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ABSTRAK 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang 

berupaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui instrumen pasar 

modal. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan surat berharga yag 

diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang berdasarkan prinsip syariah yang 

merupakan saah satu intrumen surat berharga yang dijadikan alternatif untuk 

menstimulus perekonomian Nasional. SBSN digunakan oleh pemerintah untuk 

menarik dana masyarakat guna menggiatkan kegiatan investasi.  

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Faktor Domestik dan Asing Terhadap 

Permintaan Surat Berharga Syariah Negara di Indonesia. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisa pengaruh yang diberikan oleh Exchange Rate, 

Yields, Gross Domestic Product (GDP) dan Yields Malaysia terhadap permintaan 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)  

Model analisis yang digunakan adalah Model Vector Error Corection Model 

(VECM), dengan menggunakan data time series bulanan. Pengujian statistik 

meliputi uji t, uji F dan R-square koefisien  determinasi)  serta  uji  asumsi  klasik  

yaitu  multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa dari seluruh variabel baik dari 

variabel Exchange Rate, Yields, Gross Domestic Product (GDP) dan Yields 

Malaysia memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap permintaan 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam periode tersebut. 

Kata Kunci: SBSN, Exchange Rate, Yields, GDP dan Yields Malaysia.  

 

PENDAHULUAN 

Di Indonesia terdapat banyak sekali pasar modal yang dapat dijadikan alternatif 

dari kedua belah pihak dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Salah 

satu instrumen pasar modal yang sedang berkembang saat ini adalah obligasi 

syariah atau biasa disebut sukuk. Perkembangan sukuk di Indonesia menunjukkan 

peningkatan yang signifikan meskipun sukuk itu sendiri baru mulai diterbitkan 

pada tahun 2002.  
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Alasan lain yang menjadikan sukuk berkembang pesat di Indonesia, karena sistem

sukuk hampir sama dengan sistem yang diterapkan pada obligasi negara. 

Perbedaan keduanya terletak pada sistem syariah yang digunakan pada sukuk. 

Seperti halnya tujuan diterbitkannya obligasi pemerintah, dalam penerbitan sukuk 

juga mempuyai tujuan yang relatif sama yaitu merupakan salah satu alternatif 

pembiayaan negara, yang biasanya digunakan untuk menutup pendanaan negara 

yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber peneriamaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) misalnya pajak (Bank Indonesia, 2007).  

Satu jenis sukuk yang telah diterbitkan di Indonesia yaitu Surat Berharga Syariah 

Negara (SBSN) yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2009 dalam pasar 

keuangan syariah. Dalam UU No 19 tahun 2008 dijelaskan bahwa SBSN 

diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai 

pembangunan proyek. Sejalan dengan itu, memang memilih hutang melalui SBSN 

tidak mengandung bunga, akan tetapi penerbitan SBSN tidak lepas dari risiko. 

Terdapat risiko yang muncul berkenaan diterbitkannya SBSN khususnya SBSN 

jatuh tempo jangka pendek, dan resiko nilai tukar (Nuryanti, 2012).  

Diterbitkannya UU tentang SBSN ini ternyata memberikan pengaruh yang cukup 

baik dalam memacu permintaan atas instrumen tersebut. Di Indonesia penerbitan 

sukuk ini dijadikan pemerintah untuk mendukung APBN 2009. Jenis akad sukuk 

ritel yang ditebitkan adalah ijarah sale and lease back dengan underlying assets 

berupa barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan yang sedang 

digunakan oleh Depkeu. Sukuk negara ritel perdana yang diterbitkan memiliki 

tenor (jangka waktu) 3 tahun (jatuh tempo 25 Februari 2012) dengan nominal per 

unit Rp 1 juta dengan minimum pembelian sebesar Rp 5 juta dan kelipatannya 

serta tidak ada batas maksimum pembelian. Tingkat imbal hasil akan ditentukan 

satu hari sebelum tanggal penawaran. Imbal hasil sebesar 12% itu akan 

dibayarkan secara bulanan (tiap tanggal 25). Permintaan terhadap sukuk negara 

ritel I yang masuk mencapai Rp 5,56 triliun. Permintaan ini 313,9% dari target 

awal pemerintah (Wafa, 2010).  

KERANGKA TEORI 

Penelitian yang dilakukan oleh Fink (2006), yang menggunakan variabel PDB riil 

tahunan dan volume pasar obligasi, saham dan kredit untuk menilai hubungan 

kausal antara perkembangan pasar obligasi dan pertumbuhan ekonomi dengan 

studi kasus di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Perancis dan 

Belanda. Penelitian ini menggunakan metode Grangger kausalitas. Hasil dari 

penelitian ini adalah terdapat perkembangan pembangunan ekonomi dalam 

perkembangan pasar keuangan ditemukan di Jerman, Jepang dan Belanda. Pola 

kausalitas berbeda dari satu negara ke negara lainnya. hal ini dikarenakan 

heterogenitas struktur pasar dan sistem perekonomian terbuka yang berbeda. 

