51% 
FR19 5,60 8,61% 8,62% 
FR20 6,10 8,71% 8,77% 
FR21 3,10 7,93% 7,90% 
FR22 3,85 8,18% 8,17% 
FR23 5,10 8,50% 8,53% 
FR24 2,94 7,86% 7,79% 
FR25 3,94 8,20% 8,26% 
FR26 6,94 8,85% 8,72% 
FR27 7,60 8,95% 8,93% 
FR28 9,69 9,21% 9,26% 
FR30 8,52 9,08% 8,86% 
FR31 13,02 9,52% 9,71% 
FR32 10,69 9,32% 9,13% 
FR33 5,35 8,56% 8,66% 
FR34 13,60 9,57% 9,72% 
FR35 14,60 9,64% 9,70% 
FR36 11,85 9,43% 9,37% 
FR38 10,77 9,33% 9,18% 
FR39 15,77 9,71% 9,70% 
FR40 17,85 9,83% 9,81% 
FR43 14,69 9,64% 9,79% 
FR44 16,85 9,78% 9,83% 
FR46 15,69 9,71% 9,49% 

Sumber : Peneliti 

 

Data pada tabel 2 digunakan untuk membentuk grafik yield curve.  Data Tabel 2 memperlihatkan 
terjadinya perbedaan yield untuk term to maturity yang berbeda. Untuk term to maturity yang 
terpendek adalah 2.35 tahun besarnya yield 7.6%. Untuk term to maturity yang terpanjang adalah 17.85 
tahun besarnya yield 9.83%. Setiap periode akan berbeda hasilnya oleh sebab itu perlu dilakukan 
langkah seperti pada Tabel 2 berulang-ulang sebanyak jumlah periode yang akan dilakukan pengamatan. 
Pada penelitian kali ini periode yang akan diamati jumlahnya 27 periode yang lengkapnya dapat dilihat 
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pada Tabel 1. Grafik hasil dari pembentukan yield curve berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat pada Gambar 
1 berikut ini. 
 
Metode The Super Bell 

Untuk melakukan pembentukan kurva melalui metode The Super Bell (Stander, 2005) menggunakan 
metode regressi untuk mengestimasi nilai β0, β1, β2, β3, β4, β5, β6 dan β7. Nilai-nilai ini didapatkan melalui 
proses regresi pada excel. Hasil dari proses ini nantinya akan menghasilkan estimasi terhadap nilai β0, β1, 
β2, β3, β4, β5, β6 dan β7 yang paling maksimal sehingga nantinya model yang terbentuk merupakan model 
yang paling mendekati data yang dipakai untuk pembentukan model. Hasil dari regresi yang dilakukan 
dapat diperhatikan pada Tabel 3 berikut. 

 

Gambar 1: Yield curve per 31 Oktober 2007 (Metode Bradley Crane) 
Sumber : Peneliti 
 

Tabel 3: Estimasi Nilai β0, β1, β2, β3, β4, β5, β6 dan β7 

Date β0 β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 
31-Okt-07     0,56260      0,09875   (0,00167)     0,00002    (0,62003)     0,28231      0,01396    (0,00109) 
08-Nop-07   (0,21120)   (0,07456)     0,00210    (0,00004)     0,34927    (0,09712)     0,00560      0,00011  
03-Des-07     1,43520      0,27933    (0,00531)     0,00007    (1,69037)     0,72693    (0,08944)     0,01089  
01-Jan-08     0,35916      0,05516    (0,00088)     0,00001    (0,35800)     0,17489    (0,01299)   (0,00099) 
01-Feb-08   (0,44481)   (0,12490)     0,00310    (0,00005)     0,65109    (0,22692)   (0,02412)     0,00277  
03-Mar-08   (0,53084)   (0,14025)     0,00340    (0,00006)     0,76951    (0,29432)     0,00474    (0,00074) 
01-Apr-08     0,09994      0,00955    (0,00025)     0,00000    (0,02263)     0,00617      0,06783    (0,00705) 
01-Mei-08   (0,07005)   (0,03967)     0,00074    (0,00001)     0,21883    (0,06949)   (0,01313)   (0,00092) 
02-Jun-08   (0,02544)   (0,04316)     0,00123    (0,00002)     0,17981    (0,03682)   (0,05768)     0,00557  
01-Jul-08   (0,10663)   (0,06334)     0,00179    (0,00003)     0,28624    (0,07789)   (0,03034)     0,00339  

01-Agust-08     0,30851      0,03966    (0,00053)     0,00000    (0,25705)     0,12045      0,03644    (0,00715) 
01-Sep-08     0,33050      0,05354    (0,00132)     0,00002    (0,27854)     0,10710      0,00708    (0,00149) 
01-Okt-08     0,35488      0,04926    (0,00100)     0,00001    (0,29066)     0,12590    (0,01783)     0,00065  
03-Nop-08     0,46376      0,08186    (0,00250)     0,00005    (0,38601)     0,13117    (0,01461)     0,00676  
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Date β0 β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 
01-Des-08     0,78539      0,15366    (0,00358)     0,00006    (0,82754)     0,32428      0,13600    (0,01344) 
01-Jan-09   (0,10747)   (0,05617)     0,00150    (0,00003)     0,27583    (0,09002)     0,00211    (0,00002) 
02-Feb-09   (0,03356)   (0,03944)     0,00140    (0,00003)     0,17382    (0,04807)     0,00349    (0,00069) 
02-Mar-09     0,13327      0,00667    (0,00016)     0,00000    (0,02552)     0,01745    (0,01218)   (0,00135) 
01-Apr-09     0,07091    (0,00159)   (0,00010)     0,00000      0,02728    (0,00470)   (0,00296)     0,00152  
01-Mei-09     0,00588    (0,01340)     0,00012      0,00000      0,09650    (0,02978)     0,00951    (0,00207) 
01-Jun-09     0,03277    (0,00960)     0,00027    (0,00000)     0,05337    (0,01131)     0,02817    (0,00184) 
01-Jul-09   (0,11500)   (0,05785)     0,00203    (0,00004)     0,24707    (0,05919)     0,01316    (0,00185) 

03-Agust-09   (0,08261)   (0,04989)     0,00186    (0,00004)     0,20607    (0,04925)   (0,00504)     0,00028  
01-Sep-09   (0,11568)   (0,05892)     0,00206    (0,00005)     0,24815    (0,05800)     0,00087    (0,00048) 
01-Okt-09   (0,00755)   (0,02627)     0,00101    (0,00002)     0,10582    (0,01895)     0,00826      0,00015  
02-Nop-09     0,01443    (0,02145)     0,00082    (0,00002)     0,07931    (0,00520)     0,00910    (0,00078) 
01-Des-09   (0,05859)   (0,03694)     0,00129    (0,00003)     0,16138    (0,03470)     0,02065    (0,00176) 

Sumber : Peneliti 

Setelah mendapatkan pemodelan maka langkah selanjutnya dalam pembentukan yield curve yaitu 
model tersebut dijadikan persamaan global untuk seluruh obligasi dalam rangka melakukan pencarian 
yield to maturity dari masing-masing periode obligasi. Hasil yang didapatkan untuk periode 31 Oktober 
2007 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4:  Nilai YTM Pemodelan Periode 31 Oktober 2007 

Obligasi TTM Model Actual 

FR10 2,38 7,82% 7,69% 

FR12 2,54 7,95% 8,06% 

FR13 2,88 8,15% 8,21% 

FR14 3,04 8,22% 8,26% 

FR15 3,29 8,31% 8,26% 

FR16 3,79 8,44% 8,41% 

FR17 4,21 8,51% 8,52% 

FR18 4,71 8,58% 8,53% 

FR19 5,63 8,69% 8,74% 

FR20 6,13 8,75% 8,86% 

FR21 3,13 8,26% 8,25% 
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Obligasi TTM Model Actual 

FR22 3,88 8,45% 8,43% 

FR23 5,13 8,63% 8,49% 

FR24 2,96 8,19% 8,25% 

FR25 3,96 8,47% 8,47% 

FR26 6,96 8,86% 8,88% 

FR27 7,63 8,95% 9,03% 

FR28 9,71 9,25% 9,17% 

FR30 8,54 9,08% 9,09% 

FR31 13,04 9,69% 9,75% 

FR32 10,71 9,40% 9,32% 

FR33 5,38 8,66% 8,67% 

FR34 13,63 9,75% 9,80% 

FR35 14,63 9,84% 9,86% 

FR36 11,88 9,55% 9,54% 

FR38 10,79 9,41% 9,40% 

FR39 15,79 9,93% 9,89% 

FR40 17,88 10,06% 10,06% 

FR43 14,71 9,85% 9,83% 

FR44 16,88 10,00% 10,02% 

FR46 15,71 9,92% 9,90% 
Sumber : Peneliti 

Data pada tabel 4  dipergunakan untuk membentuk grafik yield curve. Untuk term to maturity yang 
terpendek adalah 2.38 tahun besarnya yield 7.82%. Untuk term to maturity yang terpanjang adalah 
17.88 tahun besarnya yield 10.06%. Setiap periode akan berbeda hasilnya oleh sebab itu perlu dilakukan 
langkah seperti pada tabel 4.4 berulang-ulang sebanyak jumlah periode yang akan dilakukan 
pengamatan. Pada penelitian kali ini periode yang akan diamati jumlahnya 27 periode yang lengkapnya 
dapat dilihat pada Tabel 1. Grafik hasil dari pembentukan yield curve berdasarkan tabel 4 dapat dilihat 
pada Gambar 2 berikut ini. 
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Gambar 2: Yield curve per 31 Oktober 2007 (Metode The Super Bell) 
Sumber : Peneliti 
 

Metode McCulloch Cubic Spline 

Jumlah obligasi yang dipakai dalam penelitan totalnya adalah 33 jenis. Dimana dalam penentuan jumlah 
knot mamakai persamaan 3.5 maka akan didapat nilai 5.7 yang bila dibulatkan menjadi 6. Knot ini yang 
digunakan untuk membagi jangka waktu serangkaian obligasi tersebut. Ditambahkan dengan 1 jangka 
waktu jatuh tempo minimum dan 1 jangka waktu jatuh tempo maksimum maka total keseluruhan 
pembagian knot untuk melakukan estimasi adalah 8 buah.  Pembagian Knot dari hasil perhitungan 
diperlihatkan pada Tabel 5 berikut ini. 

Tabel 5: Pembagian Knot Periode 31 Oktober 2007 

Maturity Disc. Factor 
0,04 99,61% 
2,59 81,39% 
5,14 64,37% 
7,68 50,19% 

10,23 38,41% 
12,78 27,42% 
15,33 20,60% 
17,88 14,71% 

Sumber : Peneliti 

Langkah selanjutnya adalah dengan menghitung cash flow dari masing-masing obligasi sehingga 
dapat ditentukan harga aktualnya yang pada akhirnya dari harga aktual tersebut dapat diketahui 
yield aktual dari masing-masing obligasi (McCulloch, 1975). Untuk menghitung harga aktual 
dari obligasi maka perlu dilakukan perhitungan bunga accrued interest dari masing-masing 
obligasi. Tahapan penghitungan accrued interested setiap obligasi dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini: 
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Tabel 6: Accrued Interest Kupon Periode 31 Oktober 2007 

Bond Name 
Maturity 

Date TTM 

Annual 
Coupon 

(%) 
Last Coupon 

Payment Fraksi waktu 
ACC 
Int 

FR0002 15-Jun-09 1,63 14,000 15 Juni 2007 0,377777778 5,29 
FR0010 15-Mar-10 2,38 13,150 15 September 2007 0,127777778 1,68 
FR0012 15-Mei-10 2,54 12,625 15 Mei 2007 0,461111111 5,82 
FR0013 15-Sep-10 2,88 15,425 15 September 2007 0,127777778 1,97 
FR0014 15-Nop-10 3,04 15,575 15 Mei 2007 0,461111111 7,18 
FR0015 15-Feb-11 3,29 13,400 15 Agustus 2007 0,211111111 2,83 
FR0016 15-Agust-11 3,79 13,450 15 Agustus 2007 0,211111111 2,84 
FR0017 15-Jan-12 4,21 13,150 15 Juli 2007 0,294444444 3,87 
FR0018 15-Jul-12 4,71 13,175 15 Juli 2007 0,294444444 3,88 
FR0019 15-Jun-13 5,63 14,250 15 Juni 2007 0,377777778 5,38 
FR0020 15-Des-13 6,13 14,275 15 Juni 2007 0,377777778 5,39 
FR0021 15-Des-10 3,13 14,500 15 Juni 2007 0,377777778 5,48 
FR0022 15-Sep-11 3,88 12,000 15 September 2007 0,127777778 1,53 
FR0023 15-Des-12 5,13 11,000 15 Juni 2007 0,377777778 4,16 
FR0024 15-Okt-10 2,96 12,000 15 Oktober 2007 0,044444444 0,53 
FR0025 15-Okt-11 3,96 10,000 15 Oktober 2007 0,044444444 0,44 
FR0026 15-Okt-14 6,96 11,000 15 Oktober 2007 0,044444444 0,49 
FR0027 15-Jun-15 7,63 9,500 15 Juni 2007 0,377777778 3,59 
FR0028 15-Jul-17 9,71 10,000 15 Juli 2007 0,294444444 2,94 
FR0030 15-Mei-16 8,54 10,750 15 Mei 2007 0,461111111 4,96 
FR0031 15-Nop-20 13,04 11,000 15 Mei 2007 0,461111111 5,07 
FR0032 15-Jul-18 10,71 15,000 15 Juli 2007 0,294444444 4,42 
FR0033 15-Mar-13 5,38 12,500 15 September 2007 0,127777778 1,60 
FR0034 15-Jun-21 13,63 12,800 15 Juni 2007 0,377777778 4,84 
FR0035 15-Jun-22 14,63 12,900 15 Juni 2007 0,377777778 4,87 
FR0036 15-Sep-19 11,88 11,500 15 September 2007 0,127777778 1,47 
FR0037 15-Sep-26 18,88 12,000 15 September 2007 0,127777778 1,53 
FR0038 15-Agust-18 10,79 11,600 15 Agustus 2007 0,211111111 2,45 
FR0039 15-Agust-23 15,79 11,750 15 Agustus 2007 0,211111111 2,48 
FR0040 15-Sep-25 17,88 11,000 15 September 2007 0,127777778 1,41 
FR0042 15-Jul-27 19,71 10,250 15 Juli 2007 0,294444444 3,02 
FR0043 15-Jul-22 14,71 10,250 15 Juli 2007 0,294444444 3,02 
FR0044 15-Sep-24 16,88 10,000 15 September 2007 0,127777778 1,28 
FR0046 15-Jul-23 15,71 9,500 15 Juli 2007 0,294444444 2,80 
Sumber : Peneliti 
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Beberapa serangkaian accrued interest dari kupon, maka nilai pada kolom Acc Int Tabel 6 dijadikan 
sebagai penambah harga obligasi yang didapatkan dari harga penutupan periode tersebut. Hasil 
penambahan ini akan terbentuk suatu harga baru yang nantinya akan dibandingkan dengan harga 
obligasi yang dihasilkan oleh model. Untuk menghitung harga obligasi dari model maka masing-masing 
obligasi dibuatkan cash flow dari awal periode yang telah ditetapkan sampai periode obligasi berakhir 
waktunya. Nilai dari cash flow ini di present value dengan cara mengalikannya dengan nilai discount 
factor yang terhubung dengan nilai discount factor pada Tabel 5. Di bawah ini adalah contoh dari cash 
flow dari FR 10 mulai dari pembagian kupon sampai tanggal jatuh tempo dari obligasi tersebut yang 
ditandai dengan pengembalian pokok: 

Tabel 7: Cash flow FR 10 Metode McCulloch Periode 31 Oktober 2007 

Coupon payment dates Coupon TTM Discount 
factor PV 

15 Maret 2008 6,58 0,375 97% 6,391218 
15 September 2008 6,58 0,875 94% 6,154232 
15 Maret 2009 6,58 1,375 90% 5,918088 
15 September 2009 6,58 1,875 86% 5,683291 
15 Maret 2010 106,58 2,375 83% 88,34535 
Sumber : Peneliti   Harga 112,4922 
     

Hal ini dilakukan untuk keseluruhan sampel obligasi sehingga nantinya didapatkan serangkaian 
harga aktual dari masing-masing obligasi. Dari serangkaian harga obligasi ini akan dibandingkan 
dengan harga obligasi yang dihasilkan oleh model. Ringkasan perbandingan harga obligasi yang 
dihasilkan oleh model dengan harga obligasi aktual adalah sebagai berikut: 

Tabel 8: Perbandingan Harga Aktual dan Harga Model Metode McCulloch Cubic Spline Periode 31 
Oktober 2007 

Bonds Coupon Price Grossprice Price_model Error Model 
SBI 1 Bulan 8,25 99,36 99,36           99,35  0,00 
SBI 3 Bulan 7,83 98,02 98,02           97,90  0,01 
FR0010 13,150 111,62 113,30 112,49218 0,65 
FR0012 12,625 110,29 116,11 116,04939 0,00 
FR0013 15,425 118,10 120,07 120,22867 0,03 
FR0014 15,575 119,30 126,48 126,67037 0,04 
FR0015 13,400 114,51 117,34 117,34569 0,00 
FR0016 13,450 116,04 118,88 119,00908 0,02 
FR0017 13,150 116,06 119,93 120,14003 0,04 
FR0018 13,175 117,68 121,56 121,40582 0,02 
FR0019 14,250 124,02 129,41 129,55955 0,02 
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Bonds Coupon Price Grossprice Price_model Error Model 
FR0020 14,275 125,14 130,54 130,94051 0,16 
FR0021 14,500 116,88 122,36 122,44881 0,01 
FR0022 12,000 111,57 113,10 113,21761 0,01 
FR0023 11,000 110,24 114,40 113,67637 0,52 
FR0024 12,000 109,66 110,19 110,36676 0,03 
FR0025 10,000 105,04 105,49 105,6453 0,02 
FR0026 11,000 110,80 111,29 111,1072 0,03 
FR0027 9,500 102,56 106,14 106,25982 0,01 
FR0028 10,000 105,26 108,20 107,90976 0,09 
FR0030 10,750 109,73 114,69 114,75205 0,00 
FR0031 11,000 109,11 114,18 114,04656 0,02 
FR0032 15,000 137,89 142,31 142,49884 0,04 
FR0033 12,500 116,16 117,76 117,67547 0,01 
FR0034 12,800 122,26 127,10 127,37791 0,08 
FR0035 12,900 123,27 128,15 128,57577 0,19 
FR0036 11,500 113,70 115,17 114,90267 0,07 
FR0038 11,600 114,70 117,15 117,39376 0,06 
FR0039 11,750 114,66 117,14 117,23895 0,01 
FR0040 11,000 107,72 109,12 109,05803 0,00 
FR0043 10,250 103,18 106,20 105,85714 0,12 
FR0044 10,000 99,84 101,12 101,27789 0,03 
FR0046 9,500 96,79 99,59 99,362072 0,05 

Sumber : Peneliti 
 

Kolom error model pada Tabel 7 merupakan selisih kuadrat dari harga obligasi yang dibentuk 
oleh model dengan harga obligasi aktual. Kolom error model ini dijumlahkan untuk 
menghasilkan nilai sum square error. 

Langkah terakhir adalah dengan bantuan solver dilakukan estimasi terhadap nilai discount factor 
(Tabel 5) dengan meminimalkan nilai sum square error. Tabel di bawah ini adalah hasil dari 
estimasi terhadap nilai discount factor seluruh periode: 

Tabel 9: Nilai Estimasi Discount Factor Metode McCulloch 

Date α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7 α8 

31-Okt-07 
   
0,996111  

   
0,813865  

   
0,643744  

   
0,501894  

   
0,384062  

   
0,274222  

   
0,206017  

   
0,147116  

08-Nop-07 
   
0,997916  

   
0,816708  

   
0,631996  

   
0,491672  

   
0,373467  

   
0,256405  

   
0,198636  

   
0,143222  

03-Des-07                         
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Date α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7 α8 
0,997700  0,799775  0,620075  0,482470  0,346273  0,255197  0,186795  0,133500  

01-Jan-08 
   
0,997021  

   
0,806890  

   
0,624236  

   
0,476145  

   
0,357819  

   
0,265806  

   
0,192706  

   
0,146786  

01-Feb-08 
   
0,996605  

   
0,815738  

   
0,629234  

   
0,487048  

   
0,361506  

   
0,251897  

   
0,190223  

   
0,138687  

03-Mar-08 
   
0,997068  

   
0,806668  

   
0,629609  

   
0,478774  

   
0,356767  

   
0,240674  

   
0,178459  

   
0,138561  

01-Apr-08 
   
0,997276  

   
0,782238  

   
0,594489  

   
0,434364  

   
0,314397  

   
0,213947  

   
0,155020  

   
0,108651  

01-Mei-08 
   
0,997973  

   
0,752001  

   
0,542782  

   
0,388474  

   
0,284812  

   
0,206068  

   
0,144465  

   
0,098498  

02-Jun-08 
   
0,998146  

   
0,748076  

   
0,541082  

   
0,397243  

   
0,288392  

   
0,210004  

   
0,150754  

   
0,108879  

01-Jul-08 
   
0,997346  

   
0,739708  

   
0,531070  

   
0,385794  

   
0,275228  

   
0,192517  

   
0,132273  

   
0,091689  

01-Agust-08 
   
0,996307  

   
0,765425  

   
0,578371  

   
0,439639  

   
0,319880  

   
0,231034  

   
0,156221  

   
0,100550  

01-Sep-08 
   
0,996574  

   
0,758833  

   
0,570497  

   
0,421368  

   
0,311558  

   
0,230224  

   
0,167695  

   
0,120211  

01-Okt-08 
   
0,996949  

   
0,741039  

   
0,541774  

   
0,394109  

   
0,286058  

   
0,205713  

   
0,148155  

   
0,105955  

03-Nop-08 
   
0,997576  

   
0,678714  

   
0,459692  

   
0,309460  

   
0,188748  

   
0,141047  

   
0,088107  

   
0,048093  

01-Des-08 
   
0,997951  

   
0,703226  

   
0,491818  

   
0,344976  

   
0,236849  

   
0,167768  

   
0,117930  

   
0,078611  

01-Jan-09 
   
0,995174  

   
0,762108  

   
0,575667  

   
0,437468  

   
0,328964  

   
0,246619  

   
0,184815  

   
0,140313  

02-Feb-09 
   
0,996016  

   
0,777955  

   
0,592962  

   
0,446068  

   
0,328383  

   
0,226294  

   
0,164610  

   
0,125476  

02-Mar-09 
   
0,998023  

   
0,752044  

   
0,543316  

   
0,378442  

   
0,260970  

   
0,179385  

   
0,113084  

   
0,080517  

01-Apr-09 
   
0,997195  

   
0,783230  

   
0,586145  

   
0,432181  

   
0,303362  

   
0,222968  

   
0,159174  

   
0,116133  

01-Mei-09 
   
0,997482  

   
0,795806  

   
0,601565  

   
0,442304  

   
0,325689  

   
0,238423  

   
0,167380  

   
0,124554  

01-Jun-09 
   
0,997303  

   
0,818133  

   
0,645228  

   
0,506881  

   
0,381352  

   
0,282525  

   
0,205231  

   
0,143890  

01-Jul-09 
   
0,998826  

   
0,815440  

   
0,635171  

   
0,489619  

   
0,357833  

   
0,254462  

   
0,171856  

   
0,120975  

03-Agust-09 
   
0,998610  

   
0,827582  

   
0,661175  

   
0,524764  

   
0,393661  

   
0,284743  

   
0,198478  

   
0,140121  

01-Sep-09 
   
0,998785  

   
0,820605  

   
0,640946  

   
0,506891  

   
0,379301  

   
0,280317  

   
0,202287  

   
0,161319  

01-Okt-09                         
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Date α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7 α8 
0,998469  0,829343  0,660492  0,531089  0,402658  0,300556  0,220884  0,169139  

02-Nop-09 
   
0,999668  

   
0,825042  

   
0,650207  

   
0,517158  

   
0,395321  

   
0,299864  

   
0,226888  

   
0,172205  

01-Des-09 
   
0,998759  

   
0,835197  

   
0,660806  

   
0,523000  

   
0,393923  

   
0,292990  

   
0,217725  

   
0,167603  

Sumber : Peneliti 
 
Setelah proses ini selesai maka akan didapatkan nilai error yang paling minimal dari keseluruhan 
data obligasi. Barulah dilakukan pembentukan yield curve. Grafik hasil dari pembentukan yield 
curve berdasarkan metode McCulloch Cubic Spline untuk periode 31 Oktober 2007 dapat dilihat 
pada Gambar 3 berikut ini. 

