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INVESTASI OBLIGASI 
 
 

A. KARAKTERISTIK OBLIGASI 
  
 Sumber alternatif pembiayaan: 

1. Menerbitkan Saham (Equity Financing) 
2. Menerbitkan obligasi (Debt Financing) 
 

Keuntungan Debt Financing 
 Kreditur obligasi  tidak mempunyai hak suara seperti halnya pemegang saham 
 Adanya pengurangan beban bunga yang dibayarkan atas hutang obligasi untuk 

tujuan pajak 
 Menghasilkan laba per lembar saham yang lebih besar. 

 
Karakteristik obligasi: 
 Obligasi termasuk dalam jenis wesel bunga berbayar 
 Pembayaran bunga dilakukan secara berkala 
 Nilai nominal akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo 

♣ Jika obligasi yang diterbitkan sleuruhnya memiliki tanggal jatuh tempo 
yang sama ⇒ Obligasi berjangka (Term Bonds) 

♣ Jika jatuh temponya dilakukan secara bertahap ⇒ Obligasi Berseri 
(Serial Bonds) 

 Harga jual obligasi dinyatakan sebesar persentase tertentu dari nilai nominalnya 
⇒ Kurs = 100% 

        Contoh:  Nominal Rp. 20 juta, kurs 120% 
Maka jika obligasi tersebut dijual dengan kurs tersebut di atas 
nilainya adalah Rp. 22 juta (1,2 x Rp. 20 juta) 

 
B. HARGA PASAR OBLIGASI 
 Kreditur akan membayar obligasi tergantung kepada: 

1. Nilai nominal obligasi (face amount): Jumlah yang terutang pada saat obligasi 
jatuh tempo 

2. bunga nominal (coupon rate/contract rate) : Beban bunga yang akan 
dibayarkan dari debitur kepada kreditur 

3. Tingkat suku bunga pasar (Market rate/effective rate): Tingkat suku bunga 
yang diminta oleh kreditur berdasarkan mekanisme pasar. 

 
 
 
 
 
 

Penentuan harga obligasi dilakukan dengan konsep Present Value. Konsep ini mengakui 
bahwa jumlah dana yang diterima hari ini, nilainya lebih besar dibanding jumlah yang 
sama pada periode yang akan datang. 
 
Contoh: 
Nilai uang sebesar 200 juta pada tahun 2010, nilainya akan sama dengan atau setara 
dengan nilai uang sebesar 220 juta pada tahun 2011 (asumsi tingkat bunga 10% pa). 
Dengan demikain nilai 200 juta disebut sebagai Present Value, sedangkan nilai 220 juta 
disebut sebagai Future Value. Perhitungan tersebut dapat dirumuskan seperti di bawah 
ini: 
 
 
 
 

Bunga Nominal = Bunga Pasar        ⇒ Kurs = 100 
Bunga Nominal < Bunga Pasar        ⇒ Kurs < 100, Diskonto 
Bunga Nominal > Bunga Pasar        ⇒ Kurs > 100, Premium 
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PV  = FV x                    1 
                (1 + i) n 
 
  
  
     = 220 jt x                 1 
                             ( 1 + 0.10)1 

 

 

 = 220 jt x       0.90909 
 = 200 juta 
                                   1 
                (1 + i) n 

 
 
 
 
Atau dengan cara seperti di bawah ini: 
 
 
FV = PV x (1 + i) n 
 = 200 juta x ( 1 + 10%) 1 

 = 200 juta x 1,1n 
 = 220 juta 
 
 Untuk mencari Future Value Factor digunakan Tabel Present Value Annuity Factor  
 
2. Apabila terdapat suatu obligasi dengan nilai nominal 20 juta, jatuh tempo 2 tahun 

dengan tingkat suku bunga 10% (bunga dibayarkan setahun sekali), maka nilai 
sekarang dari nominal obligasi tersebut adalah: 

 
 PV  = FV x            1 
                   (1 + i) n 
 
  
  
       = 20 jt x         1 
                                  (1 + 0.10)2 

 

 

    
       = 20 jt x         1 
                                      1.21 

 

 

  = 20 jt x  0.82645 
  = 16.529.000 
 

 
C. AKUNTANSI PENJUALAN OBLIGASI 
 
 
Pencatatan Penjualan Obligasi: 
 
g Dicatat sebesar nilai nominal = kurs 100 
  Kas 
   Utang Obligasi 

Apabila ingin mencari PV 
nya (Present Value) 

Apabila ingin mencari FV 
nya (Future Value) 

• Disebut Present Value Factor, dapat 
dicari juga dengan menggunakan tabel 
Present Value Factor,. 

•  Khusus untuk mencari Nilai Sekarang 
/Present Value 
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g Dicatat pada tingkat diskonto 
  Kas 
  Diskonto utang obligasi 
   Utang obligasi 
g Dicatat pada tingkat premium 
  Kas 
   Premium utang obligasi 
   Utang obligasi 
 
1. Pada saat penjualan 
 

Tanggal  Perkiraan Debet Kredit 
Tgl penj. Kas 

       Utang Obligasi 
Sebesar harga pasar 

Nominal 
 

Selisih harga pasar dan nominal dicatat sebagai diskonto (D) dan premium (K) 
 

2. Pencatatan beban bunga berjalan 
  

a. Pada saat penerbitan s.d. tgl penjualan 
 

Tanggal  Perkiraan Debet Kredit 
Tgl penj. Kas 

       Beban bunga 
 

 
 

 Perhitungan: 
 
Nilai nominal x suku bunga pa  x periode waktu antara tanggal penerbitan dengan tgl  

penjualan 
 
b. Pada saat penerbitan s.d. tanggal pembayaran bunga periode pertama 

 
Tanggal  Perkiraan Debet Kredit 

 Beban bunga 
       kas 

  

 
Perhitungan: 
 
Nilai nominal x suku bunga pa  x periode waktu antara tanggal penerbitan dengan tgl 

pembayaran bunga period I 
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