Peran pasar obligasi menjadi penting dalam perkembangan pasar keuangan, 

karena perkembangan keuangan pasar berfungsi sebagai dorongan bagi kegiatan 

ekonomi riil baik dari pertumbuhan pasar obligasi ataupun pertumbuhan pasar 

saham.  
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Penelitian oleh Martin (2012) bertujuan untuk melihat pengaruh kenaikan tingkat 

suku bunga yang merugikan investor obligasi. Jika suku bunga naik, harga 

obligasi akan turun dan investor obligasi akan kalah. Kesimpulan dari penelitian 

ini menyebutkan bahwa dana dari investor obligasi diversifikasi dapat 

memberikan keuntungan jangka panjang dalam menghadapi kenaikan tingkat 

suku bunga. Suku bunga meningkat secara bertahap, kenaikan suku bunga lambat 

menjadikan pendapatan akan bunga menjadi naik. Diversifikasi seluruh penerbit 

obligasi, sektor dan jatuh tempo sangat penting selama periode kenaikan suku 

bunga.  

Micheal (2008) meneliti tentang hubungan empirik antara spread yield, peringkat 

split, indeks obligasi, efek peringkat kredit,. Dari hasil penelitian tersebut 

menemukan penemuan baru yaitu kemampuan peringkat kredit untuk menjelaskan 

perbedaan spread yield pada isu-isu baru. Interaksi antara peringkat dan besarnya 

spread dan arah dalam model apapun mengahasilkan off-treasury. Hubungan 

antara spread dan peringkat obligasi tidak simetris.  

Penelitian terakhir yang telah dilakukan oleh Graham pada tahun 2000 yang 

meneliti tentang hubungan antara peringkat obligasi, imbal hasil obligasi, yield 

obligasi dan Environmental Protection Agency (EPA). Dalam penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan yaitu menunjukkan bahwa perkiraan eksternal untuk 

lingkungan kewajiban yang terkait dengan peringkat obligasi dan yield obligasi. 

Perkiraan eksternal digabungkan dalam peringkat obligasi sebagai bagian dari 

resiko default perusahaan dan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap yield 

obligasi di luar itu termasuk dalam peringkat obligasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa peringkat obligasi sangat penting untuk mengevaluasi investasi efek 

hutang dari perusahaan yang memiliki kewajiban kontinjensi lingkungan. 

1. Surat Berharga Syariah Negara 

SBSN yaitu Surat Berharga Syariah negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip 

syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam 

bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Menurut Burhanuddin (95:2008) 

yang diambil dari Undang-Undang No.19 tahun 2008, Surat berharga Syariah 

negara (SBSN) juga dapat disebut Sukuk Negara merupakan surat berharga 

negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah.  

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk negara 

adalah merupakan surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah 

Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan 

menerbitkan SBSN ini adalah merupakan perusahaan yang secara khusus 

dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN (special purpose vehicle-SPV) 

(Nuryanti, 2012).  

Obligasi syariah atau sukuk yang berarti merupakan bentuk jamak dari kata sakk 

yang sama dengan sertifikat atau note. Bahkan dalam beberapa penelitian 

menyatakan bahwa asal dikeluarkannya sebuah cheque (dalam bahasa latin) 

dikarenakan adanya sakk yang telah diterapkan dalam perekonomian. Hal ini 
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disampaikan oleh beberapa penulis barat yang memiliki concern terhadap sejarah 

Islam dalam bahasa Arab.  

Terdapat juga pengertian sukuk dalam  Sharia Standard No.17 yang telah 

diterbitkan oleh The Accounting and Auditing Organisation Of Islamic Financial 

Institutions (AAOIIFI), sukuk yaitu “Investment Sukuk are certificates of equal 

value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and 

services or (in the ownership of) the assets or particular projects or special 

investment activity, however, this is true after receipt of the value of the sukuk, the 

closing of subcription and the employment of funds received for the purpose for 

which the sukuk were issued” (Wafa, 2010).  

Sukuk yang merupakan surat berharga sebagai salah satu instrument investasi 

yang dalam penerbitannya berdasarkan pada suatu akad syariah yang 

melandasinya. Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, 

mendefinisikan sukuk sebagai obligasi syariah yaitu surat berharga jangka 

panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada 

pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin-fee, serta membayar kembali dana 

obligasi saat jatuh tempo (Sudarsono 2003:239).  

Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (BAPEPAM-LK) No. 130/BL/2006, mendefinisikan sukuk sebagai 

efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan 

mewakili bagian dari penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:  

a. Kepemilikan aset berwujud tertentu.  

b. Nilai manfaat dan jasa aset proyek tertentu atau aktiva investasi tertentu.  

c. Kepemilikan atas asset proyek tertentu atau aktiva investasi tertentu 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Perintaan SBSN 

2.1 Yield Sukuk 

Yield sukuk merupakan faktor yang terpenting sebagai pertimbangan investor 

dalam melakukan pembelian obligasi/sukuk sebagai instrumen investasinya. 

Investor akan menghitung seberapa besar pendapatan investasi atas dana yang 

dibelikan obligasi/sukuk tersebut menggunakan alat ukur yield. Dalam Budhi, 

salah satu cara untuk menghitung yield obligasi adalah dengan menggunakan 

pendekatan terhadap yield to maturity yang menghitung pengahsilan yang 

diperoleh investor jika kupon dan nilai pokok obligasi disimpan hingga jatuh 

tempo. 