Metode Nelson Siegel 
 
Langkah awal yang dilakukan adalah mencari besarnya cash flow masing-masing dari obligasi (Stander, 
2005). Di bawah ini adalah contoh dari cash flow dari FR 10 mulai dari pembagian kupon sampai tanggal 
jatuh tempo dari obligasi tersebut yang ditandai dengan pengembalian pokok yang dapat dilihat pada 
Tabel 10 berikut. 

 

Gambar 3: Yield curve per 31 Oktober 2007 (Metode McCulloch Cubic Spline) 
Sumber : Peneliti 
 

Tabel 10: Cash flow FR 10 Metode Nelson Siegel Periode 31 Oktober 2007 

Settlement Date 31-Okt-07     

Coupon payment dates Coupon TTM 
spot rates 
for these 

maturities 
Discount 

factor PV 

15 Maret 2008 6,58 0,375 0,079726 97% 6,381335 
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15 September 2008 6,58 0,875 0,079063 93% 6,135517 
15 Maret 2009 6,58 1,375 0,078877 90% 5,899211 
15 September 2009 6,58 1,875 0,079064 86% 5,669096 
15 Maret 2010 106,58 2,375 0,079539 83% 88,22975 
    Harga 112,3149 
Sumber : Peneliti 

Kolom spot rate pada Tabel 9 dimasukkan formula 2.9 yang koefisien β0, β1, β2, dan τ1 terhubung 
pada koefisien yang akan dilakukan estimasi oleh solver. Dari nilai spot rate ini kemudian 
dilakukan perhitungan discount factornya dengan menggunakan formula 2.14. setelah itu akan 
dapat dicari besarnya cash flow masing-masing periode yang bila dijumlahkan besarnya 
merupakan harga obligasi yang dihasilkan oleh model. 

Dari harga obligasi ini dapat dilakukan perhitungan untuk mencari yield dari model. Yield dari 
model ini akan dibandingkan dengan yield aktual. Ringkasan perbandingan yield obligasi yang 
dihasilkan oleh model dengan yield obligasi aktual dapat diperhatikan pada Tabel 11 berikut. 

 

Tabel 11: Perbandingan Harga Yield aktual dan Yield Model Metode Nelson Siegel Periode 31 
Oktober 2007 

Bonds Settlement date Coupon Price Grossprice Price_model Yield Yield_Model 

SBI 1 Bulan 31-Okt-07 8,25 99,36 99,36        99,37  8,25% 8,04% 
SBI 3 Bulan 31-Okt-07 7,83 98,02 98,02        97,97  7,83% 8,00% 
FR0010 31-Okt-07 13,150 111,62 113,30 112,3149 7,69% 8,12% 
FR0012 31-Okt-07 12,625 110,29 116,11 115,9187 8,06% 8,14% 
FR0013 31-Okt-07 15,425 118,10 120,07 120,1609 8,21% 8,18% 
FR0014 31-Okt-07 15,575 119,30 126,48 126,6502 8,26% 8,20% 
FR0015 31-Okt-07 13,400 114,51 117,34 117,3925 8,26% 8,24% 
FR0016 31-Okt-07 13,450 116,04 118,88 119,1696 8,41% 8,33% 
FR0017 31-Okt-07 13,150 116,06 119,93 120,3786 8,52% 8,40% 
FR0018 31-Okt-07 13,175 117,68 121,56 121,7032 8,53% 8,49% 
FR0019 31-Okt-07 14,250 124,02 129,41 129,8432 8,74% 8,66% 
FR0020 31-Okt-07 14,275 125,14 130,54 131,1433 8,86% 8,75% 
FR0021 31-Okt-07 14,500 116,88 122,36 122,4518 8,25% 8,22% 
FR0022 31-Okt-07 12,000 111,57 113,10 113,3999 8,43% 8,34% 
FR0023 31-Okt-07 11,000 110,24 114,40 113,9886 8,49% 8,58% 
FR0024 31-Okt-07 12,000 109,66 110,19 110,338 8,25% 8,19% 
FR0025 31-Okt-07 10,000 105,04 105,49 105,8502 8,47% 8,36% 
FR0026 31-Okt-07 11,000 110,80 111,29 111,0678 8,88% 8,92% 
FR0027 31-Okt-07 9,500 102,56 106,14 105,9655 9,03% 9,06% 
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Bonds Settlement date Coupon Price Grossprice Price_model Yield Yield_Model 

FR0028 31-Okt-07 10,000 105,26 108,20 106,8962 9,17% 9,37% 
FR0030 31-Okt-07 10,750 109,73 114,69 114,0542 9,09% 9,19% 
FR0031 31-Okt-07 11,000 109,11 114,18 114,5322 9,75% 9,70% 
FR0032 31-Okt-07 15,000 137,89 142,31 141,6047 9,32% 9,41% 
FR0033 31-Okt-07 12,500 116,16 117,76 117,9763 8,67% 8,62% 
FR0034 31-Okt-07 12,800 122,26 127,10 127,8457 9,80% 9,71% 
FR0035 31-Okt-07 12,900 123,27 128,15 128,8119 9,86% 9,78% 
FR0036 31-Okt-07 11,500 113,70 115,17 114,8303 9,54% 9,59% 
FR0038 31-Okt-07 11,600 114,70 117,15 116,6137 9,40% 9,47% 
FR0039 31-Okt-07 11,750 114,66 117,14 117,253 9,89% 9,88% 
FR0040 31-Okt-07 11,000 107,72 109,12 109,6436 10,06% 10,00% 
FR0043 31-Okt-07 10,250 103,18 106,20 106,0869 9,83% 9,85% 
FR0044 31-Okt-07 10,000 99,84 101,12 101,4374 10,02% 9,98% 
FR0046 31-Okt-07 9,500 96,79 99,59 99,39456 9,90% 9,93% 

Sumber : Peneliti 
 

Berdasarkan yield model dan yield aktual dapat dilakukan perhitungan untuk mencari nilai log likelihood 
memakai formula 3.7. Nilai log likelihood inilah yang akan dimaksimalkan untuk menghasilkan estimasi 
nilai optimal dari koefisien β0, β1, β2, dan τ1. Hasil-hasil dari koefisien yang terbentuk setiap periode dapat 
dilihat pada Tabel 12 berikut ini. 

Tabel 12 Nilai Estimasi β0, β1, β2, dan τ1 Metode Nelson Siegel 
Date β0 β1 β2 τ1 

31-Okt-07    0,120882267    (0,040270669)   (0,057121728)      2,937882824  
08-Nop-07    0,150279856    (0,072134271)   (0,063139470)      5,651861280  
03-Des-07    0,139706995    (0,057216835)   (0,039407198)      5,285862595  
01-Jan-08    0,113953650    (0,034072299)   (0,050323015)      1,398662533  
01-Feb-08    0,120091529    (0,039918286)   (0,066371267)      1,650447194  

03-Mar-08    0,140210746    (0,055356013)   (0,071257466)      3,195148909  
01-Apr-08    0,146593208    (0,051833616)   (0,060632592)      2,916425103  
01-Mei-08    0,138926507    (0,050271668)      0,018466859       2,802901153  
02-Jun-08    0,127617750    (0,048595968)      0,037334714       1,360850797  
01-Jul-08    0,136073178    (0,051673717)      0,000010235       0,734389051  

01-Agust-08    0,228503121    (0,121373149)   (0,122179222)    11,499879726  
01-Sep-08    0,129640819    (0,023130563)      0,004321384       5,984285939  
01-Okt-08                         -         0,111367106       0,237019461     17,880000000  
03-Nop-08    0,167453326    (0,068855977)      0,031152758       0,533614931  
01-Des-08    0,151209430    (0,036773046)   (0,054567282)      0,197707735  
01-Jan-09    0,117874760       0,017913167    (0,106274645)      0,144061633  
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Date β0 β1 β2 τ1 

02-Feb-09    0,164748305    (0,066219532)   (0,030683371)      7,564419580  
02-Mar-09    0,154065241    (0,063055138)   (0,000003187)      1,795464808  
01-Apr-09    0,140207825    (0,056391245)   (0,000019156)      2,698172019  
01-Mei-09    0,138165089    (0,060253544)   (0,000042374)      2,925097785  
01-Jun-09    0,134551585    (0,060572716)   (0,000071926)      5,789927597  
01-Jul-09    0,148187951    (0,078119579)   (0,000027033)      4,958269738  

03-Agust-09    0,156748026    (0,087695020)   (0,000015759)      8,526393363  
01-Sep-09    0,122176774    (0,057598364)   (0,000010442)      2,437398646  
01-Okt-09    0,119254926    (0,054007268)   (0,000012907)      3,283313352  
02-Nop-09    0,112927893    (0,052511822)   (0,000010612)      1,723159907  
01-Des-09    0,127828170    (0,066642732)   (0,000073016)      3,535053021  

Sumber : Peneliti 
Setelah proses ini selesai maka akan didapatkan nilai error yang paling minimal dari keseluruhan data 
obligasi. Koefisien dari β0, β1, β2, dan τ1 sudah merupakan yang paling optimal untuk menghasilkan yield 
curve berdasarkan metode Nelson Siegel. Langkah terakhir adalah melakukan pembentukan yield curve. 
Grafik hasil dari pembentukan yield curve berdasarkan metode Nelson Siegel untuk periode 31 Oktober 
2007 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.  

 

Gambar 4: Yield curve per 31 Oktober 2007 (Metode Nelson Siegel) 
Sumber : Peneliti 
 
Metode Nelson Siegel Svensson 
Langkah awal yang dilakukan adalah mencari besarnya cash flow masing-masing dari obligasi. 
Di bawah ini adalah contoh dari cash flow dari FR 10 mulai dari pembagian kupon sampai 
tanggal jatuh tempo dari obligasi tersebut yang ditandai dengan pengembalian pokok: 
Tabel 13: Cash flow FR 10 Metode Nelson Siegel Svensson  Periode 31 Oktober 2007 
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Coupon payment dates Coupon TTM 
spot rates for 

these 
maturities 

Discount 
factor PV 

15 Maret 2008 6,58 0,375 0,077161797 97% 6,387474 

15 September 2008 6,58 0,875 0,074684906 94% 6,159067 

15 Maret 2009 6,58 1,375 0,075104705 90% 5,92989 

15 September 2009 6,58 1,875 0,076558314 87% 5,695792 

15 Maret 2010 106,58 2,375 0,078274613 83% 88,49506 

    Harga 112,6673 

Sumber : Peneliti 

 

Kolom spot rate pada tabel 4.13 dimasukkan formula 2.11 yang koefisien β0, β1, β2, β2, τ1, dan τ2 

terhubung pada koefisien yang akan dilakukan estimasi oleh solver. Dari nilai spot rate ini 
kemudian dilakukan perhitungan discount factornya dengan menggunakan formula 2.14. setelah 
itu akan dapat dicari besarnya cash flow masing-masing periode yang bila dijumlahkan besarnya 
merupakan harga obligasi yang dihasilkan oleh model. 

Dari harga obligasi ini dapat dilakukan perhitungan untuk mencari yield dari model. Yield dari 
model ini akan dibandingkan dengan yield aktual. Ringkasan perbandingan yield obligasi yang 
dihasilkan oleh model dengan yield obligasi aktual adalah sebagai berikut: 

Tabel 14: Perbandingan Harga Yield aktual dan Yield Model Metode Nelson Siegel Svensson 
Periode 31 Oktober 2007 

Bonds 
Settlement 

date Coupon Price Grossprice Price_model Yield Yield_Model 

SBI 1 Bulan 31-Okt-07 8,25 99,36 99,36        99,37  8,25% 8,15% 
SBI 3 Bulan 31-Okt-07 7,83 98,02 98,02        97,94  7,83% 7,87% 
FR0010 31-Okt-07 13,150 111,62 113,30 112,6673 7,69% 7,96% 
FR0012 31-Okt-07 12,625 110,29 116,11 116,2076 8,06% 8,02% 
FR0013 31-Okt-07 15,425 118,10 120,07 120,3496 8,21% 8,11% 
FR0014 31-Okt-07 15,575 119,30 126,48 126,7775 8,26% 8,16% 
FR0015 31-Okt-07 13,400 114,51 117,34 117,4131 8,26% 8,24% 
FR0016 31-Okt-07 13,450 116,04 118,88 119,0329 8,41% 8,36% 
FR0017 31-Okt-07 13,150 116,06 119,93 120,137 8,52% 8,46% 
FR0018 31-Okt-07 13,175 117,68 121,56 121,3764 8,53% 8,57% 
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Bonds 
Settlement 

date Coupon Price Grossprice Price_model Yield Yield_Model 

FR0019 31-Okt-07 14,250 124,02 129,41 129,4597 8,74% 8,73% 
FR0020 31-Okt-07 14,275 125,14 130,54 130,7726 8,86% 8,82% 
FR0021 31-Okt-07 14,500 116,88 122,36 122,5395 8,25% 8,19% 
FR0022 31-Okt-07 12,000 111,57 113,10 113,2315 8,43% 8,39% 
FR0023 31-Okt-07 11,000 110,24 114,40 113,6172 8,49% 8,67% 
FR0024 31-Okt-07 12,000 109,66 110,19 110,4679 8,25% 8,15% 
FR0025 31-Okt-07 10,000 105,04 105,49 105,6483 8,47% 8,42% 
FR0026 31-Okt-07 11,000 110,80 111,29 110,7829 8,88% 8,98% 
FR0027 31-Okt-07 9,500 102,56 106,14 105,7767 9,03% 9,09% 
FR0028 31-Okt-07 10,000 105,26 108,20 107,0015 9,17% 9,35% 
FR0030 31-Okt-07 10,750 109,73 114,69 113,996 9,09% 9,20% 
FR0031 31-Okt-07 11,000 109,11 114,18 114,8111 9,75% 9,67% 
FR0032 31-Okt-07 15,000 137,89 142,31 141,8018 9,32% 9,38% 
FR0033 31-Okt-07 12,500 116,16 117,76 117,5972 8,67% 8,70% 
FR0034 31-Okt-07 12,800 122,26 127,10 128,1141 9,80% 9,68% 
FR0035 31-Okt-07 12,900 123,27 128,15 129,0204 9,86% 9,76% 
FR0036 31-Okt-07 11,500 113,70 115,17 115,1043 9,54% 9,55% 
FR0038 31-Okt-07 11,600 114,70 117,15 116,8251 9,40% 9,44% 
FR0039 31-Okt-07 11,750 114,66 117,14 117,3395 9,89% 9,87% 
FR0040 31-Okt-07 11,000 107,72 109,12 109,4404 10,06% 10,02% 
FR0043 31-Okt-07 10,250 103,18 106,20 106,2713 9,83% 9,82% 
FR0044 31-Okt-07 10,000 99,84 101,12 101,3747 10,02% 9,99% 
FR0046 31-Okt-07 9,500 96,79 99,59 99,47443 9,90% 9,92% 

Sumber : Peneliti 

Yield model dan yield aktual dapat dilakukan perhitungan untuk mencari nilai log likelihood 
memakai formula 3.7. Nilai log likelihood inilah yang akan dimaksimalkan untuk menghasilkan 
estimasi nilai optimal dari koefisien β0, β1, β2, β2, τ1, dan τ2. Hasil-hasil dari koefisien yang 
terbentuk setiap periode dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 15: Nilai Estimasi β0, β1, β2, β2, τ1, dan τ2 Metode Nelson Siegel Svensson 

Date β0 β1 τ1 β2 β3 τ2 
31-Okt-07 0,491813 (0,408459) 146,915118 0,000000 (0,034319) 0,663600 
08-Nop-07 0,498781 (0,410981) 146,947428 0,000000 (0,061283) 0,529919 
03-Des-07 0,516596 (0,428049) 146,948007 0,022071 (0,046650) 0,309336 
01-Jan-08 - 0,088385 146,539190 0,546117 (0,056777) 0,376597 
01-Feb-08 0,000002 0,085731 146,915939 0,651729 (0,051104) 0,522926 
03-Mar-08 0,000001 0,079824 147,269251 0,825426 (0,004981) 0,607178 
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Date β0 β1 τ1 β2 β3 τ2 
01-Apr-08 0,000001 0,092721 145,257146 0,807229 (0,049610) 0,080477 
01-Mei-08 0,000001 0,116556 147,936831 0,479746 (0,139502) 0,088277 
02-Jun-08 0,000000 0,120090 148,014436 0,337767 (0,139075) 0,085850 
01-Jul-08 0,030189 0,092345 145,285855 0,416028 (0,126726) 0,073336 

01-Agust-08 0,461833 (0,357126) 131,128244 0,000000 (0,041941) 0,047531 
01-Sep-08 0,341902 (0,230780) 131,129694 0,000000 (0,063393) 0,062453 
01-Okt-08 0,200381 (0,071991) 131,187029 0,000000 (0,181044) 0,092291 
03-Nop-08 0,019231 0,144254 130,434966 0,000444 (0,198810) 0,076521 
01-Des-08 0,204617 (0,056642) 129,966843 0,000000 (0,131984) 0,085483 
01-Jan-09 0,015410 0,091662 17,249850 0,161303 0,008470 0,141863 
02-Feb-09 0,147887 (0,051302) 17,591223 0,052887 0,009424 0,166600 
02-Mar-09 - 0,115046 106,920854 0,770609 (0,099044) 0,072072 
01-Apr-09 0,000000 0,090126 14,864289 0,277978 (0,032050) 0,050353 
01-Mei-09 0,003525 0,079064 13,885898 0,273872 (0,022719) 0,043344 
01-Jun-09 0,000773 0,080398 115,515913 0,674588 (0,033589) 0,120175 
01-Jul-09 - 0,083379 115,726858 0,849909 (0,057097) 0,161392 

03-Agust-09 0,380588 (0,315724) 113,041941 0,509220 0,027421 1,549620 
01-Sep-09 0,000001 0,076441 16,234429 0,253171 (0,045027) 0,129094 
01-Okt-09 0,000001 0,075389 28,467593 0,279954 (0,042590) 0,115848 
02-Nop-09 0,000001 0,080164 16,916822 0,223149 (0,067300) 0,156645 
01-Des-09 0,000007 0,071498 17,604875 0,264543 (0,035515) 0,227806 

Sumber : Peneliti 
Setelah proses ini selesai maka akan didapatkan nilai error yang paling minimal dari keseluruhan 
data obligasi. Koefisien dari β0, β1, β2, β2, τ1, dan τ2 sudah merupakan yang paling optimal untuk 
menghasilkan yield curve berdasarkan metode Nelson Siegel Svensson. Langkah terakhir adalah 
melakukan pembentukan yield curve. Grafik hasil dari pembentukan yield curve berdasarkan 
metode Nelson Siegel Svensson untuk periode 31 Oktober 2007 dapat dilihat di bawah ini: 
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Gambar 4.5 Yield curve per 31 Oktober 2007 (Metode Nelson Siegel Svensson) 
Sumber : Peneliti 
 

 

Metode Pengujian Hasil Pembentukan Kurva 

Pengujian Error 

Dari hasil pembentukan kurva masing-masing metode, maka untuk tahapan berikutnya akan dilakukan 
pengujian untuk menentukan metode manakah yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia. 
Pengujian error ini dibagi menjadi dua tahapan yaitu pengukuran bersarnya Mean Absolute Yield Error 
(MAYE) dan pengukuran besarnya Root Mean Square Yield Error (RMSYE). Hasil dari kedua pengukuran 
ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini: 

Tabel 16: Rata-rata MAYE & RMSYE Semua Metode (dalam ribuan) 

No Metode 
Avg 

MAYE 
Min 

MAYE 
Max 

MAYE 
Avg 

RMSYE 
Min 

RSYME 
Max 

RSYME 

1 The Super Bells 0,59 0,12 2,46 0,79 0,15 3,19 

2 
Nelson Siegel 
Svensson 0,94 0,37 2,46 1,23 0,51 3,30 

3 
McCuloch Cubic 
Spline 1,02 0,45 2,92 1,94 0,66 5,07 

4 Nelson Siegel 1,33 0,59 2,86 1,95 0,78 3,99 
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5 Bradley Crane 1,36 0,31 7,07 1,72 0,38 8,56 
Sumber : Peneliti 
 

Tabel 16 di atas ini memperlihatkan metode yang menghasilkan nilai rata-rata MAYE dan rata-rata 
RMSYE paling rendah adalah metode The Super Bell. Untuk lebih jelasnya mengenai ringkasan Tabel 16 
akan disajikan melalui grafik-grafik berikut ini.  

 

Gambar 6: Nilai Rata-Rata dari MAYE 
Sumber : Peneliti 
 

 

Gambar 7: Nilai Rata-Rata dari RMSYE 
Sumber : Peneliti 
 

Metode yang memiliki performa yang baik bila dapat menghasilkan nilai MAYE dan RMSYE paling kecil. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai yield yang dihasilkan dari model yang dihasilkan oleh 
setiap metode memiliki tingkat error yang paling kecil. Untuk tiga besar urutan metode yang terbaik 
memiliki urutan yang sama dari pengukuran MAYE dan RMSYE. Ketiga metode terbaik tersebut adalah 
The Super Bell, Nelson Siegel Svensson, dan McCulloch Cubic Spline. 
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Gambar 8: Pergerakan Nilai Rata-Rata dari MAYE Setiap Periode 
Sumber : Peneliti 
 
Gambar 8 memperlihatkan pergerakan dari nilai rata-rata MAYE seluruh metode. Perubahan rata-
rata nilai MAYE ini antar periode tidak diketemui perubahan yang signifikan pada pemodelan 
The Super Bell, Nelson Siegel Svensson, McCulloch Cubic Spline dan Nelson Siegel. Lonjakan 
yang cukup signifikan terjadi hanya pada metode Bradley Crane karena tidak memasukkan unsur 
kupon kedalam pemodelan.   