 YTM opproximation = 
   

   

 
  

   

 

           

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hadiasman Ibrahim dalam Budhi 

(2011) tingkat suku bunga berpengaruh positif terhadap yield to maturity (YTM) 
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obligasi, sedangkan peringkat obligasi menunjukkan arah yang berlawanan yaitu 

negatif terhadap yield to maturity (YTM). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Bhojraj dan Sengupto dalam Budhi (2011), dalam penelitian dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh corporate govermance. Sampel-sampel yang digunakan oleh 

peneliti adalah 1005 transaksi obligasi perusahaan industri yang terbit dari tahun 

1991 sampai tahun 1997, dengan menggunakan analisis regresi. Hasil dari analisis 

tersebut menunjukkan bahwa peringkat obligasi dan total asset berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap yield. Sedangkan menurut Kelly R E dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara nilai tukar (exchange 

rate) terhadap yield pada periode tertentu.  

Yield yang merupakan faktor pengukur tingkat pengembalian tahunan yang akan 

diterima oleh investor. Bisa juga yield disebut sebagai hasil yang nantinya akan 

diperoleh investor sebagai imbalan dalam menginvestasikan dananya di obligasi 

ataupun sukuk. Terdapat istilah dalam penentuan yield yaitu current yield dan 

yield to maturity yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Current yield merupakan 

hubungan antara kupon bunga tahunan dengan harga pasar yang ada pada 

obligasi.  

Yang telah disampaikan di awal bahwa yield to maturity (YTM) yang merupakan 

tingkat pengembalian yang akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi 

sampai dengan jatuh tempo. Penghitungan yield to maturity dilakukan dengan 

memasukkan semua pembayaran kupon bunga sampai dengan tanggal jatuh 

tempo dengan mengasumsikan adanya reinvestasi dari kupon yang diterima 

dengan tingkat bunga yang sama dengan yield to maturity tersebut. Karena 

menurut sebagian ahli termasuk rumit dalam perhitungan yield to maturity , maka 

dapat digunakan juga perhitungan yield to maturity approximation. Rumus dari 

yield to maturity approximation menggunakan rumus yang telah disampaikan di 

awal.  

Keuntungan atas investasi obligasi yang dinyatakan dalam persentase yang bias 

dikatakan sebagai tingkat return majemuk yang nantinya akan diterima oleh 

investor jika investor tersebut membeli obligasi pada harga pasar saat itu dan 

menahan obligasi tersebut hingga waktu yang telah disepakati sebelumnya. Jika 

yield to maturity (YTM) merupakan ukuran yield yang banyak digunakan karena 

yield tersebut mencerminkan return dan tingkat bunga majemuk yang diharapkan 

investor, maka jika dua asumsi yang disyaratkan bias terpenuhi maka yield to 

maturity yang diharapkan akan sama dengan realized yield.  

Asumsi pertama adalah bahwa investor akan mempertahankan obligasi tersebut 

sampai pada waktu jatuh tempo. Nilai yang didapat jika asumsi pertama dipenuhi 

sering disebut dengan yield to maturity. Asumsi kedua adalah investor 

menginvestasikan kembali pendapatan yang diperoleh dari obligasi pada tingkat 

YTM yang dihasilkan. Sebagaimana informasi yang telah disampaikan di awal 

bahwa Yields merupakan faktor penting yang menjadikan pertimbangan seorang 

investor dalam melakukan pembelian obligasi/sukuk, YTM menjadi alat ukurnya. 
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Seberapa besar pendapatan yang nantinya akan diperoleh oleh investor dalam 

pembelian sukuk. 

1. Nilai Tukar Rupiah 

Mankiew (2006) menjelaskan nilai tukar mata uang kurs (exchange rate) antara 

dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk 

saling melakukan perdagangan. Nilai tukar mata uang merupakan rasio antara 

suatu unit mata uang dengan sejumlah mata uang lain yang bisa ditukar pada 

waktu tertentu atau pengertian yang lebih sederhana adalah harga satuan mata 

uang suatu negara terhadap harga satuan mata uang negara lain. Perubahan 

permintaan dan penawaran dalam valuta asing meyebabkan fluktuasi nilai tukar. 

Menurut hukum dalam Lubis menyatakan bahwa apapun yang menggeser kurva 

permintaan akan suatu mata uang ke kanan atau kurva penawaran ke kiri akan 

mengundang apresiasimata uang tersebut. Teori elastisitas menyatakan bahwa 

nilai tukar adalah harga dari valuta asing untuk mempertahankan neraca 

pembayaran internasional suatu negara agar tetap berada pada tingkat equilibrium.  

Kurs valuta asing selalu berubah menurut perubahan yang terjadi pada penawaran 

dan permintaan valuta asing (Nopirin, 1995:148). Guna melakukan pembayaran 

ke luar negeri perlu ada permintaan valuta asing. Suatu mata uang dikatakan kuat 

apabila transaksi kredit lebih besar dari transaksi debit. Sebaliknya lemah apabila 

neraca pembayarannya mengalami defisit.  

Dalam perkembangannya sejauh ini, nilai tukar mata uang rupiah relatif rendah 

dari pada mata uang negara lain. Apalagi jika dibandingkan dengan mata uang 

Dollar Amerika yang pada saat ini sangat jauh perbedaannya. Jika nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang negara lain akan memberikan dampak pada 

peningkatan harga yang berlaku. kondisi perekonomian suatu negara dapat dilihat 

dari nilai tukar mata uangnya. Nilai tukar rupiah menjadi salah satu pertimbangan 

yang cukup penting bagi seorang investor dalam pengambilan keputusan. Jika 

nilai rupiah menguat menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia bagus, itu 

akan menarik investor khususnya investor asing untuk membeli SBSN. 

b. Gross Domestic Product (GDP) 

GDP adalah produk barang dan jasa total yang dihasilkan dalam perekonomian 

suatu negara di dalam masa satu tahun. GDP di dalamnya merupakan pendapatan 

faktor produksi milik bangsa Indonesia yang berada di dalam negara ditambah 

milik bangsa asing di dalam negara. GDP dihitung biasanya dengan menggunakan 

dua keterangan menurut patokan harga yang dipakai.  

Kenaikan pendapatan perkapita mungkin standar hidup riil masyarakat bisa terjadi 

bahwa sementara pendapatan riil perkapita meningkat. Hal ini akan menjadikan 

salah satu bentuk akumulasi model melalui tabungan masyarakat yang pada 

akhirnya akan digunakan pemerintah dalam membiayai pembangunan 

dinegaranya (Desty dalam Dwi Nuryanti, 2012). GDP dapat digunakan untuk 

melihat kemampuan konsumsi masyarakat, jika pendapatan masyarakat naik maka 
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permintaan akan suatu barang juga naik dikarenakan daya beli masyarakat 

meningkat.  

GDP biasanya dihitung dengan menggunakan dua keterangan menurut patokan 

harga yang dipakai, yaitu sebagai berikut: 

- Harga Konstan 

GDP hkx =                
     

     

- Harga Berlaku 

GDP hbx = GDPhkx X IHKx  

Keterangan: 

 Hbx = Harga Berlaku 

IHK = Indeks harga konsumen 

100 = Indeks harga konsumen tahun dasar 

X = Tahun tertentu 

GDP nominal (atau disebut GDP atas dasar harga berlaku) menunjuk kepada nilai 

GDP tanpa memperhatikan pengaruh harga. Sedangkan GDP riil (atau disebut 

GDP atas dasar harga konstan) mengoreksi angka GDP nominal dengan 

memasukkan pengaruh dari harga. GDP dapat dipahami melalui cara perhitungan 

pendapatan nasional dibawah ini. 

GNP = GDP + F 

NNP = GNP – D 

NI = NNP –Nit 

Dimana: 

GNP = Produk Nasional Bruto 

GDP = Produk Domestik Bruto 

NNP = Produk Nasional Bruto 

F = Pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor-faktor produksi 

D = Penyusutan 

Nit = Pajak tidak langsung neto, yaitu selisih antara pajak tidak langsung 

dengan subsidi. 

NI = Pendapatan Nasional (Y) 

Jika ketika persamaan tersebut digunakan akan didapat persamaan sebagai  

berikut: GDP = NI +Nit + D – F 

c. Yield Sukuk Negara Malaysia 

 Yield obligasi merupakan faktor yang terpenting sebagai pertimbangan dalam 

melakukan pembelian obligasi ataupun sukuk sebagai instrument investasinya. 

Yield adalah tingkat suku bunga yang menyamakan harga obligasi dengan nilai 

sekarang dari semua aliran kas yang diperoleh dari obligasi sampai dengan waktu 

jatuh tempo, oleh karena persamaan tersebut didasari dengan perhitungan nilai 

sekarang maka semua pendapatan yang diperoleh harus diinvestasikan kembali 

pada tingkat Yield (Jogiyanto,164). Jika pendapatan kupon tidak diinvestasikan 

pada tingkat yang sama dengan Yield yang diperoleh akan lebih kecil atau lebih 

besar dari yield yang dijanjikan. Salah satu cara menghitung yield obligasi adalah 

dengan menggunakan pendekatan terhadap yield to maturity yang menghitung 
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penghasilan yang diperoleh investor jika kupon dan nilai pokok obligasi disimpan 

hingga saat jatuh tempo.  

  Dampak negatif yang dirasa mungkin akan terjadi adalah, ketika kondisi 

pasar modal dalam negeri lemah dibanding pasar modal luar negeri, maka akan 

mengakibatkan investor dalam negeri akan pindah ke pasar modal luar negeri. Hal 

ini terjadi karena kecenderungan perilaku para investor dalam negeri itu akan 

mengekor pada perilaku investor asing. Namun dampak positif dari dibukanya 

aliran investasi asing yang masuk ke dalam negeri diharapkan akan menjadi 

sebuah motivasi atau mesin pendorong bagi investor lokal untuk lebih 

menginvestasikan dananya di pasar modal dalam negeri. Kondisi suatu negara 

juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya sebuah fluktuasi 

dalam pasar modal. Efek yang diberikan bisa besar ataupun kecil, efek seperti ini 

disebut dengan contagion effect. Menurut Hore, et al (2006) Efek contagion 

(contagion effect) yaitu “sebagai penyebaran gejolak perekonomian selama krisis 

dari suatu negara ke negara lain melalui hubungan saling ketergantungan antar 

negara tersebut”.  