Pengujian Robus 

Pengujian robus ini ditujukan untuk mengetahui metode manakah yang paling dapat bertahan 
jika ada beberapa data yang dikeluarkan pada pembentukan model. Tahapannya akan dibagi 
menjadi dua yaitu robus 10% yang artinya akan dikeluarkan 10% data dari model dan robus 20% 
yang artinya akan dikeluarkan 20% data dari model. Di bawah ini adalah tabel dari penyebaran 
jangka waktu jatuh tempo masing-masing obligasi pada periode 31 Oktober 2007: 

Tabel 17: Sebaran Jangka Waktu Jatuh Tempo Obligasi Periode 31 Oktober 2007 

Bonds YTM Ym-y < 1 tahun 1-5 tahun 5-10 tahun > 10 tahun 
SBI 1 Bulan 0,08 0,101  0,101       
SBI 3 Bulan 0,25 (0,035) 0,035       
FR0010 2,38 (0,275)   0,275     
FR0012 2,54 0,039    0,039     
FR0013 2,88 0,100    0,100     
FR0014 3,04 0,101    0,101     
FR0015 3,29 0,025    0,025     
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Bonds YTM Ym-y < 1 tahun 1-5 tahun 5-10 tahun > 10 tahun 
FR0016 3,79 0,043    0,043     
FR0017 4,21 0,053    0,053     
FR0018 4,71 (0,043)   0,043     
FR0019 5,63 0,011      0,011   
FR0020 6,13 0,044      0,044   
FR0021 3,13 0,060    0,060     
FR0022 3,88 0,038    0,038     
FR0023 5,13 (0,180)     0,180   

 

 

 

 

 

Tabel 4.17 (lanjutan) 

Bonds YTM Ym-y < 1 tahun 1-5 tahun 5-10 tahun > 10 tahun 
FR0024 2,96 0,101    0,101     
FR0025 3,96 0,047    0,047     
FR0026 6,96 (0,093)     0,093   
FR0027 7,63 (0,067)     0,067   
FR0028 9,71 (0,184)     0,184   
FR0030 8,54 (0,112)     0,112   
FR0031 13,04 0,081        0,081 
FR0032 10,71 (0,060)       0,060 
FR0033 5,38 (0,034)     0,034   
FR0034 13,63 0,117        0,117 
FR0035 14,63 0,097        0,097 
FR0036 11,88 (0,008)       0,008 
FR0038 10,79 (0,044)       0,044 
FR0039 15,79 0,023        0,023 
FR0040 17,88 0,036        0,036 
FR0043 14,71 0,009        0,009 
FR0044 16,88 0,032        0,032 
FR0046 15,71 (0,015)       0,015 

Sumber : Peneliti 
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Tabel 17 memperlihatkan pengelompokan jangka waktu akan dibagi menjadi tiga kelompok 
yaitu di bawah 5 tahun, diantara 5 sampai 10 tahun, dan yang terakhir di atas 10 tahun. 
Pengelompokan ini penting adanya karena saat akan dilakukan pengujian robus, data-data yang 
dikeluarkan akan mewakili dari masing-masing kelompok ini. Untuk periode pengujian akan 
diambil 5 periode. Periode yang dipilih untuk pengujian robus ini adalah 31 Oktober 2007, 1 
Maret 2008, 1 September 2008, 1 Maret 2009 dan 1 September 2009. 

 Pengujian Robus 10% 

Pada tahap pengujian robus 10%, karena jumlah data obligasi adalah 33 buah maka akan dipilih 
3 obligasi yang akan dikeluarkan dalam pembentukan model. Untuk ketiga obligasi itu dipilih 1 
obligasi dari masing-masing kelompok jangka waktu jatuh tempo obligasi. Obligasi yang 
dikeluarkan pada tahapan ini adalah FR 14 (yang mewakili kelompok <5 tahun), FR 28 (yang 
mewakili 5-10 tahun), dan FR 34 (yang mewakili >10 tahun). 

 

Setelah ketiga obligasi ini dikeluarkan dari data-data yang dipakai untuk melakukan 
pembentukan model, maka dari data-data yang tersisa (30 obligasi) tersebut dilakukan proses 
pembentukan kurva kembali untuk masing-masing metode dengan langkah-langkah pada uraian 
sebelumnya. Setelah keseluruhan langkah ini selesai maka akan didapatkan koefisien-koefisien 
model baru dari setiap metode. Selanjutnya dengan menggunakan koefisien-koefisien yang baru 
ini dimasukkan data-data FR 14, FR 28 dan FR 34 kedalam model tersebut. Nilai yield yang 
dihasilkan inilah yang akan dibandingkan berdasarkan pertimbangan nilai MAYE dan RMSYE. Di 
bawah ini adalah hasil-hasil yang didapat dari setiap metode: 

Tabel 18: Robus 10% Metode Bradley Crane (dalam ribuan) 

Date Avg MAYE 
Before Tes 

Avg MAYE 
After Tes 

Avg RMSYE 
Before Tes 

Avg 
RMSYE 

After Tes 

Avg MAYE 
Tested 
Bond 

Avg RMSYE 
Tested 
Bond 

31-Okt-07 0,57 0,55 0,80 0,77 1,02 1,04 
03-Mar-08 1,62 0,84 1,84 1,06 1,00 1,34 
01-Sep-08 0,31 0,28 0,42 0,40 0,30 0,36 
02-Mar-09 0,81 0,77 1,00 0,99 0,39 0,46 
01-Sep-09 0,75 0,65 0,89 0,82 1,11 1,19 
Average 0,81 0,62 0,99 0,77 0,77 0,88 

Sumber : Peneliti 

 

Tabel 19: Robus 10% Metode Super Bell (dalam ribuan) 
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Date Avg MAYE 
Before Tes 

Avg MAYE 
After Tes 

Avg RMSYE 
Before Tes 

Avg 
RMSYE 

After Tes 

Avg MAYE 
Tested 
Bond 

Avg RMSYE 
Tested 
Bond 

31-Okt-07 0,45 0,44 0,58 0,57 0,70 0,81 
03-Mar-08 0,41 0,39 0,53 0,49 0,91 0,94 
01-Sep-08 0,25 0,26 0,32 0,33 0,22 0,27 
02-Mar-09 0,74 0,73 0,88 0,90 0,70 0,79 
01-Sep-09 0,30 0,29 0,39 0,36 0,50 0,69 
Average 0,43 0,42 0,54 0,53 0,61 0,70 

Sumber : Peneliti 
 
 
 

Tabel 20: Robus 10% Metode McCulloch Cubic Spline (dalam ribuan) 

Date 
Avg MAYE 
Before Tes 

Avg MAYE 
After Tes 

Avg RMSYE 
Before Tes 

Avg 
RMSYE 

After Tes 

Avg MAYE 
Tested 
Bond 

Avg RMSYE 
Tested 
Bond 

31-Okt-07 0,53 0,72 0,84 1,35 0,67 0,68 
03-Mar-08 0,49 0,51 0,66 0,69 0,43 0,54 
01-Sep-08 0,46 0,50 0,97 1,02 0,10 0,10 
02-Mar-09 1,02 1,08 1,78 2,04 1,36 1,51 
01-Sep-09 1,44 1,44 2,66 2,71 3,80 1,73 
Average 0,79 0,85 1,38 1,56 1,27 0,91 

Sumber : Peneliti 
Tabel 21: Robus 10% Metode Nelson Siegel (dalam ribuan) 

Date Avg MAYE 
Before Tes 

Avg MAYE 
After Tes 

Avg RMSYE 
Before Tes 

Avg 
RMSYE 

After Tes 

Avg MAYE 
Tested 
Bond 

Avg RMSYE 
Tested 
Bond 

31-Okt-07 0,84 0,85 1,15 1,12 1,28 1,45 
03-Mar-08 0,93 0,60 1,45 0,74 1,35 1,48 
01-Sep-08 1,04 0,83 2,99 0,98 0,36 0,44 
02-Mar-09 2,09 2,14 2,46 2,50 1,66 2,00 
01-Sep-09 0,99 0,94 1,18 1,12 1,40 1,67 
Average 1,18 1,07 1,84 1,29 1,21 1,41 

Sumber : Peneliti 
Tabel 22:  Robus 10% Metode Nelson Siegel Svensson (dalam ribuan) 

Date Avg MAYE Avg MAYE Avg RMSYE Avg Avg MAYE Avg RMSYE 
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Before Tes After Tes Before Tes RMSYE 
After Tes 

Tested 
Bond 

Tested 
Bond 

31-Okt-07 0,70 0,65 0,90 0,83 1,39 1,43 
03-Mar-08 0,75 0,69 0,92 0,86 1,15 1,40 
01-Sep-08 0,41 0,33 0,56 0,44 0,20 0,21 
02-Mar-09 0,92 0,72 1,10 0,88 0,80 0,88 
01-Sep-09 0,97 0,93 1,13 1,09 1,48 1,51 
Average 0,75 0,66 0,92 0,82 1,00 1,09 

Sumber : Peneliti 

 

Untuk ringkasan hasil pengujian robus test 10% ini dapat diringkas menjadi seperti di bawah ini: 

 

Tabel 23: Rekap Nilai Rata-Rata Robus 10% Seluruh Metode (dalam ribuan) 

Metode Avg MAYE 
Before Tes 

Avg MAYE 
After Tes 

Avg RMSYE 
Before Tes 

Avg 
RMSYE 

After Tes 

Avg MAYE 
Tested Bond 

Avg RMSYE 
Tested 
Bond 

Bradley Crane 0,81 0,62 0,99 0,77 0,77 0,88 
The Super Bell 0,43 0,42 0,54 0,53 0,61 0,70 
McCulloch Cubic 
Spline 0,79 0,85 1,38 1,56 1,27 0,91 
Nelson Siegel 1,18 1,07 1,84 1,29 1,21 1,41 
Nelson Siegel 
Svensson 0,75 0,66 0,92 0,82 1,00 1,09 

Average 0,79 0,72 1,13 0,99 0,97 1,00 
Sumber : Peneliti 
 

Tabel 23, akan diamati terlebih dahulu dari sisi perhitungan MAYE. Bila digambarkan hasil dari 
perhitungan MAYE dapat dilihat seperti di bawah ini: 
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Gambar 9: Rekap MAYE Seluruh Metode Untuk Pengujian Robus 10% 
Sumber : Peneliti 
Untuk nilai MAYE pada pengujian robus 10%, metode yang menghasilkan nilai MAYE yang paling kecil 
adalah metode The Super Bell, Bradley Crane, Nelson Siegel Svensson, Nelson Siegel, dan McCulloch 
Cubic Spline. 

 

 

Gambar 10: Rekap RMSYE Seluruh Metode Untuk Pengujian Robus 10% 
Sumber : Peneliti 
 

Berbeda dengan hasil pengukuran MAYE, pada pengukuran RMSYE terjadi perubahan posisi tiga 
besar dimana metode McCulloch Cubic Spline berhasil masuk keposisi terbaik ketiga. Secara 
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lengkap urutannya adalah The Super Bell, Bradley Crane, McCulloch Cubic Spline, Nelson 
Siegel Svensson dan Nelson Siegel.  

Pengujian Robus 20% 

Pada tahap pengujian robus 20%, karena jumlah data obligasi adalah 33 buah maka akan dipilih 
6 obligasi yang akan dikeluarkan dalam pembentukan model. Untuk ketiga obligasi itu dipilih 2 
obligasi dari masing-masing kelompok jangka waktu jatuh tempo obligasi. Obligasi yang 
dikeluarkan pada tahapan ini adalah FR 14 & 15 (yang mewakili kelompok <5 tahun), FR 28 & 
30 (yang mewakili 5-10 tahun), dan FR 34 & 35 (yang mewakili >10 tahun). 

Setelah keenam obligasi ini dikeluarkan dari data-data yang dipakai untuk melakukan 
pembentukan model, maka dari data-data yang tersisa (27 obligasi) tersebut dilakukan proses 
pembentukan kurva kembali untuk masing-masing metode dengan langkah-langkah pada sub bab 
4.1. Setelah keseluruhan langkah ini selesai maka akan didapatkan koefisien-koefisien model 
baru dari setiap metode. Selanjutnya dengan menggunakan koefisien-koefisien yang baru ini 
dimasukkan data-data FR 14, FR 15, FR 28, FR 30, FR 34 dan FR 35 kedalam model tersebut. 
Nilai yield yang dihasilkan inilah yang akan dibandingkan berdasarkan pertimbangan nilai 
MAYE dan RMSYE. Di bawah ini adalah hasil-hasil yang didapat dari setiap metode: 

 

Tabel 24:  Robus 20% Metode Bradley Crane (dalam ribuan) 

Date Avg MAYE 
Before Tes 

Avg MAYE 
After Tes 

Avg RMSYE 
Before Tes 

Avg 
RMSYE 

After Tes 

Avg MAYE 
Tested 
Bond 

Avg RMSYE 
Tested 
Bond 

31-Okt-07 0,57 0,56 0,80 0,80 0,78 0,85 
03-Mar-08 1,62 0,87 1,84 1,09 0,90 1,17 
01-Sep-08 0,31 0,25 0,42 0,35 0,57 0,66 
02-Mar-09 0,81 0,90 1,00 1,08 0,43 0,54 
01-Sep-09 0,75 0,73 0,89 0,87 0,95 1,05 
Average 0,81 0,67 0,99 0,84 0,73 0,86 

Sumber : Peneliti 
 

 

Tabel 25: Robus 20% Metode The Super Bell (dalam ribuan) 

Date Avg MAYE 
Before Tes 

Avg MAYE 
After Tes 

Avg RMSYE 
Before Tes 

Avg 
RMSYE 

After Tes 

Avg MAYE 
Tested 
Bond 

Avg RMSYE 
Tested 
Bond 
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31-Okt-07 0,45 0,44 0,58 0,57 0,81 0,95 
03-Mar-08 0,41 0,40 0,53 0,50 0,81 0,91 
01-Sep-08 0,25 0,20 0,32 0,27 0,51 0,61 
02-Mar-09 0,74 0,69 0,88 0,88 0,57 0,69 
01-Sep-09 0,30 0,28 0,39 0,35 0,48 0,69 
Average 0,43 0,40 0,54 0,51 0,63 0,77 

Sumber : Peneliti 
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Tabel 26: Robus 20% Metode McCulloch Cubic Spline (dalam ribuan) 

Date Avg MAYE 
Before Tes 

Avg MAYE 
After Tes 

Avg RMSYE 
Before Tes 

Avg 
RMSYE 

After Tes 

Avg MAYE 
Tested 
Bond 

Avg RMSYE 
Tested 
Bond 

31-Okt-07 0,53 0,77 0,84 1,42 0,55 0,62 
03-Mar-08 0,49 0,52 0,66 0,69 0,42 0,47 
01-Sep-08 0,46 0,51 0,97 1,11 0,35 0,47 
02-Mar-09 1,02 1,10 1,78 2,11 1,31 1,56 
01-Sep-09 1,44 1,44 2,66 2,77 1,37 1,49 
Average 0,79 0,87 1,38 1,62 0,80 0,92 

Sumber : Peneliti 
 

Tabel 27:  Robus 20% Metode Nelson Siegel (dalam ribuan) 

Date Avg MAYE 
Before Tes 

Avg MAYE 
After Tes 

Avg RMSYE 
Before Tes 

Avg 
RMSYE 

After Tes 

Avg MAYE 
Tested 
Bond 

Avg RMSYE 
Tested 
Bond 

31-Okt-07 0,84 0,88 1,15 1,14 1,14 1,32 
03-Mar-08 0,93 0,60 1,45 0,74 1,35 1,48 
01-Sep-08 1,04 0,86 2,99 1,00 0,48 0,62 
02-Mar-09 2,09 2,16 2,46 2,55 1,86 2,07 
01-Sep-09 0,99 0,87 1,18 1,05 1,43 1,65 
Average 1,18 1,07 1,84 1,30 1,25 1,43 

Sumber : Peneliti 
 

Tabel 28: Robus 20% Metode Nelson Siegel Svensson (dalam ribuan) 

Date Avg MAYE 
Before Tes 

Avg MAYE 
After Tes 

Avg RMSYE 
Before Tes 

Avg 
RMSYE 

After Tes 

Avg MAYE 
Tested 
Bond 

Avg RMSYE 
Tested 
Bond 

31-Okt-07 0,70 0,63 0,90 0,82 1,12 1,21 
03-Mar-08 0,75 0,69 0,92 0,84 1,00 1,23 
01-Sep-08 0,41 0,28 0,56 0,39 0,46 0,57 
02-Mar-09 0,92 0,75 1,10 0,92 0,59 0,69 
01-Sep-09 0,97 0,93 1,13 1,09 1,29 1,36 
Average 0,75 0,66 0,92 0,81 0,89 1,01 

Sumber : Peneliti 
 

Untuk ringkasan hasil pengujian robus test 20% ini dapat diringkas menjadi seperti di bawah ini: 
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Tabel 29: Rekap Nilai Rata-Rata Robus 20% Seluruh Metode (dalam ribuan) 

Metode Avg MAYE 
Before Tes 

Avg MAYE 
After Tes 

Avg RMSYE 
Before Tes 

Avg 
RMSYE 

After Tes 

Avg MAYE 
Tested Bond 

Avg RMSYE 
Tested 
Bond 

Bradley Crane 0,81 0,67 0,99 0,84 0,73 0,86 
The Super Bell 0,43 0,40 0,54 0,51 0,63 0,77 
McCulloch Cubic 
Spline 0,79 0,87 1,38 1,62 0,80 0,92 
Nelson Siegel 1,18 1,07 1,84 1,30 1,25 1,43 
Nelson Siegel 
Svensson 0,75 0,66 0,92 0,81 0,89 1,01 

Average 0,79 0,73 1,13 1,02 0,86 1,00 
Sumber : Peneliti 
 

Tabel 29, akan diamati terlebih dahulu dari sisi perhitungan MAYE. Bila digambarkan hasil dari 
perhitungan MAYE dapat dilihat seperti di bawah ini: 

 

Gambar 11: Rekap MAYE Seluruh Metode Untuk Pengujian Robus 20% 
Sumber : Peneliti 

 

Berbeda dengan hasil pengukuran MAYE pada robus 10%, pada pengukuran MAYE robus 20% terjadi 
perubahan posisi tiga besar dimana metode McCulloch Cubic Spline berhasil masuk keposisi terbaik 
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ketiga. Secara lengkap urutannya adalah The Super Bell, Bradley Crane, McCulloch Cubic Spline, Nelson 
Siegel Svensson dan Nelson Siegel. 

 

 

Gambar 12: Rekap RMSYE Seluruh Metode Untuk Pengujian Robus 20% 
Sumber : Peneliti 
Samahalnya dengan hasil pengukuran MAYE pada robus 20%, pada pengukuran RMSYE robus 
20%, metode McCulloch Cubic Spline berhasil masuk keposisi terbaik ketiga. Secara lengkap 
urutannya adalah The Super Bell, Bradley Crane, McCulloch Cubic Spline, Nelson Siegel 
Svensson dan Nelson Siegel. 

Bila kedua tes robus ini dirata-rata hasilnya adalah seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 30: Rekap Robus 10% & 20% Seluruh Metode (nilai rata-rata) 

Metode Avg MAYE 
Tested Bond 

Avg RMSYE 
Tested Bond 

Bradley Crane 0,746218027 0,866631975 
The Super Bell 0,619739081 0,734326976 
McCulloch Cubic Spline 1,036104906 0,916374963 
Nelson Siegel 1,230134282 1,417278057 
Nelson Siegel Svensson 0,946602925 1,04961655 

  Sumber : Peneliti 
Pada tabel 30 dapat dilihat posisi dua besar diduduki oleh metode yang sama untuk kedua 
pengukuran. Namun diposisi ke 3 untuk nilai MAYE didudukin oleh metode Nelson Siegel 
Svensson. Sedangkan untuk nilai RMSYE diduduki oleh metode McCulloch Cubic Spline. 
Berdasar kepada hasil tes error dan robus akan dipilih dua metode terbaik untuk dilakukan 
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pengujian kemampuan forecasting. Pada uji error posisi dua besar adalah metode The Super Bell 
dan Nelson Siegel Svensson. Sedangkan pada uji robus posisi dua besar adalah The Super Bell 
dan Bradley Crane. Namun dikarenakan metode Bradley Crane pada saat uji error menempati 
posisi ke lima, maka akan digantikan posisinya dengan metode Nelson Siegel Svensson. Langkah 
terakhir dari pengujian adalah untuk mengukur kemampuan forecasting dari sinilah akan diambil 
kesimpulan akhir mengenai metode manakah yang paling baik. Yang berdasarkan pengujian 
error dan robus metode terbaik tetap diduduki oleh The Super Bell. 

Pengujian Kemampuan Forecast 
Pada uraian sebelumnya telah terpilih dua metode yang akan diteruskan untuk diuji pada tahapan 
ini. Metode tersebut adalah The Super Bell dan Nelson Siegel Svensson. Pengujian forecasting ini 
akan dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama dengan menggunakan metode pada suatu 
periode untuk digunakan pada periode yang berbeda. Tahapan kedua adalah dengan 
memperpanjang jangka waktu dari model yang sudah dihasilkan. 
 