 Sedangkan menurut World Bank, contagion tidak hanya dapat terjadi ketika 

sebuah perekonomian suatu negara mengalami krisis karena contagion dapat juga 

terjadi ketika perekonomian tersebut dalam kondisi baik-baik saja. Negara 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih sangat tergantung pada 

kondisi perekonomian luar negeri terutama yang berkaitan dengan investasi. 

Akibatnya kondisi pasar modal di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi luar negeri 

terutama kondisi pasar modal yang terjadi di negara-negara lain.  

 Dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia masih cukup jauh tertinggal dalam 

pengembangan investasi syariah di pasar modal. Malaysia sejak awal tahun 1990 

telah mulai mengembangkan kegiatan investasi syariah bahkan saat ini Malaysia 

menjadi Negara terbesar penerbit sukuk negara. Data menunjukkan hingga akhir 

tahun 2004 total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah mencapai 7,7% 

dari total NAB industri Reksa Dana di Malaysia, sedangkan Indonesia baru 

mencapai 0,51% dari total NAB industri reksa dana. Untuk obligasi syariah, di 

Malaysia hingga akhir tahun 2004 mencapai kenaikan 31,69% dari total nilai 

obligasi yang tercatat di pasar modal Malaysia, sementara di Indonesia hingga 

akhir Desember 2004 baru mencapai Rp. 1.424 triliun atau 1,72% dari total nilai 

emisi obligasi di Indonesia pada tahun yang sama yaitu sebesar Rp. 83.005,345 

triliun (Ngapon:2005).  

METODE PENELITIAN 

Data dan Sumber Data 

Berdasarkan model analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

Vector Auto Regression (VAR), maka variabel- variabel dalam penelitian ini 

adalah: 
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a. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)  

Surat Berharga Syariah Negara yang merupakan surat berharga yang diterbitkan 

dengan berdasarkan prinsip syariah, sebagai sebuah bukti atas bagian penyertaan 

sejumlah dana terhadap asset SBSN. Dalam penyertaan dana tersebut dalam 

bentuk mata uang rupiah ataupun dalam bentuk valuta asing. Biasanya volume 

SBSN tertera dalam bentuk miliar rupiah yang data diperoleh dari laporan bulanan 

Bank Indonesia.  

b. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar  

Kurs didefinisikan sebagai harga mata uang luar negeri dalam satuan mata uang 

domestik.  Untuk 1$ USA  sama kurang lebih seniali Rp 10.000. Nilai tukar mata 

uang yang digunakan dalam penelitian ini adalah mata uang Rupiah terhadap 

Dollar AS. Kurs Rupiah terhadap dollar merupakan nilai tukar nominal. Data 

yang dipergunakan adalah kurs tengah yang merupakan hasil perhitungan nilai 

tengah dari kurs jual dan kurs beli yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia. 

c. Tingkat Yield SBSN di Indonesia  

Yield sukuk merupakan faktor yang terpenting sebagai pertimbangan investor 

dalam melakukan pembelian obligasi/sukuk sebagai instrumen investasinya. 

Investor akan menghitung seberapa besar pendapatan investasi atas dana yang 

dibelikan obligasi/sukuk.  

Dalam penelitian ini, yield yang digunakan merupakan data sekunder bulanan 

yang telah dipublikasikan dalam laporan keuangan Bank Indonesia.  

d. Gross Domestic Product (GDP)  

GDP adalah produk barang dan jasa total yang dihasilkan dalam perekonomian 

suatu negara dalam masa satu tahun. GDP didalamnya merupakan pendapatan 

faktor produksi milik bangsa Indonesia yang berada di dalam negara ditambah 

milik bangsa asing di dalam negara (Dwi Nuryanti, 2009). Satuan yang digunakan 

adalah miliar rupiah, diporeleh dari laporan bulanan statistik ekonomi keuangan 

Indonesia di Badan Pusat Statistik. Kondisi makro ekonomi yang dipresentasikan 

oleh Gross Domestic Bruto (GDP), variabel ini berdasarkan atas harga berlaku 

(GDP nominal). GDP pada penelitian ini disajikan dalam Miliar Rupiah perbulan. 

Karena laporan GDP adalah triwulan maka data GDP diinterpolasi menjadi 

perbulan menggunakan Eviews  

e. Tingkat Yield Sukuk Negara Malaysia  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yield sukuk ritel syariah 

yang telah diterbuitkan oleh Negara Malaysia. Data yang digunakan ini dalam 

bentuk bulanan.  
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Tabel 3.1 

Ringkasan Data Analisis 

No Nama Variabel Satuan Sumber 

1. SBSN Milliar Rupiah Laporan Bank Indonesia 

2. Exchange Rate Milliar Rupiah Laporan Bank Indonesia 

3. Yields Sukuk Persen (%) Indonesian Bond Price Agency 

4. GDP Milliar Rupiah Laporan Bank Indonesia 

5. Yields Sukuk Malaysia Persen (%) Bond Info Malaysia 

 

Metode Ananlisis Yang Digunakan 

Sebelum ditentukan metode yang digunakan VAR atau VECM dalam penelitian 

ini, akan dilakukan beberapa uji agar pemilihan metode penelitian ini tepat. 

beberapa uji yang harus dilakukan adalah:  

Alur Pengujian Penentuan Jenis VAR 

 

 

 

 

 

 

 

 Tidak 

Sumber: Agus Widarjono (2009)  

VAR hanya akan menghasilkan estimasi yang sesuai jika keseluruhan data yang 

digunakan dinyatakan sebagai data yang stationer. Jika hasil dari pengolahan data 

tersebut ternyata tidak stationer dan VAR diestimasi pada level tanpa 

memasukkan restriksi kointegrasi, maka parameter yang diestimasi dalam VAR 

konsisten tapi estimasi parameter tidak efisien karena informasi tentang 

kointegrasi diabaikan (hubungan jangka panjang). Alternatif pemecahannya 

adalah dengan menggunakan (Vector Eror Correction Model) VECM yang dapat 

parameter yang lebih tepat dan efisien. Model VECM ini terdapat kointegrasi 

yang menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antar variabel di dalam 

sistem VAR (Widarjono, 2007). Oleh karena itu untuk mengetahui apakah data 

tersebut stationer atau tidak perlu dilakukan pengujian dengan uji stationaritas.  

 

 

VECM 

 

Data Times Series 

Uji Stationaritas Data 

Stationer 

 

VAR Bentuk Level 

Tidak Stationer 

Stationer di Diferensi Data 

Terjadi Kointegrasi 

 
VAR Bentuk Diferensi 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Faktor Domestik 

Sesuai dengan alur penelitian yang telah dibuat dalam bab sebelumnya, jenis VAR 

yang akan digunakan sangat ditentukan oleh jenis data yang akan diestimasi. Pada 

uji stationer data yang digunakan menunjukkan data yang belum stationer pada 

ordo nol dan menjadi stationer pada derajat integrasi pertama. Selanjutnya pada 

hasil pengujian kointegrasi, hasil analisis data menunjukkan data terkointegrasi 

pada α 5%. Karena pada uji kointegrasi data menunjukkan adanya hubungan 

jangka panjang yang berarti data tersebut terkointegrasi, maka estimasi VAR tidak 

mungkin menggunakan VAR pada bentuk diferensi . jenis VAR yang dapat 

digunakan pada data tersebut adalah Vector Error Corection Model (VECM). 

Berikut ini merupakan model VECM yang digunakan dalam analisis ini:  

DL(INA)1t=β01+∑              ∑                ∑                  
 
   

 
   

 
   (4.1) 

Setelah ditentukan model analisis VECM berikut hasil analisis data dengan 

menggunakan program Eviews. 

Tabel 4.2.7 

Hasil Estimasi VECM 

SBSN, EXRATE,YIELDS dan GDP 

 Vector Error Correction Estimates   

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

Cointegrating Eq:  CointEq1    

SBSN(-1)  1.000000    

EXRATE(-1) -19.64939    

 [-7.59540]    

YIELDS(-1)  125.6000    

 [ 6.72249]    

GDP(-1)  0.272613    

 [ 1.53747]    

C  761.8775    

Error Correction: D(SBSN) D(EXRATE) D(YIELDS) D(GDP) 

CointEq1  8.66E-05  0.020928 -0.000999  0.037870 

D(SBSN(-1))  0.118522 -0.203197 -0.055884 -0.033006 

 [ 0.69017] [-3.63870] [-2.40417] [-0.06079] 

D(SBSN(-2))  0.092179 -0.119256 -0.004201  0.926083 

 [ 0.46097] [-1.83397] [-0.15520] [ 1.46466] 

D(EXRATE(-1)) -0.442997 -0.178210  0.032944  0.401548 

 [-1.24573] [-1.54107] [ 0.68442] [ 0.35711] 

D(EXRATE(-2))  0.226019 -0.086604  0.021447 -0.460076 

 [ 0.80516] [-0.94873] [ 0.56444] [-0.51834] 

D(YIELDS(-1))  1.741795 -0.691315  0.107382  0.443804 

 [ 1.18986] [-1.45226] [ 0.54194] [ 0.09588] 

D(YIELDS(-2))  0.347728  0.025848 -0.002420 -1.973043 

 [ 0.29089] [ 0.06650] [-0.01495] [-0.52201] 

D(GDP(-1))  0.061556 -0.069406 -0.015484 -0.377785 

 [ 1.26572] [-4.38866] [-2.35224] [-2.45673] 

D(GDP(-2)) -0.000764 -0.026257 -0.000943 -0.230165 

 [-0.01262] [-1.33391] [-0.11508] [-1.20251] 

C  0.874454  1.380701  0.122174  7.197885 

 R-squared  0.158166  0.726870  0.269167  0.318158 

 Adj. R-squared -0.058306  0.656636  0.081238  0.142827 

 Sum sq. resids  357.2450  37.77694  6.545182  3571.692 

 F-statistic  0.730653  10.34933  1.432281  1.814617 
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Selanjutnya untuk mengetahui apakah hasil estimasi yang dapat dipercaya maka 

perlu dilakukan pengujian ekonometri. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah penafsiran-penafsiran oleh penulis telah sesuai dengan teori. 