Pengujian Kemampuan Forecast Tahap 1 
Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian pada 2 periode. Periode-periode yang diuji tersebut 
adalah 31 Oktober 2007 dan 1 September 2008. Model-model pada kedua periode ini yang sudah 
terbentuk pada sub bab 4.1 akan digunakan sebagai model yang akan meramalkan data-data 
periode yang akan datang. Tingkat forecast ini dibagi menjadi 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 
bulan, dan 1 tahun. Maksud dari tingkatan ini adalah model pada kedua periode akan diuji 
dengan data-data masa yang akan datang yang lamanya 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 
1 tahun.  Hasil yang didapatkan dari pengujian ini akan dibandingkan besarannya dengan 
menggunakan MAYE dan RMSYE. Tabel di bawah ini adalah hasil yang didapatkan pada 
pengujian tahap pertama dari kedua metode: 
 

Tabel 31: Rekap Uji Forecast Periode 31 Oktober 2007 (dalam ratusan) 

Date 
The Super Bells Nelson Siegel Svensson 

MAYE RMSYE MAYE RMSYE 

31-Okt-07 0,058609212 0,079479751 0,069998675 0,090021796 
1 Week 0,235722707 0,279564298 0,230144563 0,273605257 
1 Month 0,777513998 0,794958193 0,734389385 0,776846284 
3 Month 0,449210770 0,500853097 0,417303188 0,481013002 
6 Month 0,784180521 0,812000761 0,731074662 0,767075177 

1 Year 8,137546519 8,170413073 7,682779393 7,787455666 
Average 2,08 2,11 1,96 2,02 

Sumber : Peneliti 
 

 

Tabel 32: Rekap Uji Forecast Periode 1 September 2008 (dalam ratusan) 
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Date 
The Super Bells Nelson Siegel Svensson 

MAYE RMSYE MAYE RMSYE 
01-Sep-08  0,025433836   0,032344927   0,041455031   0,056127274  

1 Week  0,026037029   0,032857090   0,043703281   0,058531318  
1 Month  1,059466861   1,063259761   0,992621860   1,030175830  
3 Month  3,290183998   3,302387517   3,191580995   3,224281352  
6 Month  1,412341245   1,547245917   3,313074485   3,349389931  

1 Year  2,089713058   2,187668209   2,281242418   2,421297948  
Average 1,58 1,63 1,96 2,02 

Sumber : Peneliti 
 

Tabel 32 dan 33 merupakan hasil perhitngan MAYE dan RMSYE dari kedua metode berdasarkan 
pengujian forecasting. Dari hasil pengujian tahapan ini dapat terlihat ketidak mampuan kedua metode 
untuk melakukan forecasting. Hal ini disebabkan dari besarnya nilai dari MAYE dan RMSYE yang 
dihasilkan. Oleh sebab itulah data harga obligasi yang digunakan dalam pembentukan model digunakan 
data yang paling akhir sehingga model yang dihasilkan oleh setiap metode dapat lebih akurat. Pada 
periode 31 Oktober 2007 metode Nelson Siegel Svensson menghasilkan nilai MAYE dan RMSYE yang 
paling kecil sehingga dapat dikatakan sebagai metode yang paling baik pada periode ini. Namun hasil 
yang berbeda didapatkan dari perhitungan error pengujian forecasting pada periode 1 September 2008.  
Metode The Super Bell berbalik unggul pada periode ini. Untuk mengatasi hasil yang berbeda cukup jauh 
ini maka dari kedua data pada tabel 32 dan 33 dilakukan perhitungan efek perubahannya dengan MAYE 
& RMSYE pada saat periode awal. Ringkasan hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 33: Rata-Rata Perubahan MAYE & RMSYE Terhadap Periode Awal 

Date 
The Super Bells Nelson Siegel Svensson 

MAYE RMSYE MAYE RMSYE 
1 week         1,522827839        1,266631176          1,171037581          1,041077173  

1 Month       26,460936938      20,437278593       16,218010251       12,491908874  
3 Month       67,513491052      53,200365560       40,475288595       30,394593766  
6 Month       33,454914547      28,026131201       44,181920657       33,097951159  

1 Year    109,503435125      84,217132154       81,392697320       63,822876575  
Sumber : Peneliti 

 

Berdasarkan Tabel 34 dapat terlihat bahwa perubahan nilai MAYE dan RMSYE metode Nelson Siegel 
Svensson secara garis besar lebih kecil dibandingkan dengan perubahan nilai MAYE dan RMSYE yang 
dihasilkan tahapan forecasting The Super Bell. Metode The Super Bell hanya dapat mengungguli metode 
Nelson Siegel Svensson di posisi forecasting 6 bulan saja. Berikut ini adalah perbandingan yield curve 
hasil forecast kedua metode: 
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Gambar 13: Bentuk Yield curve Metode The Super Bells dan Nelson Siegel Svensson Memakai Data 1 
Minggu 

Sumber : Peneliti 
 

Pengujian Kemampuan Forecast Tahap 2 

Langkah pengujian forecast terakhir adalah dengan menggunakan model yang terbentuk dari 
obligasi-obligasi yang memiliki jangka waktu jatuh tempo di bawah 20 tahun untuk diuji 
kemampuaannya dalam mengestimasi obligasi yang memiliki jangka waktu jatuh temponya di 
atas 20 tahun. Model yang dibentuk dari FR 10 – FR 46 akan digunakan untuk mengestimasi FR 
47 – FR 52. Periode yang akan digunakan adalah September 2009 – Desember 2009. Hasil yang 
didapatkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 34: Rekap MAYE & RMSYE Forecast Metode The Super Bell  (dalam ratusan) 

Date MAYE RMSYE MAYE Forecast RMSYE Forecast 

Sep-09 0,030028475 0,038795861 3,904257976 8,038568718 
Okt-09 0,062017011 0,094129388 2,341105139 4,074003733 
Nov 09 0,049161087 0,077992054 1,738181690 3,198185786 
Dec 09 0,049404309 0,067356708 2,837898637 5,247559681 

Average 0,05353 0,07983 2,30573 4,17325 
Sumber : Peneliti 

 

Tabel 35: Rekap MAYE & RMSYE Forecast Metode Nelson Siegel Svensson (dalam ratusan) 

Date MAYE RMSYE MAYE Forecast RMSYE Forecast 
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Sep-09 0,096841134 0,112730342 0,245294904 0,290346242 
Okt-09 0,099870119 0,124554130 0,172400649 0,265884053 
Nov 09 0,111708263 0,146865975 0,205162015 0,254646135 
Dec 09 0,090680210 0,110507832 0,168753352 0,276863518 

Average 0,10075 0,12731 0,18211 0,26580 
Sumber : Peneliti 

Dengan membandingkan Tabel 35 dan 36 dapat dilihat bahwa kemampuan forecast metode Nelson 
Siegel Svensson lebih baik daripada metode The Super Bell. Metode Nelson Siegel Svensson dapat 
memprediksi obligasi-obligasi yang jatuh temponya diluar dari komponen obligasi yang dijadikan sebagai 
patokan dalam pembentukan model. Pada metode dengan pendekatan regressi dapat menghasilkan 
nilai MAYE & RMSYE yang rendah saat pengujian error dan robus. Namun pada saat dilakukan pengujian 
forecasting pendekatan regressi tidak dapat lebih baik daripada pendekatan empiris. Hal ini disebabkan 
pada pendekatan empiris sudah memasukkan unsur cash flow dari masing-masing obligasi sampai batas 
akhir jangka waktu obligasi. Untuk pendekatan regressi tidak memasukkan unsur ini sehingga data yang 
dijadikan dasar untuk melakukan pemodelan hanya berasal dari data historis. Oleh sebab itu saat 
digunakan untuk data-data yang karakteristiknya (term to maturity) tidak terdapat dalam data 
pembentukan model, pendekatan regressi tidak dapat mengakomodir hal tersebut. Untuk lebih jelasnya 
mengenai perbandingan hasil dari tahapan ini dapat dilihat melalui gambar-gambar yield curve yang 
terbentuk dari kedua metode seperti di bawah ini: 

 

Gambar 14: Bentuk Yield curve Metode The Super Bell Periode September 2009 
Sumber : Peneliti 
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Gambar 15: Bentuk Yield curve Metode Nelson Siegel Svensson Periode September 2009 
Sumber : Peneliti 

 

Gambar 16: Bentuk Yield curve Metode The Super Bell Periode Oktober 2009 
Sumber : Peneliti 

 

Gambar 17: Bentuk Yield curve Metode Nelson Siegel Svensson Periode Oktober 2009 
Sumber : Peneliti 
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Gambar 4.18 Bentuk Yield curve Metode The Super Bell Periode November 2009 
Sumber : Peneliti 
 

 

Gambar 19: Bentuk Yield curve Metode Nelson Siegel Svensson Periode November 2009 
 

 

Gambar 4.20 Bentuk Yield curve Metode The Super Bell Periode Desember 2009 
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Gambar 21: Bentuk Yield curve Metode Nelson Siegel Svensson Periode Desember 2009 
 
Gambar 14 – 21 memperlihatkan hasil pembentukan yield curve dari metode Nelson Siegel Svensson 
dapat melakukan forecasting yang jauh lebih baik dari metode The Super Bell. Saat dimasukkan periode 
jatuh tempo yang lebih panjang, metode Nelson Siegel Svensson  dapat melakukan forecasting yang 
lebih baik dibandingkan dengan metode The Super Bell. Hal ini ditandai dengan nilai MAYE & RMSYE 
yang jauh lebih kecil. Salah satu faktor yang berperan paling besar adalah unsur cash flow dimasa yang 
akan datang yang turut dimasukkan kedalam metode Nelson Siegel Svensson sehingga metode yang 
terbentuk bukan hanya berasal dari data historis yang sudah ada. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari 
penelitian kali ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Dari tahap pengujian error, metode yang menghasilkan nilai MAYE dan RMSYE yang 
paling kecil urutannya adalah The Super Bell, Nelson Siegel Svensson, McCulloch Cubic 
Spline, Nelson Siegel, dan Bradley Crane. Dari hasil MAYE dan RMSYE ini maka metode 
yang terbaik pada tahapan ini adalah metode The Super Bell. 

2. Dari tahap pengujian robus, metode yang menghasilkan nilai MAYE dan RMSYE yang 
paling kecil urutannya adalah The Super Bell, Bradley Crane, Nelson Siegel Svensson, 
McCulloch Cubic Spline, dan Nelson Siegel. Pada tahap pengujian ini metode yang 
terbaik adalah The Super Bell. 

3. Dari tahap pengujian forecast, metode yang menghasilkan nilai MAYE dan RMSYE yang 
paling kecil urutannya adalah Nelson Siegel Svensson dan The Super Bell. Pada tahapan 
pengujian ini dapat dilihat kemampuan dari metode Nelson Siegel Svensson untuk 
melakukan kalkulasi dari obligasi yang tanggal jatuh temponya diluar dari obligasi-
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obligasi yang membentuk model. Atau dapat pula dikatakan bahwa model yang dibentuk 
dari metode Nelson Siegel Svensson dapat diperpanjang jangka waktunya sesuai dengan 
kebutuhan. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh metode The Super Bell. 

4. Dari tahapan pengujian forecast tahap pertama, dapat dilihat ketidakmampuan kedua 
metode ini untuk memprediksi harga-harga pada saat periode yang berbeda. Atas dasar 
inilah maka yield curve yang dibentuk dengan metode-metode pada penelitian kali ini 
harus terus dilakukan pembaharuan data setiap harinya. Hal ini dimaksudkan agar yield 
curve yang terbentuk dapat sesuai dengan kondisi aktual. 

5. Pendekatan regresi dapat menghasilkan nilai MAYE dan RMSYE yang kecil pada tahap 
pengujian 1 dan 2. Namun pada saat pengujian ketiga yaitu forecast, pendekatan regresi 
tidak menampilkan performa seperti saat dipengujian yang pertama dan kedua. Disinilah 
dapat dilihat kelemahan dari pendekatan regressi yang hanya dapat mempredisksi yield 
yang jangka waktunya berada pada rentang jangka waktu yang membentuk model saja. 
Hal ini berbeda dengan pendekatan empiris dimana model yang terbentuk dapat 
diperpanjang jangka waktu estimasinya. 
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Lampiran 1 

Yield Curve Robus 10% & 20% Metode McCulloch 
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Robus 10% 

 

 

Robus 20% 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 

Yield Curve Robus 10% & 20% Metode Nelson Siegel Svensson 
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Robus 10% 

 

 

Robus 20% 

 

 

Lampiran 3 

Yield Curve Robus 10% & 20% Metode Nelson Siegel Svensson 

 

Robus 10% 
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Robus 20% 

 

 

 

 

Lampiran 4 

Yield Curve Robus 10% & 20% Metode Bradley Crane 

 

Robus 10% 
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Lampiran 5 

Yield Curve Robus 10% & 20% Metode The Super Bell 

 

Robus 10% 
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Lampiran 6 

Yield Curve Forecasting Data 1 Bulan 

 

Metode The Super Bell 
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Metode Nelson Siegel Svensson 

 

 

Lampiran 7 

Yield Curve Forecasting Data 3 Bulan 
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Lampiran 8 

Yield Curve Forecasting Data 6 Bulan 
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Metode The Super Bell 

 

 

Metode Nelson Siegel Svensson 

 

 

Lampiran 9 

Yield Curve Forecasting Data 1 Tahun 
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Metode Nelson Siegel Svensson 

 

 



Journal of Capital Market and Banking 
ISSN: 2301 – 4733; Vol. 1, No. 3; Nopember 2012  

 

100 

 

OPTIMALISASI KINERJA PORTOFOLIO INVESTASI 
di INDONESIA 

 

 

Mario Manullang dan Wilson R. L. Tobing 

 

 

 

Abstract 

This paper has objective to construct portfolio for investment instrument in Indonesia.  This 
paper used Elton Gruber method to construct portofolio using data stocks that including to 
calculate Index LQ45.  The results of this research is that portfolio comprise as follows reksa 
dana of 87,586%, and emas of 12,414%.  The portfolio has an expected return of 0,966% and 
risk of 1,224%. 

 

 

Key words: Portfolio, Elton-Gruber, Reksa Dana, Emas, Risk and Expected Return 
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OPTIMALISASI KINERJA PORTOFOLIO INVESTASI 

di INDONESIA 

PENDAHULUAN 

Dalam proses pencarian keuntungan dengan melakukan investasi ini adalah sesuatu yang 

membutuhkan analisis dan perhitungan mendalam dengan tidak mengesampingkan prinsip 

kehati-hatian (prudent principle). Pentingnya sikap kehati-hatian ini merupakan modal penting 

bagi seorang investor, jika itu tentunya dilihat dari banyak kasus yang terjadi karena faktor 

kecerobohan. Risiko para investor yang muncul dalam melakukan aktifitas investasi disebabkan 

ketidakpastian keadaan di waktu yang akan datang. Dengan kata lain risiko merupakan 

penyimpangan dari imbal hasil yang diterima dengan keuntungan yang diharapkan. Terdapat 

hubungan positif antara imbal hasil dan risiko dalam berinvestasi dikenal dengan high risk-high 

return, yang artinya semakin besar resiko yang harus ditanggung, semakin besar pula imbal hasil 

yang dihasilkan. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa 

imbal hasil realisasi yang sudah terjadi atau imbal hasil yang diharapkan yang belum terjadi 

tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan risiko portofolio terdiri 

atas risiko sistematis dan tidak sistematis. Kedua resiko ini sering disebut sebagai resiko total 

(Jogiyanto, 2003). Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpastian tersebut antara lain harga 

sekuritas maupun tingkat suku bunga yang dapat berubah sewaktu-waktu. 

Manfaat diversifikasi telah dikenal baik melalui prinsip yang mengatakan “Jangan taruh 

telur seluruh milikmu dalam keranjang yang sama”, karena kalau keranjang tersebut jatuh, maka 

semua telur yang ada dalam keranjang tersebut akan pecah. Dalam konteks investasi, pepatah 

tersebut bisa diartikan sebagai imbauan untuk tidak melakukan investasi semua dana yang 

dimiliki hanya pada satu aset saja, sebab jika aset tersebut gagal, maka semua dana yang telah 

diinvestasikan akan lenyap (Tandellin, 2001). Investor berharap mendapatkan keuntungan 

maksimal dengan risiko yang seminimal mungkin. Sementara besar keuntungan yang diperoleh 

dari investasi sejumlah modal berbanding lurus dengan risiko. Memberikan yang imbal hasil 

yang diharapkan maksimum dan memberikan varian yang minimum untuk imbal hasil yang 

diharapkan tersebut. Portofolio semacam itu disebut Markowitz Efficient Portfolio (Markowitz, 

1952). 
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TUJUAN PENELITIAN 

Dalam membentuk portofolio, investor berusaha meminimalkan risiko dan 

memaksimalkan imbal hasil. Portofolio yang dapat mencapai tujuan di atas disebut dengan 

portofolio yang optimal sesuai dengan metode efisien Markowitz. Untuk membentuk portofolio 

yang optimal, perlu dibuat beberapa asumsi mengenai perilaku investor dalam membuat 

keputusan investasi. Diasumsikan bahwa investor cenderung menghindari risiko (risk averse). 

Investor ini merupakan investor yang jika dihadapkan pada dua investasi dengan pengembalian 

yang diharapkan sama dan risiko yang berbeda, maka akan memilih investasi dengan tingkat 

risiko yang lebih rendah. 

Sesuai dengan perumusan masalah yang di atas, tujuan penelitian ini untuk menjawab 

kendala yang dihadapi investor yaitu: 

1. Memperlihatkan karakteristik risiko dan imbal hasil instrumen investasi periode 2007 

sampai dengan 2011 yang ada di Indonesia. 

2. Menunjukkan efisiensi kinerja hasil diversifikasi investasi dibandingkan dengan kinerja 

aset individual. 

3. Menentukan strategi investasi yang optimal menurut Markowitz dan menurut Elton dan 

Gruber. 

Melakukan pengukuran kinerja portofolio optimal yang dibentuk berdasarkan pengukuran 

kinerja Sharpe, Treynor, Jensen dan Information Ratio. 

 

LANDASAN TEORI 

Portofolio merupakan kumpulan beberapa investasi yang diprakarsai oleh Harry 

Markowitz berupa kumpulan saham atau surat berharga lainnya yang dibentuk berdasarkan 

tingkat risiko dan tingkat pengembalian. Dalam membentuk portofolio, banyak kemungkinan 

yang jumlahnya tidak terbatas sehingga investor harus dapat menentukan portofolio mana yang 

akan dipilih. Investor dapat melakukan kombinasi instrumen antara saham dengan deposito, atau 

saham dengan reksa dana, atau saham dengan obligasi. Kombinasi tersebut tidak hanya terdiri 
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dari dua instrumen saja, tapi juga bisa dibentuk dari tiga atau lebih instrumen yang dikenal 

dengan portfolio within instrument. Jika investor ingin melakukan investasi pada properti, maka 

portofolionya berisi beberapa jenis instrumen properti seperti rumah, kondominium, gudang, 

resort, hotel, mall, apartemen, ruko dan sebagainya (Manurung, forthcoming 2012). 

Melakukan investasi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan tingkat risiko 

tertentu. Tujuan portofolio investasi dibentuk adalah untuk melakukan diversifikasi risiko agar 

dana yang dimiliki mempunyai risiko yang minimum. Jadi investasi pada lebih dari satu istrumen 

investasi lebih rendah risikonya dibanding hanya melakukan investasi pada satu instrumen 

investasi. Semakin banyak instrumen investasi yang dilibatkan dalam portofolio, semakin rendah 

risikonya. Jika terdapat penurunan pada satu instrumen investasi, maka intrumen lain akan dapat 

mengimbangi atau menggantinya. Dengan demikian investor harus memiliki keragaman dari 

portofolio agar dana yang dimiliki tidak mengalami pengurangan dari nilai awalnya (Markowitz, 

1952). 

Terdapat dua tahapan dalam melakukan pengelolaan portofolio yang bertujuan agar 

portofolio sesuai dengan investor harapkan. Tahapan tersebut adalah melakukan konstruksi 

portofolio dan tahap evaluasi investasi yang dimiliki. Tetapi dalam melakukan konstruksi 

portofolio dan evaluasi terhadap portofolio maka hubungan antar instrumen harus diperhatikan 

agar risiko yang diperoleh dapat optimal atau terkecil. Tahap akhir dalam tindakan portofolio 

yaitu 

 melakukan evaluasi portofolio investasi yang dilakukan. Tahap pembentukan (konstruksi) 

portofolio ini menyangkut identifikasi terhadap instrumen-instrumen yang akan dipilih, dan 

besar proporsi dana yang akan ditanamkan pada masing-masing instrumen tersebut. Sedangkan 

pada tahap evaluasi, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio, baik pada aspek 

tingkat keuntungan yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung (Markowitz, 1952). 

TEORI PORTOFOLIO 
 

Teori Portofolio modern diperkenalkan oleh Markowitz (1952) yang menggunakan 

pengukuran statistik dasar untuk menerangkan portofolio, yaitu expected return, standar deviasi 
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sekuritas atau portofolio dan korelasi antar imbal hasil. Teori ini merupakan teori yang pertama 

diperkenalkan untuk pembahasan tingkat pengembalian dan risiko. Markowitz menyatakan 

bahwa secara umum risiko dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal 

ke dalam bentuk portofolio dengan syarat pengembalian sekuritas tidak berkorelasi positif 

sempurna melalui sebuah artikel di Journal of Finance dan dilanjutkan dengan bukunya pada 

tahun 1959.  

Dalam teorinya tentang portofolio, Markowitz lebih banyak membahas risiko terutama 

mengenai keinginan investor tentang pilihan antara risiko dan tingkat pengembalian. Reilly dan 

Norton (2006) menyatakan terdapat beberapa asumsi dasar mengenai perilaku pemilihan 

instrumen keuangan dalam suatu portofolio dalam teori Markowitz yaitu: 

1. Investor memaksimumkan satu periode investasi ekspektasi utilitas. 

2. Investor mempertimbangkan setiap alternatif investasinya dengan dipresentasikan oleh 

sebuah distribusi probabilitas ekspektasi tingkat pengembalian selama periode tertentu. 

3. Investor mengestimasikan risiko portofolio dengan dasar variasi dari ekspektasi tingkat 

pengembalian. 

4. Keputusan investor didasarkan pada ekspektasi tingkat imbal hasil dan risiko. 

5. Investor lebih menyukai portofolio yang menawarkan tingkat pengembalian yang tinggi 

pada tingkat risiko tertentu. 

 

Markowitz berasumsi bahwa investor akan dapat membentuk portofolio yang efisien. 

Markowitz juga menyatakan bahwa portofolio yang dibentuk harus terdiversifikasi agar terjadi 

penyebaran risiko. Diversifikasi tersebut akan menghasilkan portofolio yang efisien dimana 

portfolio tersebut memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

tingkat pengembalian portofolio lain yang mempunyai risiko yang sama, dan memberikan risiko 

yang rendah dari portofolio lain yang mempunyai tingkat pengembalian yang sama. 

Dengan model pemilihan portofolio yang berbeda dari Markowitz, Elton dan Gruber 

(1981) menggunakan metode yang sederhana disebut juga sebagai Model Indeks Tunggal (Single 

Index Model). Dikemukakan bahwa sebuah alternatif untuk memilih saham mana yang masuk 

dalam portofolio dengan menggunakan Excess Return to Beta (ERB). Nilai ERB pada dasarnya 
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merupakan kemiringan garis yang menghubungkan instrumen  yang berisiko dengan bunga 

bebas risiko yaitu merupakan selisih antara tingkat pengembalian saham dengan tingkat 

pengembalian aset bebas risiko yang kemudian dibagi dengan beta saham tersebut. Nilai ERB ini 

digunakan untuk mengukur imbal hasil tambahan pada tiap instrumen, pembentukan nilai ini 

dimaksudkan untuk mempermudah interpretasi dan pemahaman dari security analyst dan 

manajer portofolio. 

Menurut Elton dan Gruber (1995, hal 183), kaidah dalam menghitung instrumen mana 

yang akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal adalah: 

 Mencari nilai rasio ERB untuk setiap saham yang masuk dalam pertimbangan dan 

mengurutkannya dari terbesar hingga yang terkecil. 

 Portofolio optimal berisi instrumen investasi yang nilai (Ri – RF / βi) lebih besar dari titik 

cut-off C*. Secara singkat, didefinisikan C* dan menginterpretasikan signifikansi 

ekonominya. Pemilihan portolio optimal yang dimaksud adalah dengan melakukan 

perbandingan nilai ERB dan Ci, maka pembentukan portofolio dapat ditentukan sebagai 

berikut: 

ERB > Ci : Maka saham yang bersangkutan termasuk ke dalam portofolio. 

ERB > Ci : Maka saham yang bersangkutan tidak termasuk dalam portofolio. 

 
 

Optimal Portofolio 

Portofolio optimal tidak terlepas dari tingkat pengembalian portofolio yang dinyatakan 

Markowitz pada pembahasan teori sebelumnya. Secara teori, portofolio yang optimal terletak 

pada persinggungan dari effisien frontier dengan kurva utilitas yang menyatakan risiko dan 

tingkat pengembalian yang diharapkan. Kecenderungan investor dalam menentukan pilihan 

portofolio investor terrhadap resiko yang terdapat didalam kurva indeferen ditunjukan oleh kurva 

utilitas investor. Reily dan Brown (2000, hal 278) menyatakan bahwa portofolio optimal adalah 

portofolio efisien yang mempunyai utilitas yang tertinggi untuk investor tertentu.  

Pilihan investor akan berada pada titik persinggungan antara kurva utilitas investor 

dengan garis permukaan efisien. Pilihan portofolio investor yang menjauhi risiko (risk aversion) 
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akan semakin mendekati aset bebas risiko, demikian pula semakin agresif (risk lover) seorang 

investor berarti semakin berani dia menanggung risiko, sehingga pilihan portofolionya akan 

semakin mendekati portofolio pada aset berisiko. 

Rudd dan Classing (1982) menyebutkan bahwa tingkat risiko yang dapat ditolelir oleh 

investor yang optimal terjadi dimana fungsi utilitas adalah flat. Tingkat risiko yang dimasukkan 

adalah risiko yang dikaitkan dengan pasar yang dikenal dengan beta (β). Karena itu dalam 

membentuk portofolio yang optimal perlu diketahui tingkat dari risiko. Sehingga kemiringan 

(slope) dari rata-rata dan kontribusi dari varian pada beta optimal harus menjadi tepat yang dapat 

dipertukarkan.  

 

Alokasi Aset 

Alokasi aset ini lebih fokus terhadap penempatan dana di berbagai instrumen investasi. 

Bukan menitikberatkan terhadap pilihan saham dalam portofolio. Dari hasil studi, perbedaan 

kinerja lebih banyak disebabkan oleh alokasi aset bukannya pilihan investasi. Menurut 

Markowitz, alokasi aset merupakan salah satu faktor yang menentukan besarnya tingkat 

pengembalian dan risiko dari portofolio tersebut. Perrit dan Lavine (1990) menyatakan selain 

diversifikasi, alokasi aset ini merupakan faktor sangat penting dalam investasi dengan alasan 

yaitu: secara praktis menbidik investasi dalam jangka panjang; untuk menetapkan risiko yang 

dapat ditolelir oleh investor sepanjang waktu dan untuk menghilangkan perubahan keputusan 

investasi yang didasarkan perubahan kondisi keuangan.  

 
PENELITIAN-PENELITIAN SEBELUMNYA 

 
Uraian teori portofolio telah dikemukakan pada uraian sebelumnya dan hasil empiris 

yang akan diuraikan pada penelitian ini umumnya merupakan penelitian yang dilakukan di 

Indonesia. Setelah uraian teori portofolio di atas, pada sub-bab ini akan uraiakan hasil empiris 

mengenai portofolio di luar negeri dan di Indonesia. 

Elton and Gruber (1977) melakukan penelitian mengenai penurunan risiko dan size 

portofolio. Penelitian ini menggunakan data mingguan dari bulan Juni 1971 sampai dengan bulan 
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Juni 1974 dengan sampel data yang dipergunakan sebanyak 3.290 saham. Penelitian ini 

memberikan kesimpulan bahwa semakin banyak saham dalam portofolio maka total risiko 

semakin menurun. Jumlah saham sekitar 1.000 saham merupakan total risiko yang paling 

minimum. Penelitian ini mendukung penelitian dari Evans dan Archer (1968) yang menyatakan  

sembilan saham dalam portofolio maka total risiko sudah turun sangat tajam. 

Manurung (1997a) melakukan penelitian mengenai koefisien korelasi antar sektor dalam 

portofolio investasi di Bursa Efek Jakarta. Adapun metode yang dipergunakan Markowitz model 

dengan Quadratic Programming. Penelitian ini menggunakan data mingguan dari bulan Agustus 

1992 sampai dengan bulan Juni 1994 yang bersumber dari Indeks Jardine Flemming Sector 

Industry. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa koefisien korelasi antar sektor 

berubah-ubah dari satu periode ke periode berikutnya. Termasuk juga adanya perubahan alokasi 

aset pada sektor tersebut. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam 

menghitung koefisien korelasi dimana penelitian tersebut menggunakan nonparametrik Kendall 

Tau. 

METODOLOGI PENELITIAN 

SKEMA PENELITIAN METODE MARKOWITZ 
 

Skema proses penelitian menurut Markowitz ini dapat dilihat pada Gambar berikut ini: 
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SKEMA PENELITIAN METODE ELTON DAN GRUBBER 

Skema proses penelitian menurut Elton dan Gruber ini dapat dilihat pada Gambar berikut 

ini: 
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ANALISIS PENELITIAN 

Analisis Return Instrumen 

Analisis return investasi dimulai dengan melakukan perhitungan return setiap instrumen. 

Menurut Kritzman (1990, hal 7) dalam bukunya yang berjudul “Asset Allocation for Institutional 

portfolios”, menyatakan bahwa return merupakan pendapatan yang dihasilkan dari sebuat aset, 

ditambah atau dikurang dengan beberapa perubahan harga yang terjadi selama periode tertentu, 

seluruhnya dibagi oleh harga aset diawal periode. 

Menurut Levy (1999, hal 198) dalam bukunya yang berjudul “Introductions to 

Investments”, menyatakan bahwa imbal hasil yang diharapkan merupakan rata-rata dari tingkat 

potensial. Expected return juga dikenal sebagai mean return atau average return disederhanakan 

sebagai mean. Pengembalian yang diharapkan memiliki dua komponen, yaitu probabilitas dan 

tingkat pengembalian dari suatu aset. Berfluktuasinya harga saham dari berbagai bidang usaha 

membuat penulis sulit untuk memperkirakan distribusi probabilitas dari tiap-tiap saham.  

Oleh karena itu untuk menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan (expected 

return) per bulan, peneliti mengasumsikan distribusi probabilitas adalah tetap. Yang artinya nilai 

pembaginya adalah jumlah sampel imbal hasil bulanan (close price per bulan) pada setiap 

instrumen selama periode penelitian. Pada penelitian ini adalah enam puluh dengan periode 

penelitian antara Januari 2007 sampai dengan Desember 2011. 

Rata-rata Imbal Hasil dan Risiko 

Langkah awal dalam pengolahan data menurut Bodie, Kane dan Marcus (2011, hal 156) 

adalah melakukan perhitungan rata-rata imbal hasil. Dari historis imbal hasil seluruh instrumen 

yang diperoleh, dapat dilakukan perhitungan rata-rata pengembalian (expected return) pada 

seluruh periode penelitian untuk tiap-tiap instrumen. Yaitu dengan membagi seluruh jumlah 

imbal hasil instrumen pada periode penelitian dengan jumlah periode bulan penelitian. Dapat 

digunakan bantuan fungsi average pada software microsoft excel dengan argumen tiap-tiap 

return seluruh periode penelitian, maka diperoleh expected return per instrumen. 
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Langkah pengolahan data selanjutnya menurut Bodie, Kane dan Marcus (2011, hal 156) 

adalah melakukan perhitungan risiko (standard deviation) pada seluruh periode penelitian untuk 

tiap-tiap instrumen. Risiko merupakan akar dari varian, jadi perhitungan risiko sejalan dengan 

menghitung varian. Dapat digunakan bantuan fungsi stdevp pada software microsoft excel 

dengan argumen tiap-tiap return seluruh periode penelitian, maka diperoleh risiko per instrumen. 

Hasil pengolahan terlihat bahwa yang memiliki risiko tertinggi adalah instrumen properti 

yaitu sebesar 9,150% yang memberikan imbal hasil sebesar 1,476%. Sedangkan yang memiliki 

risiko terendah adalah instrumen reksa dana sebesar 1,168% yang memberikan return sebesar 

0,848%, hal ini membuktikan kebenaran konsep high risk high return. 

Namun terdapat anomali terhadap konsep tersebut, yaitu pada instrumen dolar Amerika 

Serikat. Dengan risiko yang lebih besar dari reksa dana yaitu sebesar 4,152%, namun 

memberikan imbal hasil yang lebih kecil dari reksa dana. Hal ini disebabkan karena manager 

insvestasi pada reksa dana cukup baik dalam meminimalisir risiko yang ditanggung dan 

disebabkan karena kondisi makro ekonomi pada tahun 2008 yang disebabkan oleh subprime 

mortgage. Untuk dapat meminimalisir risiko dapat dilakukan diversifikasi aset yang mempunyai 

korelasi negatif sehingga dapat mencapai minimum varian. 

 

Koefisien Korelasi 

Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan koefisien korelasi (coefficient 

correlation) pada seluruh instrumen. Koefisien korelasi atau disingkat korelasi adalah suatu 

ukuran statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antar imbal hasil individual instrumen, 

atau kecenderungan dua buah instrumen bergerak bersama-sama. 

Koefisien korelasi return antara dua buah instrumen dihitung dengan bantuan fungsi 

statistik correl pada software microsoft excel dengan argumen seluruh imbal hasil kedua 

instrumen. Dihasilkan bahwa korelasi antar instrumen adalah berkitar antara -0,596 <  < 0,857. 

Tidak ada satu instrumen berkorelasi positif semua terhadap instrumen lainnya, seperti pada 

instrumen saham berkorelasi positif dengan obligasi, reksa dana dan properti, tetapi saham 

berkorelasi negatif dolar Amerika Serikat sebesar -0,596 dan emas sebesar -0,186. Dan 

sebaliknya tidak ada satu instrumen yang berkorelasi negatif terhadap semua instrumen lainnya, 
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seperti instrumen dolar Amerika Serikat berkorelasi negatif terhadap emas, obligaso, reksa dana 

dan properti, tetapi instrumen ini berkorelasi positif terhadap emas sebesar 0,343. 

 

Kovarians 

Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan kovarians (covariance) seluruh 

instrumen. Kovarians merupakan ukuran dari seberapa banyak dua set data yang berbeda-beda. 

Kovarians menentukan sejauh mana dua variabel yang berkaitan atau bagaimana mereka 

bervariasi bersama. Kovarians merupakan rata-rata hasil dari penyimpangan dari titik data 

masing-masing mean. Dengan mengetahui kovarians dan korelasi antar instrumen, investor dapat 

mengetahui komposisi aset-aset yang tersedia untuk mendapatkan portofolio yang optimal 

dengan risiko yang minimal dan imbal hasil yang maksimal.  

 

Varian 

Varian portofolio dihitung dengan persamaan 3.9 pada bab 3. Karena jumlah instrumen 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah enam instrumen maka persamaan tersebut menjadi 

cukup panjang dan kompleks.  

Varian dari seluruh instrumen dihitung dengan bantuan fungsi perkalian pada software 

microsoft excel. Varian portofolio dihitung dalam spreadsheet dengan susunan matriks yang 

dirancang sedemikian rupa agar persamaan yang panjang dan kompleks tersebut dapat dihitung 

dan disajikan dengan lebih mudah.  

 

Portofolio Optimal 

Untuk mendapatkan portofolio yang optimal, perlu dilakukan beberapa tahap yaitu 

dengan membentuk kurva minimum variance frontier, menghitung titik GMV Portofolio, 

memilih kurva efficient frontier, menentukan titik optimal Portofolio dan membentuk beberapa 

Capital Allocation Line. Tahapan menentukan titik optimal portofolio akan dijabarkan secara 

detail di bawah ini. 



Journal of Capital Market and Banking 
ISSN: 2301 – 4733; Vol. 1, No. 3; Nopember 2012  

 

113 

 

Membentuk Kurva Minimum Variance Frontier 

Dari plotting imbal hasil individual, diperoleh titik imbal hasil yang diharpkan tertinggi 

adalah instrumen emas dan titik imbal hasil terendah adalah instrumen dolar Amerika Serikat. 

Dari kedua titik tersebut, dibentuk titik-titik dengan kombinasi antara standar deviasi dengan 

imbal hasil yang diharapkan yang juga meminimalkan varian. Pada penelitian ini, dibentuk 40 

titik antara imbal hasil tertinggi dan imbal hasil terendah dengan selisih sebesar 0,042%.  

Untuk memperoleh titik-titik yang membentuk kurva minimum variance frontier dengan 

kombinasi standard deviation dan expected return, maka perlu dilakukan penyelesaian fungsi 

tujuan dan batasan: 

 Fungsi Obyektif 

Meminimalkan varian portofolio  

 Batasan 

a. Total bobot portofolio adalah 100% atau dipersamakan dengan satu. 

 
b. Bobot masing-masing instrumen lebih besar atau sama dengan nol. 

 
c.  merupakan expected return yang telah ditetapkan pada titik ke-X dalam 

perhitungan. 

 

Penyelesaian fungsi persamaan kuadrat di atas digunakan untuk seluruh jumlah titik yang 

akan dibentuk sebanyak 40 titik. Dengan imbal hasil yang diharapkan dan telah ditentukan, 

fungsi tersebut menghasilkan nilai standar deviasi, slope, komposisi tiap-tiap instrumen dan nilai 

varian. Setiap titik ke-X yang dihasilkan dengan kombinasi standar deviasi dan imbal hasil yang 

diharapkan adalah titik ( . 

Dari titik-titik tersebut dibentuk garis yang melewati semua titik tersebut sehingga 

membentuk sebuah kurva yang selanjutnya dinamakan minimum variance frontier curve. Karena 

persamaan yang begitu kompleks, maka dalam pemecahannya dibutuhkan bantuan dengan fungsi 

solver pada software microsoft excel.  
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Kurva minimum variance frontier awalnya dibentuk dari instrumen yang memberikan 

imbal hasil tertinggi dan instrumen dengan imbal hasil terendah. Setelah didapat, kemudian 

dibentuklah 40 titik frontier lainnya yang meminimalkan varian. Dengan demikian diperoleh 

kurva yang membuka bertolak belakang dengan sumbu Y, yaitu expected return. 

 

Global Minimum Variance Portfolio (Portofolio GMV)  

Prinsip di balik frontier set dari portofolio yang berisiko adalah untuk segala tingkat 

risiko. Semua komposisi portofolio antara tingkat risiko dan tingkat return tergambar pada 

susunan titik-titik efficient frontier of risky assets. Dari susunan itulah portofolio GMV 

ditentukan tingkat varian yang paling minimum (minimum variance) dengan tingkat return yang 

maksimum. 

Hasil penyelesaian, terlihat bahwa instrumen reksa dana mendominasi portofolio sebesar 

83,482% kemudian diikuti oleh instrumen dolar Amerika Serikat sebesar 16,518%. Bobot tiap-

tiap instrumen  di atas adalah komposisi bobot portofolio yang 

menghasilkan risiko paling rendah dari seluruh peluang diversifikasi yang ada. Standar deviasi 

yang dihasilkan dari komposisi portofolio tersebut adalah 0,847% dan expected return sebesar 

0,727% 

 

Kurva Efficient Frontier of Risky Asset 

Kurva Efficient Frontier of Risky Asset merupakan bagian kurva bagian dari kurva 

minimum variance frontier yang memberikan kinerja efisien, dengan maksud memberikan 

tingkat return portofolio yang lebih tinggi dengan tingkat risiko yang sama. Kurva ini merupakan 

kurva yang dibentuk dari kumpulan portofolio yang berada di atas batas garis GMV portofolio. 

Dalam kurva efficient frontier, portofolio dengan tingkat risiko terendah adalah portofolio 

GMV standar deviasi sebesar 0,847% dengan tingkat return sebesar 0,727%. Kemudian kurva 

akan melengkung parabolik dan maksimal imbal hasil adalah pada posisi 1,799% dan standar 
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deviasi 6,163% dengan imbal hasil yang komposisi portofolio diinvestasikan seluruhnya pada 

instrumen emas. 

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kurva yang terbentuk di bawah garis 

portofolio GMV merupakan kurva yang tidak efisien (non efficient frontier). Hal ini di tunjukkan 

pada instrumen dolar Amerika Serikat yang menanggung risiko sebesar 4,152%, dengan 

melakukan diversifikasi membentuk portofolio, expected return dapat ditingkatkan. Dengan 

memperhatikan titik potong dolar Amerika Serikat dengan kurva efficient frontier (Ev), tingkat 

imbal hasil yang diharpkan dapat ditingkatkan dari 0,115% menjadi 1,646% tanpa menambah 

risiko yang ditanggung. Hal ini membuktikan bahwa diversifikasi dalam bentuk portofolio dapat 

mengurangi tingkat risiko dalam investasi. 

 

Portofolio Optimal 

Dari berbagai kombinasi dan porsi saham yang dihasilkan dalam suatu portofolio, dengan 

bantuan fungsi solver pada software microsoft excel diperoleh data return dan standard deviation 

portofolio yang di-plotting dalam grafik untuk membentuk kurva efficient frontier.  

Kandidat portofolio optimal berada pada kurva efficient frontier. Untuk menentukan di 

titik mana portofolio optimal itu akan terbentuk tergantung pada satu faktor lain, yaitu tingkat 

imbal hasil aset bebas risiko. Tingkat return aset bebas risiko pada akhir periode penelitian atau 

pada saat pembentukan portofolio ini sebesar 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Tingkat return 

aset bebas risiko (SBI) selama periode penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.G. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, suatu portofolio terbaik adalah portofolio yang 

memberikan trade-off yang paling baik antara risiko yang ditanggung dan imbal hasil diperoleh. 

Tingkat kemiringan (Slope) garis CAL merupakan rasio yang menghitung perbandingan antara 

excess-return dan risikonya. Istilahnya adalah reward-to-variability ratio. 

Untuk mendapatkan portofolio yang optimal, maka perlu yang dihitung portofolio yang 

memaksimalkan slope atau reward-to-variability ratio. Yaitu degan menyelesaiakan persamaan 

linier programing: 

 Fungsi Obyektif 

Memaksimalkan Slope 
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 Batasan 

1. Total bobot portofolio adalah 100% atau dipersamakan dengan satu. 

 
2. Wi adalah lebih besar dari nol ( Wi ≥0 ) 

 
 

Persamaan diatas menunjukan bahwa portofolio optimal diperoleh dengan mencari 

portofolio yang memperoleh imbal hasil tertinggi dengan varian terendah, yaitu tingkat imbal 

hasil aset bebas risiko (A) dengan kurva minimum frontier. Portofolio optimal yang telah 

diperoleh menghasilkan komposisi dan bobot tiap-tiap instrumen yang terbaik dalam portofolio. 

Hasilnya bahwa portofolio yang terbentuk hanya terdiri dari dua instrumen, yaitu: reksa dana dan 

emas. Reksa dana yang mendapat bobot paling besar adalah instrumen dengan komposisi 

87,586% dan bobot instrumen emas sebesar 12,414%. Dari jenis aset yang diperoleh, portofolio 

optimal diperoleh dari kombinasi reksa dana dan instrumen emas yang memiliki korelasi negatif 

sebesar -0,617. Hal ini bertujuan agar kerugian yang timbul dari satu atau lebih instrumen dalam 

portofolio dapat diimbangi dengan instrumen lain yang berkorelasi negatif dalam portofolio itu 

juga. 

 

Capital Allocation Line dan Efficient Frontier Curve 

Dalam menentukan portofolio sebelumnya, seluruh instrumen yang digunakan 

merupakan kelompok aset yang berisiko (risky asset). Jika dimasukkan unsur atau kesempatan 

investasi suatu aset yang bebas risiko (risk free asset), seperti suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) maka akan didapatkan suatu portofolio yang baru. CAL dapat dibentuk dengan 

menghubungkan titik instrumen bebas risiko dengan titik yang berada pada kurva efficient 

frontier. Pada kurva efficient frontier, dapat ditentukan tiga titik yang memungkinkan 

membentuk CAL, yaitu dengan menghubungkan titik instrumen bebas risiko dengan: 

 Titik instrumen dengan expected return terbesar, garis tersebut dinotasikan CAL(A) 

 Titik GMV Portofolio, garis tersebut dinotasikan CAL(G) 

 Titik Portofolio Optimal, garis tersebut dinotasi CAL(P) 
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Dengan demikian dapat dibentuk garis CAL(A) dengan menghubungkan titik  dan 

max expected return yaitu return instrumen emas. Instrumen emas memiliki expected return 

tertinggi dalam individual aset yaitu sebesar 1,799% dengan tingkat risiko sebesar 6,163%. 

Untuk garis alokasi aset kedua adalah CAL(G) dapat dibentuk dengan menghubungkan 

titik  dan titik global minimum variance portfolio (GMV portofolio). GMV portofolio 

memiliki expected return sebesar 0,727% dengan tingkat risiko sebesar 0,847% 

Sedangkan untuk garis CAL(P), dibentuk dari titik  dengan titik singgung dari CAL 

dengan kurva efficient frontier. Titik ini merupakan titik optimal portofolio yang memberikan 

kinerja yang paling tinggi, titik optimal portofolio ini memiliki expected return sebesar 0.966% 

dan tingkat risiko sebesar 1.224%.  

 

Pengukuran Kinerja Portofolio 

Setelah portofolio diperoleh, kinerja portofolio diukur dengan empat metode pengukuran 

kinerja portofolio utama, yaitu: Treynor’s measure, Sharpe’s measure, Jensen’s measure dan 

Information Ratio atau Appraisal Ratio. Hasil pengukurannya digunakan untuk menilai seberapa 

baik portofolio yang telah dibentuk sebagai berikut: 

Hasil pengukuran kinerja portofolio secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel di bawah 

ini: 

Tabel Hasil Pengukuran Kinerja Portofolio 

No Pengukuran Portofolio Pasar Kesimpulan 

1 Treynor 2,420 0,960 Baik 

2 Sharpe 0,120 0,122 
Kurang  
Baik 

3 Jensen 0,257 0,000 Baik 

4 
Information 
Ratio 1,125 0,500 Baik 

Sumber : hasil pengolahan data penulis 
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PENGOLAHAN DATA METODE ELTON DAN GRUBER 
Data historis yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap portofolio optimal 

dengan metode Elton dan Gruber sama dengan data yang digunakan dengan metode Markowitz. 

Yaitu instrumen-instrume diantaranya: saham, obligasi, reksa dana, dolar Amerika Serikat, emas 

dan properti dalam periode dari tahun 2007 sampai dengan 2011 kemudian dilakukan 

pengolahan data. Proses pengumpulan data, pemilihan instrumen, perhitungan imbal hasil 

instrumen dan imbal hasil index pasar yang diharapkan dan menghitung kovarian dapat dilihat 

sama seperti pengolahan data dengan metode Markowitz pada uraian sebelumnya. Proses 

pengolahan data selanjutnya adalah menghitung risiko yang sistematik (Systematic risk) dan 

risiko tidak sistematik (Unsystematic risk) 

 

Menghitung Systematic Risk dan Unsystematic Risk 

Hasil perhitungan systematic risk dan unsystematic risk dengan menggunakan metode 

Elton dan Gruber: 

Tabel Perhitungan Systematic risk dan Unsystematic risk 

Instrumen 
  

Systematic 
Risk 

β
i
 

Unsystematic 
Risk 

Saham 0,664 0,615 1,080 0,014 

Obligasi 0,223 0,615 0,363 0,184 

Reksa Dana 0,070 0,615 0,114 0,172 

dolar 
Amerika 
Serikat -0,196 0,615 -0,319 0,837 

Emas -0,092 0,615 -0,150 0,730 

Properti 0,584 0,615 0,949 0,380 

Sumber : hasil pengolahan data penulis 
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Tingkat sensitifitas pergerakan nilai (harga) instrumen terhadap pergerakan harga pasar 

secara umum ditunjukkan oleh β, nilai β dapat positif atau negatif. Dapat dilihat pada Tabel 

bahwa instrumen dolar Amerika Serikat dan instrumen emas memiliki nilai systematic risk (β
i
) 

yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen-instrumen tersebut bergerak berlawanan 

dengan pergerakan harga dari pasar. Untuk nilai β lebih besar dari satu digolongkan kedalam 

aggresive stock, dimana kenaikan harga pasar sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan harga 

instrumen sebesar β x 1%. Instrumen yang mempunyai nilai β negatif digolongkan kedalam 

devensive stock, dimana kenaikan harga pasar sebesar 1% akan menyebabkan harga turun 

sebesar β x 1%. 