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) degan Faktor Ekonomi Domestik 

dan Asing 

Sama seperti bagian sebelumnya, alur yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan VECM (Vector Error Corection Model) yang sebelumnya telah 

dilakukan beberapa pengujian. Berikut ini merupakan model VECM yang 

digunakan dalam analisis ini:  

DL(INA)1t=β01+∑              ∑                ∑               
 
   

 
   

 
   

∑              
 
       .. 

Setelah ditentukan model analisis VECM berikut hasil analisis data dengan 

menggunakan program Eviews.  

Tabel 4.3.3 

Hasil Estimasi VECM 

SBSN, EXRATE, YIELDS, GDP dan YIELDSMLY 

 Vector Error Correction Estimates    

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   

Cointegrating Eq:  CointEq1     

SBSN(-1)  1.000000     

EXRATE(-1) -3.092326     

 [-7.22833]     

YIELDS(-1)  22.15308     

 [ 7.36502]     

GDP(-1) -0.165110     

 [-5.58350]     

YIELDSMLY(-1)  22.57270     

 [ 5.48059]     

C  115.2772     

Error Correction: D(SBSN) D(EXRATE) D(YIELDS) D(GDP) D(YIELDSMLY) 

CointEq1  0.019208  0.115543 -0.007719  0.408339 -0.001265 

D(SBSN(-1))  0.173273 -0.308928 -0.059875 -0.285339  0.020761 

 [ 0.94265] [-5.23386] [-2.43253] [-0.50698] [ 1.44310] 

D(SBSN(-2))  0.019372 -0.221647  0.021021  0.019307 -0.026883 

 [ 0.07167] [-2.55391] [ 0.58081] [ 0.02333] [-1.27090] 

D(EXRATE(-1)) -0.444496 -0.158716  0.047278 -0.441208  0.022172 

 [-1.15030] [-1.27912] [ 0.91367] [-0.37291] [ 0.73313] 

D(EXRATE(-2))  0.157391 -0.049391  0.033781 -0.504786 -0.017315 

 [ 0.53834] [-0.52611] [ 0.86285] [-0.56390] [-0.75671] 

D(YIELDS(-1))  1.422182 -0.779918  0.173320 -3.348210  0.040270 

 [ 0.87290] [-1.49075] [ 0.79441] [-0.67117] [ 0.31581] 

D(YIELDS(-2)) -0.141681  0.104911  0.012525 -2.678410  0.010429 

 [-0.11199] [ 0.25825] [ 0.07393] [-0.69146] [ 0.10533] 

D(GDP(-1))  0.048251 -0.075935 -0.015054 -0.408510 -0.006590 

 [ 0.95738] [-4.69211] [-2.23052] [-2.64723] [-1.67063] 

D(GDP(-2))  0.005493 -0.038353 -0.001819 -0.346604 -0.001477 

 [ 0.08596] [-1.86900] [-0.21258] [-1.77135] [-0.29524] 

D(YIELDSMLY(-1))  2.568527 -1.350395 -0.069225 -4.186440 -0.204945 

  2.568527 [-1.90765] [-0.23450] [-0.62022] [-1.18784] 

D(YIELDSMLY(-2))  0.888613  0.089519  0.391444 -5.438049 -0.067424 

 [ 0.45233] [ 0.14191] [ 1.48800] [-0.90407] [-0.43852] 

C [ 1.06609] [ 5.75235] [ 0.68625] [ 3.41899] [ 0.59259] 

 R-squared  0.194783  0.745258  0.315826  0.388444  0.400593 

 F-statistic  0.725705  8.776644  1.384852  1.905523  2.004945 



Pengaruh Faktor Domestik Dan Asing Terhadap Permintaan Surat Berharga Syariah Negara Di 

Indonesia (Rahajeng Cahyaning Putri Cipto) 
 

 

13 
 

 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah hasil estimasi yang dapat dipercaya maka 

perlu dilakukan pengujian ekonometri. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah penafsiran-penafsiran oleh penulis telah sesuai dengan teori. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menggunakan VECM (Vector 

Eror Corection Model) dan telah melalui beberapa pengujian terhadap hipotesis 

maka dapat dilakukan analisis secara ekonomi. Analisis tersebut tentunya akan 

mengacu pada hasil analisis data, teori yang digunakan serta dikaitkan dengan 

hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti  terdahulu 

baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.  