 

Menghitung Excess Return to Beta (ERB) 

Dari hasil perhitungan ERB terdapat instrumen yang memiliki excess return negatif, ini 

menunjukkan expected return dari instrumen tersebut memiliki nilai yang lebih kecil dari risk 

free rate of return. Dapat dilihat pada Tabel 4.9, excess return instrumen dolar Amerika Serikat 

bernilai -0,385. Hal ini menunjukan bahwa instrumen individual ini tidak bekerja secara efisien 

karena tingkat keuntungan yang diperoleh masih dibawah tingkat pengembalian pasar. Excess 

return ini dapat mempengaruhi pertimbangan investor untuk menanamkan dananya pada 

instrumen dolar Amerika. 

Setelah diperoleh nilai ERB, dilakukan penyusunan data instrumen mulai dari instrumen 

yang memiliki nilai tertinggi hingga nilai terendah. Hal ini dimaksudkan bahwa instrumen yang 

memiliki nilai ERB positif tertinggi adalah saham yang paling diinginkan oleh investor untuk 

dimasukkan dalam portofolio optimal. Sehingga instrumen diurutkan mulai dari instrumen reksa 

dana, obligasi, dolar Amerika Serikat, properti, saham dan emas. 

 

Menghitung Cutt-off point (Ci) 

Hasil perhitungan Cut-off rate didapatkan nilai C
i 
 dan  ERB untuk tiap instrumen. Hanya 

instrumen reksa dana saja yang masuk dalam portofolio sedangkan sisanya tidak masuk dalam 

portofolio. 
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Dari hasil perhitungan, dapat ditentukan C* (Unique Cut-Off Point) untuk portofolio 

optimal. Tujuan penentuan nilai C* untuk memisahkan instrumen-instrumen yang masuk 

kedalam portofolio dan instrumen-instrumen yang tidak masuk ke dalam portofolio optimal. 

Nilai C* adalah nilai dimana ERB saham terakhir yang dapat lebih besar dari C
i
. Pada penelitian 

ini, instrumen reksa dana saja memiliki ERB yang lebih besar dari nilai C
i
, dengan memiliki nilai 

cut-off rate sebesar 2,222 dan ERB sebesar 3,050. Dengan demikian instrumen reksa dana saja 

yang masuk dalam portofolio optimal. 

 

Portofolio Optimal 

Dari perhitungan ERB dan cut-off rate serta nilai unique cut-off point (C*), langkah 

selanjutnya adalah melakukan perhitungan persentase investasi pada tiap instrumen. Dari 

pengolahan data sebelumnya, diperoleh instrumen reksa dana saja yang masuk dalam portofolio, 

untuk tidak perlu dilakukan perhitugan persentase/bobot investasi pada portofolio yang dibentuk. 

Bobot instrumen pada portofolio adalah 100% instrumen reksa dana. 

Kemudian langkah terakhir adalah menghitung imbal hasil dan risiko portofolio yang 

terbentuk dari pengolahan data. Untuk melakukan perhitungan imbal hasil portofolio optimal, 

dilakukan perkalian persentase instrumen dengan expected imbal hasil masing-masing 

instrumen., dimana expected return ini diperoleh dari rata-rata imbal hasil historis instrumen. 

Selanjutnya risiko portofolio dapat dihitung dengan mengalikan persentase instrumen dengan 

beta masing-masing instrumen dalam portofolio diformulasikan pada persamaan (2.3). 

Dari uraian diatas, maka dapat diperoleh rincian portofolio optimal. Portofolio optimal 

terdiri dari instrumen reksadana dengan persentase 100%, expected return sebesar 0,848%, beta 

instrumen sebesar 0,114%. Dengan demikian dapat dihitung imbal hasil portofolio sebesar 

0,848% dengan tingkat risiko portofolio sebesar 0,114%. 

 

Evaluasi Kinerja Portofolio Optimal 

Pembentukan portofolio secara optimal ditujukan agar investor mendapatkan hasil 

optimal sesuai dengan yang diharapkan atas penempatan sejumlah investasinya. Hasil yang 

optimal itu adalah portofolio dengan risiko tertentu mampu memberikan tingkat keuntungan 
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yang lebih tinggi, atau dengan tingkat keuntungan tertentu tetapi resiko yang ditangung lebih 

rendah.  

Dari nilai tersebut diatas, dapat dihitung kinerja portofolio menurut persamaan Treynor 

terhadap portofolio optimal yang telah dihasilkan adalah: 

 

Berdasarkan perhitungan rata-rata imbal hasil pasar adalah 1,585% dan rata-rata tingkat 

imbal hasil bebas risiko sebesar 0,625%, kinerja pasar sebagai acuan menurut Treynor adalah: 

 

Nilai  lebih besar dari  artinya setiap kenaikan satu unit risiko (dalam beta) akan 

memberikan risk premium return yang lebih tinggi dibandingkan pasar yaitu dengan nilai sebesar 

0,996. Dengan kata lain, kinerja portofolio investasi ini dinilai oleh Treynor memiliki kinerja 

yang baik. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1 Karakter instrumen pembentuk portofolio investasi memiliki tingkat imbal hasil dan 

risiko yang beragam. Tingkat pengembalian dari instrumen emas sebesar 1,799% per 

bulan cukup besar selisihnya dengan instrumen lainnya. Sedangkan dilihat dari segi 

risiko, reksa dana memiliki tingkat risiko terendah, dilanjutkan dengan dolar Amerika 

Serikat, obligasi dan yang tertinggi adalah properti. 

2 Dengan  melakukan divesifikasi investasi, investor dapat meningkatkan tingkat 

pengembalian investasinya dengan tingkat risiko yang sama dengan individual aset. 

Disamping itu, dengan tingkat imbal hasil yang sama dengan individual aset, tingkat 

risiko dapat dikurangi pada portofolio investasinya yang dibentuk. Detail penjelasan 

dapat di lihat pada uraian sebelumnya.  

3 Berdasarkan perhitungan rata-rata standar deviasi dan imbal hasil enam instrumen yang 

tersedia, berhasil dibentuk portofolio optimal dari komposisi tiga instrumen. Komposisi 
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instrumen tesebut adalah: reksa dana sebesar 87,586%, dan emas sebesar 12,414%. 

Dengan komposisi instrumen tersebut, portofolio tersebut menghasilkan expected return 

sebesar 0,966% dengan tingkat risiko sebesar 1,224%. Dengan tingkat instrumen bebas 

risiko sebesar 0.500%, portofolio ini membentuk sudut kemiringan sebesar 0,381 dimana 

merupakan sudut terbesar yang dibentuk antara kombinasi instrumen bebas risiko dan 

portofolio berisiko. 
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MINAT INVESTOR REKSA DANA TERPROTEKSI DI INDONESIA  

 

 

Bayu Bandono5, Noer Azzam A6, Nunung Nuryartono7, Adler H. Manurung8 

 

ABSTRACT 

 
A protected mutual fund is a type of mutual fund that provides protection for the initial investment value 
of trust unit holders through the mechanisme of portfolio management. Protected mutual funds 
expected relatively safer than other types of mutual funds. This study refers to previous studies, such as 
Markowitz (1952), Solvic (1969 dan 1972), Shefrin (2000) and Nofsinger (2001). The objectives of this 
study are to know the investor interests for protected mutual fund in Indonesia. Data to answer 
objectives of the research is primary data. The method of analysis used in this study is survey. Based on 
the analysis can be seen that : (1) protection in the form of protection of the initial value of the 
investment being the main reason for selecting unit holders protected mutual fund (2) Goals and policies 
in Indonesia protected  mutual fund in accordance with the expectations of Unit holders 
 
Keywords :   Protected Mutual Fund, Investor Interest, Survey 
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MINAT INVESTOR REKSA DANA TERPROTEKSI DI INDONESIA 

 

 

 PENDAHULUAN 

Reksa Dana saat ini telah menjadi produk investasi yang semakin diminati masyarakat.  
Perkembangan industri Reksa Dana cukup pesat di Pasar Modal Indonesia. Menurut data e-monitoring 
Reksa Dana Bapepam-LK, pada tahun 2004 terdapat 246 Reksa Dana, sedangkan sampai dengan Juni 
2012, jumlah Reksa Dana telah bertambah menjadi 685 Reksa Dana. Menurut Gambar 1 di bawah, total 
Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana  (NAB) pada Oktober 2012 mencapai Rp 176.63 triliun atau meningkat 98 
% jika dibandingkan dengan NAB pada Desember 2004 yang jumlahnya sebesar Rp 89,15 triliun. 

Reksa Dana Terproteksi hadir di pasar modal Indonesia saat krisis keuangan menghantam 
industri Reksa Dana tahun 2005.   Pada saat itu, menurut data e-monitoring Reksa Dana Bapepam-LK, 
para pemegang Unit Penyertaan melakukan redemption secara masif sehingga menyebabkan 
penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) keseluruhan Reksa Dana dari Rp 113,7 triliun pada Februari 2005 
menjadi hanya Rp 29,41 triliun pada Desember 2005.  

Reksa Dana Terproteksi adalah jenis Reksa Dana yang memberikan proteksi atas nilai investasi 
awal pemegang Unit Penyertaan melalui mekanisme pengelolaan portofolionya.  Bapepam-LK sebagai 
regulator pada awalnya mengeluarkan produk Reksa Dana Terproteksi sebagai salah satu alternatif 
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada awalnya, tujuan dari munculnya  Reksa Dana Terproteksi 
ini adalah untuk menerima limpahan investor Reksa Dana Pendapatan Tetap yang NAB-nya terus anjlok, 
sebagai akibat dari adanya gelombang redemption. Perkembangan Reksa Dana Terproteksi ini cukup 
menggembirakan. Menurut data e-monitoring Reksa Dana Bapepam-LK pada bulan Oktober 2005, NAB 
keseluruhan Reksa Dana Terproteksi adalah Rp 2,8 triliun. Jumlah ini semakin meningkat tajam dimana 
pada akhir November 2012, NAB Reksa Dana Terproteksi telah mencapai Rp 42,7 triliun atau 23,5 % dari 
jumlah seluruh NAB Reksa Dana yang ada. 
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 Sumber : e-monitoring Reksa Dana Bapepam-LK  

                   Gambar 1.  Perkembangan NAB Reksa Dana 2004 – Oktober 2012 

.   

Setiap investor pada umumnya dalam menginvestasikan dananya pada suatu investasi motif 
utamanya adalah untuk memperoleh return dari investasi tersebut dengan risiko serendah rendahnya, 
sehingga kekayaan investor dapat dipertahankan dan bahkan semakin meningkat. Resiko dan pilihan 
investasi yang dilakukan merupakan sebuah aspek penting dalam berinvestasi. Untuk itu investor harus 
memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi nilai kekayaannya 

Menurut Manurung (2008) Reksa Dana Terproteksi diminati oleh investor karena Manajer 
Investasi (MI) memberikan target tingkat pengembalian bila melakukan investasi yang terbaik serta 
transparan untuk struktur investasi nilai pokok sehingga investor dapat menilai resikonya.  Pada 
awalnya, investor dalam melakukan investasi tidak saja hanya menggunakan estimasi atas prospek 
instrumen investasi, tetapi faktor psikologi sudah ikut menentukan investasi tersebut. Bahkan, berbagai 
pihak menyatakan bahwa faktor psikologi investor ini mempunyai peran yang paling besar dalam 
berinvestasi. Salah satu contoh yang cukup menarik dilihat adanya rasional terikat (bounded rationality) 
dalam berinvestasi. 

 Adanya faktor psikologi tersebut mempengaruhi berinvestasi dan hasil yang akan dicapai. Oleh 
karenanya, analisis berinvestasi yang menggunakan ilmu psikologi dan ilmu keuangan dikenal dengan 
tingkah laku atau perilaku keuangan (Behaviour Finance). Shefrin (2000) mendefisikan Behaviour Finance 
adalah studi yang mempelajari bagaimana fenomena psikologi mempengaruhi tingkah laku 
keuangannya. Tingkah laku dari para pemain saham tersebut dimana Shefrin (2000) menyatakan tingkat 
laku para praktisi.  

Nofsinger (2001) mendefinisikan perilaku keuangan yaitu mempelajari bagaimana manusia 
secara actual berperilaku dalam sebuah penentuan keuangan ( a financial setting ). Khususnya, 
mempelajari bagaimana psikologi mempengaruhi keputusan keuangan, perusahaan dan pasar 
keuangan. Kedua konsep yang diuraikan secara jelas menyatakan bahwa perilaku keuangan merupakan 
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sebuah pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan investasi atau berhubungan 
dengan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi. Perilaku keuangan ini mulai dikenal berbagai pihak 
terutama akademisi setelah Solvic (1969 dan 1972) mengemukakan aspek psikologi pada investasi dan 
stokbroker. 
 Tversky dan Kahneman (1974) menyampaikan penilaian pada kondisi ketidakpastian yang bisa 
menghasilkan heuristik atau bias. Kahneman dan Tversky (1979) dengan teori prospek dan dilanjutkan 
dengan pada tahun 1992 tentang teori prospek lanjutan. Thaler (1985) tentang Mental Accounting; 
Shelfrin (1985, 2000) dengan berbagai tulisan untuk pengembangan perilaku keuangan dan sebuah buku 
Beyond Greed and Fear. Bondt (1998) menguraikan Potrait investor individu. Statman (1995), Golberg 
dan Nitzsch (1999) dan Forbes (2009) tentang Perilaku Keuangan. 

 Oleh karena itu perlu adanya suatu penelitian yang lebih spesifik mengenai Minat Investor 
untuk  Reksa Dana Terproteksi Di Indonesia.  Berdasarkan penjelasan di atas, maka  tujuan Penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana minat investor Reksa Dana Terproteksi di Indonesia. Adapun  
ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Manajer Investasi yang telah mendapatkan ijin 
dari Bapepam-LK. (2). Investor yang ada pada Manajer Investasi 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di perusahaan Manajer Investasi di Jakarta yang telah memiliki izin 
Manajer Investasi dari BapepamLK Departemen Keuangan RI di Jakarta. Penelitian ini berlangsung pada 
April 2010 hingga Desember 2010.    

 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini adalah data primer yakni data 
yang langsung berkaitan dengan penelitian.  Data tersebut merupakan data tentang minat investor yang 
diperoleh dari investor yang terdapat pada Manajer Investasi; 
Teknik Pengumpulan Data 

Pngumpulan data di lakukan survey dengan kuisoner  di perusahaan Manajer Investasi yang telah 
memiliki izin Manajer Investasi dari BapepamLK Departemen Keuangan RI di Jakarta.  Kuisoner ini untuk 
melihat bagaimana minat investor untuk membeli Reksa Dana Terproteksi.  Kuesioner tersebut pada 
dasarnya merupakan sekumpulan pertanyaan terstruktur yang akan digunakan dalam pengumpulan 
data 
Teknik Pengambilan Contoh 

Target responden dalam penelitian ini adalah investor pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana 
Terproteksi MI.  Berdasarkan data BapepamLK data per 29 April 2011 terdapat 83 MI yang mendapat ijin 
dari BapepamLK.  Dari 83 MI tersebut akan dipilih MI yang mengeluarkan produk Reksa Dana.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profil Responden 

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa sebagian besar responden (43,88%) berumur lebih 
dari 50 tahun. Sementara itu, sejumlah responden (28,27%) berumur antara 31-40 tahun. Sedangkan 
sejumlah responden (14,29%) berumur antara 41–50 tahun dan sisanya (13,27%) berumur antara 20-30 
tahun. Kemudian berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa investor yang berjenis kelamin laki-laki 
adalah sebesar 52,04% dan investor yang berjenis kelamin perempuan sebesar 47,96%. 

 Untuk pendidikan terakhir dari responden, terlihat bahwa sebagian besar responden (52,04%) 
memiliki pendidikan terakhir strata satu (S1), sedangkan sejumlah responden (24,49%) memiliki 
pendidikan terakhir strata dua (S2). Sementara itu, sejumlah responden (9,18%) memiliki pendidikan 
terakhir SMA dan sejumlah responden (8,16%) memiliki pendidikan terakhir Diploma. Sejumlah 
responden (5,10%) memilikan pendidikan terakhir strata tiga (S3) dan sisanya (1,02%) tidak menjawab 
pendidikan terakhir. 
 

Minat Investor Reksa Dana 

  Berdasarkan survey, sebagian besar responden (41,84%) menjawab sumber informasi di peroleh 
dari teman atau saudara. Sementara itu, sejumlah responden (15,31%) masing-masing menjawab lebih 
dari satu sumber informasi dan dari media elektronik. Sejumlah responden (12,24%) memperoleh 
sumber informasi dari sosialisasi dan sejumlah responden (11,22%) memperoleh sumber informasi dari 
lain-lain.  

  Untuk pemahaman investor terhadap risiko investasi dan penilaian instrumen investasi di reksa 
dana, terlihat bahwa mayoritas responden (93,88%) telah memahami dan mempelajari tentang risiko 
investasi dan penilaian instrument investasi di reksa dana, sedangkan sejumlah responden (6,12%) tidak 
memahami dan mempelajari tentang risiko investasi dan penilaian instrument investasi di reksa dana. 

Dari semua responden, keseluruhan responden (99%) berinvestasi di reksa dana, hanya saja ada 
yang berinvestasi hanya pada reksa dana dan ada yang berinvestasi di reksa dana dan bentuk investasi 
lainnya (lebih dari satu bentuk investasi) sedangkan responden (1%) hanya berinvestasi di saham.  

Adapun alasan utama investor dalam berinvestasi di Reksa Dana, diperoleh gambaran bahwa 
sejumlah responden (29,59%) menjawab bahwa alasan utamanya adalah proyeksi return tinggi, 
sejumlah responden (24,49%) menjawab bahwa ada berbagai alasan (lebih dari satu alasan utama), 
sejumlah responden (23,47%) menjawab bahwa alasan utamanya adalah tujuan dan kebijakan investasi. 
Sejumlah responden (13,27%) menjawab alasan utama adalah kinerja diversifikasi investasi. Sedangkan 
Sejumlah responden (4,08%) menjawab alasan utamanya adalah kinerja manajer investasi. kemudian, 
sejumlah responden (3,06%) menjawab alasan utamanya adalah risiko investasi rendah. Alasan yang 
paling sedikit dijawab sejumlah responden (2,04%) adalah pihak MI 
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Berdasarkan hasil survey juga diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden (71,43%) 
tidak pernah mengalami kerugian berinvestasi di reksa dana. Sementara itu, sejumlah responden 
(28,57%) pernah mengalami kerugian berinvestasi di reksa dana. Dari yang pernah mengalami kerugian 
berinvestasi di reksa dana tersebut di atas, range persentase kerugian adalah antara 3% - 10 % yang 
diakibatkan antara lain karena penurunan harga pasar, penurunan indeks dan krisis ekonomi global 
(market crash). 
 

Minat Investor Reksa Dana Terproteksi 

Mayoritas responden (73,47%) berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi. Sedangkan sejumlah 
responden (25,51%) tidak berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi. Sedangkan sisanya (1,02%) tidak 
menjawab pertanyaan survey tersebut. 

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi minat investor terhadap Reksa Dana Terproteksi, pada tabel 
1 dibawah dapat dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, di antara 25 orang responden yang tidak 
berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi, mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir adalah strata 
satu (S1). Sedangkan dari 72 orang responden yang berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi, 35 orang 
memiliki pendidikan terakhir strata satu (S1), 16 orang memiliki pendidikan terakhir strata dua (S2), 9 
orang memiliki pendidikan terakhir SMA, 7 orang memiliki pendidikan terakhir diploma, dan 4 orang 
memiliki pendidikan terakhir strata tiga (S3).  

 

Tabel 1 

Pendidikan Terakhir Investor dan Berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi 

Pendidikan 
Terakhir 

Berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi 
Jumlah 

Ya Tidak Tidak menjawab 

SMA 9 0 0 9 

Diploma 7 1 0 8 

Strata Satu (S1) 35 15 1 51 

Strata Dua (S2) 16 8 0 24 

Strata Tiga (S3) 4 1 0 5 

tidak menjawab 1 0 0 1 

Jumlah 72 25 1 98 
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Selanjutnya, untuk mengetahui umur investasi Reksa Dana Terproteksi yang dimiliki responden, 
diperoleh gambaran bahwa mayoritas responden (56,94%) telah berinvestasi selama 1-2 tahun 
sedangkan sejumlah responden (38,89%) telah berinvestasi lebih dari 2 tahun. Sisanya (4,17%) telah 
berinvestasi kurang dari 1 tahun. 

Adapun alasan utama responden berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi, diperoleh gambaran 
bahwa sejumlah responden (36,11%) menjawab bahwa alasan utamanya adalah perlindungan dalam 
bentuk proteksi nilai awal investasi. Sementara itu, sejumlah responden (20,83%) menjawab bahwa 
alasan utamanya adalah tujuan dan kebijakan investasi. Sejumlah responden (19,44%) menjawab bahwa 
alasan utamanya adalah resikonya rendah, sejumlah responden (15,28%) menjawab ada berbagai alasan 
utama (lebih dari satu alasan utama). Sementara itu, sejumlah responden (6,94%) menjawab bahwa 
alasan utamanya adalah proyeksi return tinggi sedangkan sisanya (1,39%) menjawab bahwa alasan 
utamanya adalah lainnya misalnya diversifikasi dari reksa dana saham. 

 

Tabel 2 
Umur Investor dan Alasan Berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi 

Umur 

Alasan berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi 

Jumlah 
perlindungan 
dalam bentuk 
proteksi nilai 

awal 
investasi 

proyeksi 
return 
tinggi 

resikonya 
rendah 

tujuan dan 
kebijakan 
investasi 

lainnya  

lebih dari 
satu 

alasan 
utama 

20-30 tahun 3 0 1 0 0 0 4 

31-40 tahun 6 2 1 1 1 4 15 

41-50 tahun 4 1 0 1 0 4 10 

Lebih dari 
50 tahun 13 2 12 13 0 3 43 

Jumlah 26 5 14 15 1 11 72 

 

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi alasan berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi dilihat dari 
umur investor, Di antara 43 orang responden yang memiliki umur lebih dari 50 tahun, sebanyak 13 
responden mempunyai alasan berinvestasi adalah perlindungan dalam bentuk proteksi nilai awal 
investasi. Di umur yang sama sebanyak 13 responden juga mempunyai alasan berinvestasi adalah tujuan 
dan kebijakan investasi. Di antara 10 orang responden yang memiliki umur 41 s.d. 50 tahun, sebanyak 4 
responden mempunyai alasan berinvestasi adalah perlindungan dalam bentuk proteksi nilai awal 
investasi. Sedangkan di antara 15 orang responden yang memiliki umur 31 s.d. 40 tahun, sebanyak 6 
responden mempunyai alasan berinvestasi adalah perlindungan dalam bentuk proteksi nilai awal 
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investasi. Sedangkan di antara 4 orang responden yang memiliki umur 20 s.d. 30 tahun, sebanyak 3 
responden mempunyai alasan berinvestasi adalah perlindungan dalam bentuk proteksi nilai awal 
investasi.  

Kemudian guna mengetahui nilai investasi responden di Reksa Dana Terproteksi, diperoleh 
gambaran bahwa sebagian besar responden (69,44%) memiliki nilai investasi antara 100 juta s.d. 1 
miliar. Sementara itu, sejumlah responden (16,67%) memiliki nilai investasi kurang dari 100 juta 
sedangkan sisanya (13,89%) memiliki nilai investasi lebih dari 100 juta. 

Selanjutnya seperti tampak pada tabel 3 di bawah, untuk mengidentifikasi nilai investasi di 
Reksa Dana Terproteksi dilihat dari pekerjaan investor, diperoleh informasi bahwa di antara 12 orang 
responden yang memiliki nilai investasi kurang dari 100 juta, sebanyak 9 responden bekerja sebagai 
pegawai swasta. Di antara 50 orang responden yang memiliki nilai investasi diantara 100 juta s.d. 1 
miliar, sebanyak 21 responden adalah pensiunan. Sedangkan di antara 10 orang responden yang 
memiliki nilai investasi lebih dari 1 miliar, sebanyak 5 responden bekerja sebagai ibu rumah tangga.  

Tabel 3 
Pekerjaan Investor dan Nilai Investasi di Reksa Dana Terproteksi 

Pekerjaan 
Nilai investasi di Reksa Dana Terproteksi 

Jumlah 
< 100 juta 100 juta - 1 miliar > 1 miliar 

PNS 0 2 0 2 

BUMN 3 3 1 7 

Swasta 9 13 1 23 

Pensiunan 0 21 2 23 

Ibu rumah tangga 0 9 5 14 

tidak menjawab 0 2 0 2 

Mahasiswa 0 0 1 1 

Jumlah 12 50 10 72 

 

Kemudian guna mengetahui pemahaman responden di Reksa Dana Terproteksi, diperoleh 
gambaran bahwa mayoritas responden (97,22%) telah membaca prospektus sebelum mengambil 
keputusan investasi di Reksa Dana Terproteksi sedangkan sisanya (2,78%) tidak membaca prospektus 
sebelum mengambil keputusan investasi di Reksa Dana Terproteksi. 
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Tabel 4 
Nilai Investasi di RDT dan Membaca Prospektus RDT 

Nilai investasi di Reksa 
Dana Terproteksi 

Membaca Prospektus Reksa 
Dana  Terproteksi 

Jumlah 

Ya Tidak Tidak 
menjawab 

Kurang dari 100 juta 12 0 0 12 

Diantara 100 juta - 1 miliar 48 2 0 50 

Lebih dari 1 miliar 10 0 0 10 

Tidak menjawab 0 0 0 0 

Jumlah 70 2 0 72 

 

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi pemahaman investor dalam berinvestasi di Reksa Dana 
Terproteksi dilihat dari nilai investasi investor, diperoleh informasi bahwa di antara 12 orang responden 
yang memiliki nilai investasi kurang dari 100 juta, sebanyak 12 responden telah membaca prospektus 
Reksa Dana Terproteksi sebelum mengambil keputusan. Di antara 50 orang responden yang memiliki 
nilai investasi diantara 100 juta s.d. 1 miliar, sebanyak 48 responden telah membaca prospektus Reksa 
Dana Terproteksi sebelum mengambil keputusan. Sedangkan di antara 10 orang responden yang 
memiliki nilai investasi lebih dari 1 miliar, sebanyak 10 responden telah membaca prospektus Reksa 
Dana Terproteksi sebelum mengambil keputusan.  

Kemudian guna mengetahui fokus perhatian responden di prospektus Reksa Dana Terproteksi, 
diperoleh gambaran bahwa sejumlah responden (40,28%) berfokus pada tujuan dan kebijakan investasi 
di prospektus Reksa Dana Terproteksi, sejumlah responden (30,56%) berfokus pada resiko investasi di 
prospektus Reksa Dana Terproteksi, sejumlah responden (20,83%) memiliki berbagai fokus perhatian 
(lebih dari satu fokus perhatian) yang ada di prospektus Reksa Dana Terproteksi, sedangkan sisanya 
(8,33%) berfokus pada manajer investasi. 

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi fokus perhatian di prospektus Reksa Dana Terproteksi 
dilihat dari pembaca prospectus, bahwa di antara 70 orang responden yang membaca prospektus Reksa 
Dana Terproteksi, sebanyak 28 responden memiliki fokus perhatian pada tujuan dan kebijakan investasi. 
Di antara 2 orang responden yang tidak membaca prospektus Reksa Dana Terproteksi, masing-masing 
sebanyak 1 responden memiliki fokus perhatian pada tujuan dan kebijakan investasi dan risiko investasi.  
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Tabel 5 
Membaca Prospektus Reksa Dana Terproteksi dan Fokus Perhatian di Prospektus Reksa Dana 

Terproteksi 

Membaca 
Prospektus 
Reksa Dana 
Terproteksi 

Fokus Perhatian di Prospektus Reksa Dana Terproteksi 

Jumlah Manajer 
Investasi 

Tujuan dan 
kebijakan 
investasi 

Resiko 
investasi 

Lebih dari satu 
fokus perhatian 

Ya 6 28 21 15 70 
Tidak 0 1 1 0 2 
Tidak menjawab 0 0 0 0 0 

Jumlah 6 29 22 15 72 

 
Kemudian guna mengetahui alasan responden dalam memilih MI yang mengelola Reksa Dana 

Terproteksi, diperoleh gambaran bahwa sejumlah responden (37,50%) memilih kinerja MI sebagai 
alasan dalam memilih MI, sejumlah responden (34,72%) memiliki berbagai alasan (lebih dari satu alasan) 
dalam memilih MI, sejumlah responden (12,50%) memilih kemudahan persyaratan investasi yang 
diberikan MI sebagai alasan dalam memilih MI, sejumlah responden (8,33%) memilih jumlah dana 
kelolaan sebagai alasan dalam memilih MI, sejumlah responden (2,78%) masing-masing memilih kinerja 
reksa dana yang dikelola dan lainya sebagai alasan dalam memilih MI, sedangkan sisanya (1,39%) 
memilih manajer investasia asing sebagai alasan dalam memilih MI. 

Kemudian guna mengetahui besaran proyeksi return Reksa Dana Terproteksi yang diharapkan, 
diperoleh gambaran bahwa mayoritas responden (54,17%) mengharapkan return 1 s.d. 10%, sejumlah 
responden (41,67%) mengharapkan return 11 s.d. 20%, sejumlah responden (2,78%) mengharapkan 
return 21 s.d. 30%, sedangkan sisanya (1,39%) mengharapkan return lebih dari 30%. 

Tabel 6 
Lama Periode Reksa Dana Terproteksi  

dan Proyeksi Return Reksa Dana yang diharapkan 

lama Periode Reksa 
Dana Terproteksi 

Proyeksi Return Reksa Dana 
Terproteksi yang diharapkan 

Jumlah 

1-10% 11-20% 21-30% >30% 

Kurang dari 1 tahun 2 2 1 0 5 

Diantara 1-5 tahun 36 28 0 1 65 

Lebih dari 5 tahun 1 0 0 0 1 

Tidak menjawab 0 0 0 1 1 

Jumlah 39 30 1 2 72 
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Selanjutnya, untuk mengidentifikasi proyeksi return yang diharapkan dari Reksa Dana 
Terproteksi dilihat dari usia Reksa Dana Terproteksi, bahwa di antara 5 orang responden yang memiliki 
usia Reksa Dana Terproteksi dibawah 1 tahun, masing-masing sebanyak 2 responden mengharapkan 
return 1-10% dan 11-20%. Di antara 65 orang responden yang memiliki usia Reksa Dana Terproteksi 
diantara 1 s.d. 5 tahun, sebanyak 36 responden mengharapkan return 1-10%. Sedangkan di antara 1 
orang responden yang memiliki usia Reksa Dana Terproteksi lebih dari 5 tahun, sebanyak 1 responden 
mengharapkan return 1-10%.  

Kemudian guna mengetahui tujuan dan kebijakan Reksa Dana Terproteksi telah sesuai dengan 
pola investasi yang diharapkan, diperoleh gambaran bahwa mayoritas responden (55,56%) merasa 
cukup dengan yang diharapkan, sejumlah responden (40,28%) merasa sangat cukup dengan yang 
diharapkan, sejumlah responden (2,78%) merasa kurang cukup dengan yang diharapkan, sedangkan 
sisanya (1,39%) tidak menjawab pertanyaan tersebut. 

Untuk mengidentifikasi tujuan dan kebijakan Reksa Dana Terproteksi sesuai dengan harapan 
dilihat dari lama investasi di Reksa Dana Terproteksi, diperoleh informasi bahwa di antara 3 orang 
responden yang telah berinvestasi dibawah 1 tahun, masing-masing sebanyak 1 responden menyatakan 
kurang, cukup, dan sangat cukup puas terhadap tujuan dan kebijakan Reksa Dana Terproteksi. Di antara 
41 responden yang telah berinvestasi diantara 1 s.d. 2 tahun, sebanyak 23 responden menyatakan 
cukup puas terhadap tujuan dan kebijakan Reksa Dana Terproteksi. Sedangkan di antara 28 orang 
responden yang telah berinvestasi diatas 2 tahun, sebanyak 16 responden menyatakan cukup puas 
terhadap tujuan dan kebijakan Reksa Dana Terproteksi.  

Tabel 7 
Lama Investasi di Reksa Dana Terproteksi dan Tujuan  

dan Kebijakan Investasi sesuai yang diharapkan 

Lama investasi di 
Reksa Dana 
Terproteksi 

Tujuan dan Kebijakan Investasi sesuai yang 
diharapkan 

Jumlah 

kurang Cukup sangat 
cukup 

tidak 
menjawab 

Kurang dari 1 tahun 1 1 1 0 3 

Diantara 1 - 2 tahun 0 23 17 1 41 

Lebih dari 2 tahun 1 16 11 0 28 

Jumlah 2 40 29 1 72 

 

Kemudian guna mengetahui usia Reksa Dana Terproteksi yang dimiliki responden, diperoleh 
gambaran bahwa mayoritas responden (90,28%) memiliki Reksa Dana Terproteksi yang berperiode 1 s.d. 
5 tahun, sejumlah responden (6,94%) memiliki Reksa Dana Terproteksi yang berperiode kurang dari 1 
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tahun, sejumlah responden (1,39%) memiliki Reksa Dana Terproteksi yang berperiode lebih dari 5 tahun, 
sedangkan sisanya (1,39%) tidak menjawab pertanyaan tersebut. 

Kemudian guna mengetahui apakah responden pernah mengalami kerugian dalam berinvestasi 
di Reksa Dana Terproteksi, diperoleh gambaran bahwa mayoritas responden (95,83%) tidak pernah 
mengalami kerugian dalam berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi, sejumlah responden (2,78%) pernah 
mengalami kerugian dalam berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi, sedangkan sisanya (1,39%) tidak 
menjawab pertanyaan tersebut.Dari yang pernah mengalami kerugian berinvestasi di Reksa Dana 
Terproteksi tersebut di atas diakibatkan karena krisis ekonomi global (market crash).  

Kemudian guna mengetahui besaran keuntungan terbesar yang pernah diperoleh responden 
Reksa Dana Terproteksi, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar responden (54,17%) memperoleh 
keuntungan 11% s.d. 20% dalam berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi, sejumlah responden (43,06%) 
memperoleh keuntungan 1% s.d. 10% dalam berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi, sejumlah 
responden (1,39%) memperoleh keuntungan lebih dari 30% dalam berinvestasi di Reksa Dana 
Terproteksi, sedangkan sisanya (1,39%) tidak menjawab pertanyaan tersebut. 

Selanjutnya, untuk mengidentifikasi persentase keuntungan terbesar yang pernah diperoleh 
dilihat usia Reksa Dana Terproteksi, di antara 5 orang responden yang memiliki usia Reksa Dana 
Terproteksi dibawah 1 tahun, sebanyak 3 responden telah memperoleh keuntungan terbesar sebanyak 
1 s.d. 10%. Di antara 65 responden yang memiliki usia Reksa Dana Terproteksi diantara 1 s.d. 5 tahun, 
sebanyak 37 responden telah memperoleh keuntungan terbesar sebanyak 11 s.d. 20%. Sedangkan di 
antara 1 orang responden yang memiliki usia Reksa Dana Terproteksi diatas 5 tahun, sebanyak 1 
responden telah memperoleh keuntungan terbesar sebanyak 1 s.d. 10%.  

Tabel 8 
Lama Periode Reksa Dana Terproteksi dan Persentase Keuntungan Terbesar dari Reksa Dana 

Terproteksi 

lama Periode Reksa 
Dana Terproteksi 

Persentase Keuntungan Terbesar di Reksa Dana 
Terproteksi 

Jumlah 

1-10% 11-20% > 30% 
Tidak 

menjawab 

Kurang dari 1 tahun 3 2 0 0 5 

Diantara 1-5 tahun 27 37 1 0 65 

Lebih dari 5 tahun 1 0 0 0 1 

Tidak menjawab 0 0 0 1 1 

Jumlah 31 39 1 1 72 
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Kemudian guna mengetahui kekuatan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal 
dalam melindungi investasi responden, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar responden (66,67%) 
menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal cukup melindungi investasi, 
sejumlah responden (30,56%) menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar 
Modal sangat cukup melindungi investasi, sejumlah responden (1,39%) menyatakan bahwa Peraturan 
Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal kurang cukup melindungi investasi, sedangkan sisanya 
(1,39%) tidak menjawab pertanyaan tersebut. 

Kemudian guna mengetahui apakah ada hambatan dalam berinvestasi di Reksa Dana 
Terproteksi, kami mengajukan pertanyaan, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar responden 
(98,61%) menyatakan tidak ada hambatan dalam berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi, sejumlah 
responden (1,39%) tidak menjawab pertanyaan tersebut. Hampir keseluruhan responden tidak 
mendapat hambatan dalam berinvestasi di Reksa Dana Terproteksi. 

KESIMPULAN  

Adapun hasil mengenai minat investor sesuai analisis dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. Perlindungan dalam bentuk proteksi nilai awal investasi menjadi alasan utama pemegang Unit 
Penyertaan memilih Reksa Dana Terproteksi (35%). 

2. Tujuan dan Kebijakan Reksa Dana Terproteksi di Indonesia sesuai dengan harapan pemegang Unit 
Penyertaan (69,31%). 

3. Tujuan dan Kebijakan Investasi serta resiko investasi menjadi fokus perhatian utama pemegang Unit 
Penyertaan ketika membaca prospektus (31.37%). 

4. Mayoritas responden tidak pernah mengalami kerugian di Reksa Dana Terproteksi (97,03%). 
5. Responden merasa cukup terlindungi investasinya dengan peraturan perundang-undangan di bidang 

Pasar Modal Indonesia (76,24%). 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine whether there is impact of Current Ratio, Asset Size and Debt to 
Equity Ratio on Corporate Social Responsibility Disclosure, and the impact of CSRD on ROE. By knowing 
the effects, it is expected the company to do CSR and express it as well CSRD. This study uses a sample of 
20 companies with 49 observation units for the period 2006 to 2010. This study uses regression analysis 
to be treated with the program SPSS for Windows 17.0. Before performing the regression analysis, first is 
tested the assumption of classical test for normality, heteroscedasticity autocorrelation and 
multicollinearity, which are all eligible to do regression testing. The study design was made in two 
methods, namely methods 1: shows the CR, AS and DER as an independent variable and the ROE as a 
dependent variable. The test results show that  only variable AS as partially affected the CSRD variables 
and variable CR, AS and DER simultaneously affect the CSRD. While the variables CR and partial DER do 
not affect the CSRD and CSRD variables had no effect on ROE 

Keywords: Current Ratio, Asset Size, Debt to Equity Ratio, Corporate Social Responsibility Disclosure, 
Return on Equity 

 

 



Journal of Capital Market and Banking 
ISSN: 2301 – 4733; Vol. 1, No. 3; Nopember 2012  

 

139 

 

PENGARUH CURRENT RATIO, ASSET SIZE, DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE, DAN PENGARUH 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE TERHADAP RETURN ON 
EQUITY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA 
EFEK INDONESIA 

 

PENDAHULUAN 

Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan ulah perusahaan meskipun ada juga yang 

disebabkan oleh oknum perorangan yaitu terjadinya illegal loging,  pembakaran hutan, pencemaran air, 

penggunaan bahan berbahaya seperti formalin pada makanan dan lainnya menunjukkan bahwa ada 

perusahaan-perusahaan yang  kurang peduli kepada masalah-masalah non ekonomi yang ditimbulkan 

dari aktivitas operasinya.  

Pemerintah melalui Undang-undang Perseroan Terbatas pada pasal 74 UU No. 40 tahun 2007 

telah mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan 

sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya atau Corporate Social 

Responsibility (CSR). Peraturan ini yang sedianya mewajibkan semua perusahaan, akhirnya hanya 

mewajibkan CSR bagi perusahaan yang terkait dengan kegiatan pengerukan tambang seperti PT 

Freeport, PT Inco dan perusahaan tambang lainnya, setelah ada keberatan dari pengusaha yang tidak 

terkait aktivitasnya dengan sumber daya alam. Meskipun demikian ternyata perusahaan yang tidak 

terkait dengan pengerukan tambangpun justru lebih bersemangat dalam menjalankan program 

tersebut, seperti halnya PT Jamsostek, perusahaan yang bergerak di informasi teknologi, PT Telkom, dan 

jasa pelayanan angkutan udara, PT Angkasa Pura. 

Perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosialnya akan mengungkapkan informasi 

tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan 

itu sendiri dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan 

dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam 

laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathews dalam Sembiring 2005). 

Identifikasi Masalah 

Penerapan CSR pada sebuah perusahaan dapat menimbulkan biaya yang cukup besar, seperti 

pengolahan limbah, perlindungan kesehatan, keselamatan kerja dan lainnya. Penerapan CSR ini akan 
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dipengaruhi oleh tersedianya uang atau likuiditas perusahaan. Semakin likuid suatu perusahaan maka 

semakin besar nilai Current Ratio  

nya, sehingga perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menerapkan CSR yang 

nantinya akan tercermin dalam CSR Disclosure nya.  

Perusahaan yang Asset Size  nya lebih besar memiliki stakeholders’ (termasuk masyarakat 

lingkungan perusahaan) yang lebih luas dari pada perusahaan yang Asset Size nya lebih kecil, sehingga 

informasi tentang CSR Disclosure di laporan keuangan dari perusahaan yang besar lebih luas dari pada 

informasi CSR Disclosure dari  perusahaan yang lebih kecil.  

Debt to Equity Ratio (DER) diperkirakan akan dapat mempengaruhi CSR.  DER yang kecil tidak 

memerlukan pembiayaan bunga yang besar, sehingga kelebihan labanya dapat dimanfaatkan untuk 

membiayai CSR.  

Menurut teori legitimasi maka diperkirakan bahwa penerapan CSR  dapat menaikkan laba dan 

harga saham. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Apakah Current Ratio secara parsial berpengaruh terhadap Corporate Social  Responsibility Disclosure. 

2. Apakah Asset Size secara parsial berpengaruh terhadap Corporate Social   Responsibility Disclosure  

3. Apakah Debt to Equity Ratio secara parsial berpengaruh terhadap Corporate Social   Responsibility 

Disclosure. 

4. Apakah Current Ratio, Asset Size, dan Debt to Equity Ratio secara bersama sama berpengaruh 

terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. 

5. Apakah Corporate Social Responsibility Disclosure secara parsial berpengaruh terhadap Return On 

Equity 

 

TINJAUAN  PUSTAKA 

  Sebuah perusahaan dalam operasinya berhubungan dengan banyak pihak. Dalam rangka 

memperoleh dana, perusahaan berhubungan dengan investor dan kreditor. Dalam rangka memperoleh 

sumber daya, perusahaan berhubungan dengan supplier dan pekerja. Dalam menjual produk atau jasa, 

perusahaan berhubungan dengan pelanggan. Pihak-pihak tersebut termasuk instansi pemerintah 

berkepentingan terhadap kelangsungan hidup perusahaan, agar  perusahaan dapat memenuhi harapan 

mereka. 
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Untuk dapat memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, maka 

perusahaan haruslah memiliki nilai yang baik. Nilai perusahaan ditentukan oleh banyak faktor seperti 

arus kas perusahaan dimasa depan dan weighted average cost of capital, harga saham, market to book 

value,  dan lainnya.  

Haniffa et al (2005) yang menyatakan bahwa pelaksanaan program CSR sejalan dengan teori 

legitimasi sebab sebenarnya perusahaan mempunyai kontrak dengan masyarakat untuk melakukan 

kegiatan perusahaan yang selaras dengan harapan dan keinginan berbagai kelompok pemangku 

kepentingan (stakeholder) untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Sesuai dengan teori legitimasi, 

perusahaan yang sudah menerapkan dan mengungkapkan CSR  mengharapkan adanya tanggapan positif  

dari para stakeholder (termasuk para investor), sehingga diharapkan dapat menaikkan nilai perusahaan. 

 Meskipun CSR sudah cukup dikenal tetapi CSR masih belum memiliki suatu definisi standar, 

karena CSR didefinisikan secara berbeda beda oleh beberapa pihak. Menurut Holland (2003) :“CSR is a 

concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations 

and stakeholders relations on a voluntary; it is about managing companies in a socially responsible 

manner.”  

    Dari definisi CSR tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa CSR adalah suatu konsep perusahaan 

yang menyatukan antara bisnis operasi dan kegiatan sosialnya dimasyarakat. CSR pada hakikatnya 

adalah suatu kebutuhan hakiki korporasi agar bisa bertumbuh-kembang secara berkelanjutan. Tren 

bisnis global dalam satu dekade terakhir memperlihatkan bahwa CSR menjadi suatu kewajiban asasi 

korporasi (corporate accountability rights) karena adanya kekuatan Demand-Supply antara para 

stakeholder dengan korporasi. Kewajiban itu menjadi bagian integral dari hak asasi korporasi (HAK) 

untuk bertumbuh-kembang dan diterima baik oleh stakeholder (Lako:Usahawan:2008) 

 Menurut Sonny Keraf (1998) terdapat  pihak yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan CSR ini. 

Kontroversi pro dan kontra atas`pelaksanaan CSR tersebut dapat diatasi dengan adanya Undang Undang 

no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang isinya bahwa perusahaan Perseroan Terbatas di 

Indonesia terutama yang bergerak dibidang terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

(CSR).       Meskipun sudah terdapat Undang Undang tersebut di atas, penerapan CSR di Indonesia 

sampai saat ini masih sulit, karena adanya tujuan perusahaan yang utama adalah mendapatkan 

keuntungan yang maksimal, padahal dengan penerapan CSR tersebut akan menambah biaya yang cukup 

besar, seperti pengolahan limbah, perlindungan kesehatan, keselamatan kerja dan lain lain. Dengan 

sendirinya biaya untuk penerapan CSR tersebut akan menurunkan laba perusahaan, sehingga 
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pembagian dividen untuk investor juga berkurang. Hal ini berbeda dengan pendapat Haniffa et al (2005) 

yang menyatakan bahwa pelaksanaan program CSR sejalan dengan teori legitimasi sebab sebenarnya 

perusahaan mempunyai kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan perusahaan yang selaras 

dengan harapan dan keinginan berbagai kelompok pemangku kepentingan (stakeholder) untuk 

melegitimasi tindakan perusahaan. Hal ini berarti apabila perusahaan tidak melaksanakan program CSR, 

maka perusahaan dapat kehilangan legitimasinya yang dapat mengancam kelangsungan hidup 

perusahaan. 

 Setelah membahas arti serta manfaat CSR , maka akan dibahas mengenai pengungkapan CSR di 

laporan keuangan (CSR Disclosures). Beberapa perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan CSR 

sudah mengungkapkan CSR tersebut dalam catatan laporan keuangan (notes of financial statement). 

Pengungkapan CSR tersebut bermanfaat sebagai bahan pengambilan keputusan oleh investor. 

 Sesuai dengan teori legitimasi yang sudah dibahas sebelumnya, maka perusahaan yang sudah 

menerapkan dan mengungkapkan CSR  mengharapkan adanya tanggapan positif  dari para stakeholder 

(termasuk para investor), sehingga diharapkan  

dapat menaikkan nilai perusahaan dalam bentuk kenaikan harga saham. Salah satu unsur yang 

mendukung kenaikan harga saham adalah kenaikkan laba perusahaan, sehingga bisa dikatakan bahwa 

pengungkapan CSR (CSR Disclosure) dapat mempengaruhi laba dan harga saham dalam bentuk Return 

On Equity (ROE). Pengungkapan CSR dalam laporan keuangan sangat diperlukan agar penerapan CSR 

oleh perusahaan tersebut dapat diketahui oleh stakeholder. Selain bermanfaat bagi pihak eksternal, 

pengungkapan CSR juga bermanfaat bagi pihak internal perusahaan yaitu untuk mengetahui kekuatan 

dan kelemahan perusahaan dalam penerapan CSR tersebut. Untuk dapat mengungkapkan CSR dalam 

laporan keuangan, maka harus dihitung nilai CSD tersebut dengan rumus menurut GRI dalam 

Suhardjanto dan Nur Afni (2009) adalah : 

 %100x
N
XCSD               (1)            

Keterangan : 

CSD  = Corporate Social Disclosure, yang diukur dengan memberi angka 1   terhadap setiap item CSD, 

yang dilaporkan perusahaan dalam annual report dan memberi angka 0 bagi item yang tidak 

diungkapkan oleh perusahaan. 

X    = total  item CSD yang diungkapkan di laporan tahunan. 

N    =  total keseluruhan item CSD     
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 Standar pengungkapan CSR (CSR Disclosures) menurut GRI dalam Sayekti, Yosefa dan Ludovicus 

Sensi Wondabio (2007) dikelompokkan menjadi 7 kelompok  dengan total seluruhnya 78 item yaitu : 

1. Kelompok Lingkungan sebanyak 13 item 

2. Kelompok Energi sebanyak 7 item 

3. Kelompok Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Kerja sebanyak 8 item 

4. Kelompok Lain-Lain Tenaga Kerja sebanyak 29 item 

5. Kelompok Produk sebanyak 10 item 

6. Kelompok Keterlibatan Masyarakat sebanyak 9 item 

7. Kelompok Umum sebanyak 2 item             

Hubungan CSRD dengan CR adalah semakin likuid suatu perusahaan maka semakin besar nilai 

Current Ratio nya, sehingga perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menerapkan 

CSR, sebab Current Asset semakin besar nilainya dari pada Current Liabilities.    

 Selain itu diperkirakan Asset Size mempunyai hubungan dengan pengungkapan  Responsibility / 

CSR Disclosure). Perusahaan yang asset size  nya lebih besar memiliki stakeholders’ (termasuk 

masyarakat lingkungan perusahaan) yang lebih luas dari pada perusahaan yang Asset Size nya lebih kecil, 

sehingga informasi tentang CSR Disclosure di laporan keuangan dari perusahaan yang besar lebih luas 

dari pada informasi CSR Disclosure dari  perusahaan yang lebih kecil. Dengan demikian bisa dikatakan 

bahwa Asset Size mempunyai pengaruh terhadap CSR Disclosure. 

 Diperkirakan juga DER akan dapat mempengaruhi CSR. DER  yang  kecil   tidak memerlukan 

pembiayaan bunga yang besar, sehingga kelebihan labanya bisa dimanfaatkan untuk membiayai CSR.  

Seperti sudah dibahas dimuka, bahwa dengan adanya teori legitimasi maka penerapan CSR 

justru dapat menaikkan laba dan harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa dapat terjadi  pengaruh 

antara  CSR dan  ROE.       

Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai Current Ratio, Asset Size, Debt to Equity Ratio, Corporate Social 

Responsibility, dan Return On Equity telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Suhardjanto dan Nur Afni 

(2009) menyelidiki hubungan ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas keuangan dan ruang lingkup 

perusahaan dengan corporate social disclosure (CSD). Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007 pada sektor industri service, finance dan manufacture 

termasuk mining  dengan sampel 90 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ukuran 

perusahaan yang berpengaruh terhadap CSD. 
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 Wirmie, Sueb dan Mulyani (2009),  meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas 

dan leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga tanggal 31 Desember 2007, selain emiten 

sektor perbankan, keuangan dan Investment Company dengan sampel 72 perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage  berpengaruh signifikan terhadap 

CSRD.    

 Elkington (1998) dalam Rahmawani Hartanti (2010) menyatakan bahwa praktek CSR 

merupakan kepedulian perusahaan yang didasari oleh tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah 

triple bottom lines, yaitu profit, people, dan planet (3P). Dalam hal praktis, triple bottom line 

akuntansi berarti memperluas pelaporan kerangka tradisional perusahaan untuk memperhitungkan 

kinerja lingkungan dan sosial di samping kinerja keuangan. Menurut penelitian Ho et al (2007), yang 

menyatakan bahwa liquidity (Current Ratio) berpengaruh terhadap Triple Bottom-Line (TBL) Reporting. 

TBL Reporting bisa disetarakan dengan Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD), sebab TBL  

merupakan kombinasi dari tiga kategori yaitu economic, social dan environmental, dimana ketiga 

kategori tersebut juga merupakan kelompok item item pengungkapan dari CSRD. Dengan demikian 

sesuai hasil penelitian Ho et all (2007) tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Liquidity (Current Ratio) 

berpengaruh terhadap CSRD. 

 Menurut penelitian  Dahlia (2010), yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap ROE. 

Penelitian Dahlia menggunakan 77 perusahaan yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX) selama 

periode 2005 – 2006. Namun sebaliknya  Lindawati, dkk (2008) yang meneliti pengaruh CSR terhadap 

kinerja perusahaan yang terdaftar sebagai 100 best corporate citizens selama periode 2000 – 2006 

menunjukkan CSR tidak berpengaruh terhadap ROE. 

Hipotesis 

       Berdasarkan tinjauan teori yang sudah dibahas sebelumnya, maka hipotesis yang dibentuk 

dalam penelitian ini adalah : 

Ha1: Current Ratio secara parsial berpengaruh terhadap Corporate Social  Responsibility Disclosure. 

Ha2: Asset Size secara parsial berpengaruh terhadap Corporate Social   Responsibility Disclosure  

Ha3: Debt to Equity Ratio secara parsial berpengaruh terhadap Corporate Social   Responsibility 

Disclosure. 

Ha4: Current Ratio, Asset Size, dan Debt to Equity Ratio secara bersama sama berpengaruh terhadap 

Corporate Social Responsibility Disclosure. 
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Ha5: Corporate Social Responsibility Disclosure secara parsial berpengaruh terhadap Return On Equity. 

 

METODE  PENELITIAN 

 Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2006 – 2010. Sampel penelitian ini adalah beberapa perusahaan manufaktur yang go public 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 – 2010 dan teknik pengambilan sampel adalah dengan 

purposive sampling. 

Penelitian ini dibagi menjadi dua model.  Pada model pertama, CR, AS dan DER merupakan 

independen variabel, sedangkan CSR Disclosure  merupakan dependen variabel. Pada model kedua, CSR 

Disclosure merupakan independen variabel dan ROE merupakan dependen variabel.  

  Model penelitian yang digunakan adalah : 

             Model  1  :  CSRit  =  ait  + b CRit  +  c ASit  +  d DERit  + eit 

          Model  2  :  ROEit     =  ait  + b CSRit + eit 

          Sebelum melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang berupa uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.  

               Data penelitian ini adalah data sekunder, yakni data dari perusahaan manufaktur yang go public 

di Bursa Efek Indonesia, dengan pengambilan data untuk variabel independen yaitu Current Ratio, Asset 

Size, dan Debt to Equity Ratio pada awal tahun 2007- 2009  atau akhir 2006 - 2008, dan data untuk 

variabel dependen yaitu Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) pada akhir tahun 2007 – 2009. 

Sedangkan data untuk variabel independen yaitu CSRD pada awal tahun 2008 –  

2010 atau akhir 2007 – 2009, dan data untuk variabel dependen yaitu  Return on Equity pada akhir 

tahun 2008 – 2010. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi yaitu dengan uji t (uji Parsial) 

dan uji F (uji Anova). Uji t merupakan pengujian koefisien regresi masing masing variabel independen 

terhadap variabel dependen, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

 Uji t dilakukan pada hipotesis Ha1, Ha2, Ha3, dan Ha5 dengan signifikansi alpha 5%. Untuk Ha4 

dilakukan uji F dengan signifikansi alpha 5%. 

          Rancangan penelitian dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut : 
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Penelitian ini dirancang dengan menganalisis dua model. Pada model pertama akan dianalisis 

pengaruh Current Ratio, Asset Size dan Debt to Equity Ratio  terhadap CSR Disclosure baik secara parsial 

maupun bersama-sama. Sedangkan pada model kedua, akan dianalisis pengaruh CSR Disclosure 

terhadap Return on Equity 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam penelitian ini digunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2006 – 2010, yang memiliki Corporate Social Responsibility Disclosure. Terdapat   20    

perusahaan dengan 49 unit observasi.  

Data deskriptif statistik dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1: Statistik Deskriptif Untuk Data Variabel 

 N Minimum Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Variance 

Statistik Statistik Statistik Statistik Std. Error Statistik Statistik 

CRmin1 49 .7100 6.6700 2.292245 .2128083 1.4896578 2.219 

LOGASIZEmin1  49 4.6394 7.2113 5.782626 .0919088 .6433615 .414 

DERmin1 49 .1800 3.1800 1.025510 .1118122 .7826852 .613 

CSRDINDt 49 .12820 .46150 .2728857 .0122065

8 

.08544608 .007 

ROEtplus1 49 -10.9400 38.6700 14.856531 1.772858

0 

12.410006

1 

154.008 

Valid N(listwise) 49       

 

CR 

DER 

CSR Disclosure 
AS 

ROE 
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Uji asumsi klasik untuk semua model penelitian yang terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi sudah memenuhi syarat uji, sehingga layak digunakan untuk uji 

regresi. 

Hasil Persamaan Regresi Model 1 

 Hasil Persamaan Regresi Model 1 dapat dituliskan sebagai berikut : 

CSRDINDt = 0,624 – 0,016 CRtmin1 – 0,054 LOGASIZEMIN1 – 0,004 DERtmin1  

Hasil Persamaan Regresi Model 1 tersebut disajikan sebagai berikut : 

Tabel : Hasil Persamaan Regrasi Model 1 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .624 .115  5.408 .000 

CRtmin1 -.016 .009 -.273 -1.681 .100 

LOGASIZEMIN1 -.054 .019 -.405 -2.851 .007 

DERtmin1 -.004 .018 -.036 -.225 .823 

 

 Berdasarkan hasil persamaan regresi model 1 tersebut, maka akan dibahas beberapa hasil uji 

hipotesis sebagai berikut : 

Uji Hipotesis H1 : 

 Dari tabel tersebut hubungan variabel CR dengan CSRD, hasil uji t menunjukkan probabilitas t 

0,100  sehingga Ho diterima dan H1 ditolak, yang artinya variabel Current Ratio secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap  Corporate Social Responsibility Disclosure dengan signifikansi alpha 5 %. 

  Uji Hipotesis H2 : 

 Dari tabel tersebut hubungan variabel AS dengan CSRD, hasil uji t menunjukkan probabilitas t 

0,007  sehingga Ho ditolak dan H2 diterima, yang artinya variabel Asset Size secara parsial berpengaruh 

terhadap  Corporate Social Responsibility Disclosure dengan signifikansi alpha 5 %. 

Uji Hipotesis H3 : 

 Dari tabel tersebut hubungan variabel DER dengan CSRD, hasil uji t menunjukkan probabilitas t 

0,823  sehingga Ho diterima dan H3 ditolak, yang artinya variabel Debt To Equity Ratio secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap  Corporate Social Responsibility Disclosure dengan signifikansi alpha 5 %. 

Uji Hipotesis H4 : 

 Berikut ini disajikan tabel uji hipotesis (Uji F / ANOVA) Model 1 sebagai berikut : 
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Tabel  : Uji Hipotesis (Uji F / ANOVA) Model 1 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .062 3 .021 3.240 .031a 

Residual .288 45 .006   

Total .350 48    

a. Predictors: (Constant), DERtmin1, LOGASIZEMIN1, CRtmin1 

b. Dependent Variable: CRSDINDt 

 

      Dari tabel tersebut  hubungan variabel CR, AS, DER secara bersama sama dengan CSRD, hasil 

uji F menunjukkan probabilitas F 0,031  sehingga Ho ditolak dan H4 diterima, yang artinya variabel Debt 

To Equity Ratio, Asset Size, dan  Debt to Equity Ratio  secara bersama sama berpengaruh terhadap  

Corporate Social Responsibility Disclosure dengan signifikansi alpha 5 %. 

Uji Coeficient Correlation dan  Coeficient Determination Model 1 

 Berikut ini disajikan tabel penyajian coeficient correlation dan coeficient determination Model 1 

sebagai berikut : 

Tabel : Uji Coeficient Correlation dan  Coeficient Determination Model 1 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .421a .178 .123 .08002752 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dalam uji coeficient correlation Model 1 menunujukkan nilai R 

sebesar 0,421 atau 42,1 %, yang berarti hubungan antara variabel independen Current Ratio, Asset Size, 

dan Debt to Equity Ratio secara bersama sama dengan Corporate Social Responsibility Disclosure adalah 

lemah, karena R masih kurang dari 50 %. Untuk uji Coeficient Determination Model 1 menunjukkan R 

Square 0,178 atau 17,8 %, yang berarti bahwa faktor variabel Current Ratio, Asset Size, dan Debt to 

Equity Ratio secara bersama sama hanya bisa mempengaruhi variabel Corporate Social Responsibility 

Disclosure sebesar 17,8 %, sedangkan yang 82,2 % dari variabel Corporate Social Responsibility 

Disclosure dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel Current Ratio, Asset Size, dan Debt to Equity Ratio. 

Hasil Persamaan Regresi Model 2 
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 Hasil Persamaan Regresi Model 2 dapat dituliskan sebagai berikut : 

 

ROEtplus1 = 15,446 – 2,160 CSRDINDt 

 

 

Hasil Persamaan Regresi Model 2 tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel : Hasil Persamaan Regresi Model 2 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.446 6.052  2.552 .014 

CRSDINDt -2.160 21.183 -.015 -.102 .919 

 

 Berdasarkan hasil persamaan regresi model 2 tersebut, maka akan dibahas hasil uji hipotesis 

sebagai berikut : 

Uji Hipotesis H5 :  

 Dari tabel tersebut  hubungan variabel CSRD dengan ROE, hasil uji t menunjukkan probabilitas t 

0,919  sehingga Ho diterima dan H5 ditolak, yang artinya variabel Corporate Social Responsibility 

Disclosure secara parsial tidak berpengaruh terhadap  Return On Equity dengan signifikansi alpha 5 %. 

  Uji Coeficient Correlation dan  Coeficient Determination Model 2 

 Berikut ini disajikan tabel penyajian coeficient correlation dan coeficient determination Model 2 

sebagai berikut : 

Tabel  : Uji Coeficient Correlation dan Coeficient Determination Model 2 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .015a .000 -.021 12.5399452 

 

 

 Dari tabel tersebut terlihat bahwa dalam uji coeficient correlation Model 2 menunujukkan nilai R 

sebesar 0,015 atau 1,50 %, yang berarti hubungan antara variabel independen Corporate Social 
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Responsibility Disclosure dengan Return On Equity adalah sangat lemah, karena R masih sangat kurang 

dari 50 %. Untuk uji Coeficient Determination Model 2 menunjukkan R Square 0,000 atau 0 %, yang 

berarti bahwa faktor variabel Corporate Social Responsibility Disclosure  sama sekali tidak 

mempengaruhi variabel Return On Equity, sehingga variabel Return On Equity  

secara keseluruhan dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel Corporate Social Responsibility 

Disclosure. 

PENUTUP 

 Setelah menganalisis hasil pengolahan data, maka berikut ini dibahas mengenai ringkasan hasil 

analisis pengolahan data tersebut sebagai berikut: 

1. Uji asumsi klasik yang terdiri dari Normalitas, Multikolinearitas, Autokorelasi dan 

Heteroskedastisitas memenuhi syarat untuk uji Regresi baik untuk model 1 maupun model 2. 

2. Persamaan Regresi Model 1 ini menguji pengaruh CR, AS dan DER sebagai variable independen 

dengan CSRD sebagai variable dependen. Dari pengujian parsial diketahui bahwa: 

a. Variabel CR tidak berpengaruh terhadap variable CSRD. Hasil pengujian ini tidak sesuai 

dengan hasil penelitian Ho et all (2007), yang menyatakan bahwa CR berpengaruh terhadap 

CSRD. 

b. Variabel AS berpengaruh terhadap variable CSRD. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian Williams et al (2001) dan Wirmie, Sueb dan Mulyani (2009), yang menyatakan 

bahwa  AS berpengaruh terhadap CSRD. 

c. Variabel DER tidak berpengaruh terhadap variable CSRD. Hasil penelitian  ini tidak sesuai 

dengan hasil penelitian Wirmie, Sueb dan Mulyani (2009) serta Choe et al dan Hossain et al 

yang keduanya terdapat dalam Winnie, Sueb dan Mulyani (2009), yang mengatakan bahwa 

DER berpengaruh terhadap CSRD. 

d. Dari pengujian simultan, diketahui bahwa variable CR, AS dan DER secara bersama – sama 

berpengaruh terhadap variable CSRD. 

3. Persamaan regresi Model 2 ini menguji pengaruh CSRD sebagai variable independen dengan 

ROE sebagai variable dependen dari pengujian tersebut diketahui bahwa variable CSRD tidak 

berpengaruh terhadap variable ROE. Hasil pengujian  ini sesuai dengan hasil penelitian 

Lindawati, dkk (2008), yang menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap ROE, tetapi 

tidak sesuai dengan hasil penelitian Dahlia (2010), yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh 

terhadap ROE.         
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Kesimpulan 

 Meskipun sudah ditetapkan dalam bentuk UU No. 40 tahun 2007 mengenai kewajiban 

perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam, 

untuk melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungannya atau Corporate Social Responsibility 

(CSR), tetapi penerapan CSR di Indonesia saat ini masih sulit. Kesulitan tersebut disebabkan karena 

adanya tujuan perusahaan yang utama adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal, padahal 

penerapan CSR tersebut akan menambah biaya yang cukup besar, sehingga CSR tersebut akan 

menurunkan laba perusahaan. 

  

 

Pendapat perusahaan tersebut di atas bertentangan dengan adanya teori legitimasi yang 

menyatakan bahwa pelaksanaan program CSR akan membuat perusahaan mempunyai kontak dengan 

masyarakat, sehingga masyarakat dapat melegitimasi tindakan perusahaan yang berdampak pada 

kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. 

 Perusahaan yang telah go public akan mengungkapkan CSR dalam Laporan Keuangan yang 

disebut dengan istilah Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD). Standar pengungkapan CSRD 

sebanyak 78 item yang dikelompokkan menjadi 7 kelompok. 

 Penerapan CSR akan dipengaruhi oleh tersedianya uang atau likuiditas, sehingga faktor Current 

Ratio seharusnya berpengaruh terhadap pelaksanaan CSR yang tercermin dalam CSRD. Asset Size 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi CSRD juga, karena besarnya AS berhubungan dengan 

pemilikan stakeholders. DER juga diperkirakan dapat mempengaruhi CSRD, sebab DER berhubungan 

dengan tingkat bunga yang harus dibayar, DER yang kecil tidak memerlukan pembiayaan bunga yang 

besar, sehingga kelebihan labanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai  pelaksanaan CSR. Sesuai teori 

legitimasi diperkirakan bahwa pelaksanaan CSR yang tercermin dalam CSRD dapat meningkatkan laba 

sehingga dapat mempengaruhi ROE. 

 Untuk membuktikan semua itu, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan memberikan bukti 

empiris untuk menguji apakah terdapat pengaruh variabel Current Ratio, Asset Size dan Debt to Equity 

Ratio terhadap variabel Corporate Social Responsibility Disclosure. Penelitian ini juga untuk menguji 

apakah pelaksanaan CSR yang tercermin dalam CSRD tersebut akan berpengaruh terhadap Return on 

Equity. 
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 Analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi linier dengan bantuan program 

computer SPSS for Windows 17.0. Penelitian ini menggunakan sampel 20 perusahaan yang memenuhi 

kriteria. Sebelum melakukan uji regresi dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi yang semuanya telah memenuhi syarat. 

 Dari hasil pengujian terbukti bahwa secara parsial hanya variabel Asset Size yang berpengaruh 

terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure, sedangkan Asset Size dan Debt to Equity Ratio tidak 

berpengaruh. Hal ini diduga bahwa  Current  Ratio tidak selalu berkaitan dengan kinerja operasi 

perusahaan yang sering disorot oleh stakeholder dengan harapan yakni bila laba besar maka CSRD 

perusahaan juga besar, namun belum tentu CRnya juga besar.  

 Perusahaan dengan Asset Size besar cenderung mengungkapkan kegiatan CSRnya karena 

besarnya tuntutan stakeholder kepada perusahaan. Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap 

CSRD diduga bahwa perusahaan harus tetap melaksanakan CSR tanpa melihat hutangnya besar atau 

kecil. Secara simultan variabel Current Ratio, Asset Size dan Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap 

Corporate Social Responsibility meskipun pengaruhnya lemah. Disamping itu pengujian pengaruh 

Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Return on Equity menunjukkan tidak ada pengaruh 

CSRD terhadap ROE. Hal ini diduga bahwa hanya sedikit perusahaan yang berlaba yang melaksanakan 

kegiatan CSR. 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu: a) periode penelitian hanya 5 tahun, b) 

perusahaan yang melakukan CSRD hanya 20 perusahaan, dan c) variabel independen yang 

dipertimbangkan untuk mempengaruhi CSRD hanya 3 yakni Current Ratio, Asset Size dan Debt to Equity 

Ratio. 

Saran 

 Saran untuk penelitian selanjutnya adalah a) memperpanjang periode penelitian, b) Menambah 

jumlah perusahaan yang dipakai sebagai sampel, dan c) menambah variabel independen yang 

mempengaruhi CSRD. 
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