Berdasarkan dari hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel Exchange Rate 

memberikan pengaruh signifikan positif terhadap variabel permintaan Surat 

Berharga Syariah Negara di Indonesia pada taraf keyakinan 5 persen. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai dari analisis menggunakan VECM sebesar (-19.64939) 

dengan nilai t-statistiknya sebesar [-3.63870]. Hasil olah VECM menghasilkan 

data negatif namun setelah data dimasukkan pada model menunjukkan data yang 

positif. Sehingga bisa dipastikan bahwa variabel Exchange Rate memberikan 

pengaruh yang positif terhadap permintaan SBSN. Sedangkan signifikasi 

pengaruh variabel tersebut terhadap data dilihat dari nilai t-statistiknya yang telah 

disebutkan sebelumnya. Hasil Uji T menunjukkan bahwa data tersebut 

memberikan pengaruh yang signifikan dikarenakan nilai t-statistiknya lebih besar 

dari pada nilai t-hitung yang sebelumnya telah ditentukan yaitu sebesar 1,68.  

Pendapat ini sama dengan hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

oleh Surya  yang juga menggunakan variabel Exchange Rate sebagai salah satu 

variabel dalam penelitiannya. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

variabel Exchange Rate juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen yang digunakan yaitu Yields Obligasi. Exchange Rate menjadi 

variabel yang cukup kuat dalam mempengaruhi permintaan SBSN di Indonesia 

dikarenakan investor yang menginvestasikan modal di Indonesia tidak hanya 

berasal dari  investor domestik tetapi juga asing.  

Alat pembayaran yang digunakan tentunya mata uang internasional, seperti yang 

telah disampaikan oleh ahli bahwa nilai tukar mata uang adalah tingkat harga 

yang kemudian telah disepakati oleh kedua negara untuk digunakan dalam 

kegiatan perdagangan antar kedua negara tersebut (Mankiew,2006). Ketika nilai 

mata uang di Indonesia melemah seperti saat ini, tentunya investor akan berpikir 

ulang untuk menginvestasikan modalnya pada SBSN karena sudah tentu tidak 

menguntungkan dan begitu pula sebaliknya.  

 Hasil analisis di atas diperkuat juga oleh  hasil uji Impulse Respon, pada uji 

tersebut grafik menunjukkan variabel Exchange Rate memiliki pegaruh yang 

positif terhadap variabel Surat Berharga Syariah Negara. Pengaruh positif yang 

diberikan oleh variabel Exchange Rate terhadap variabel SBSN semakin 

memperkuat bahwa teori yang digunakana dalam penelitian ini tepat. Hasil dari 

analisis ini juga diperkuat oleh penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh 
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ahli yang telah disebutkan sebelumnya meskipun peneliti tersebut tidak 

menganalisis data menggunakan Impulse Respon tetapi jika divisualisasikan 

dalam sebuah grafik, maka hasil Impulse Responnya akan sama.  

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Arsepti (2009) hal ini dikarenakan 

kondisi nilai tukar atau Exchange Rate dibandingan dengan nilai tukar mata uang 

negara lain belum stabil, itu sebabnya akan memberikan pengaruh terhadap 

jumlah permintaan Surat Berharga Syariah Negara di Indonesia. Perekonomian 

suatu negara dapat dilihat dari nilai tukar mata uanganya, karena apabila nilai 

tukar mata uangnya bagus maka menunjukkan kondisi perekonomian yang bagus 

pula sehingga investor akan tertarik untuk menginvestasikan uangnya di Surat 

Berharga Syariah Negara.  

Yields memberikan pengaruh terhadap permintaan Surat Berharga Syariah Negara 

di Indonesia secara positif  dan signifikan pada tingkat keyakinan 5 persen. Hasil 

tersebut diperkuat oleh hasil analisis VECM dengan nilai sebesar (125.6000) dan 

dengan nilai t-statistiknya sebesar [-2.40417]. Hasil olah data menggunakan 

VECM menghasilkan data yang positif dan kemudian dimasukkan ke dalam 

model yang telah ditentukan di awal. Model ini akan semakin mempertegas 

pengaruh yang diberikan oleh variabel Yields terhadap variabel SBSN. Signifikasi 

pengaruh yang diberikan oleh variabel Yields dapat dilihat dari nilai t-statistiknya 

yang lebih besar dari pada nilai t-hitung yang menggunakan t-hitung sebesar 1,68. 

Oleh karena itu, variabel Yields berpengaruh signifikan  dalam permintaan SBSN 

di Indonesia.  

Jika merujuk pada teori yang digunakan Yields yang merupakan faktor penting 

yang selalu dijadikan pertimbangan seorang investor dalam menentukan apakah 

harus membeli obligasi atau tidak sebagai instrumen investasinya. Yields yang 

menjadi alat ukur seberapa besar keuntungan yang nantinya akan didapatkan 

inilah sehingga investor harus lebih jeli dalam melihat perubahan tingkat Yields 

setiap saatnya. Hasil ini sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Mungniyati (2009) yang menggunakan variabel Yields dalam penelitiannya. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yields memberikan pengaruh yang positif 

dalam mepengaruhi variabel dependen yang digunakannya. Untuk menarik 

investor agar mau menginvestasikan dananya biasanya tingkat Yileds harus lebih 

tinggi dari jika dibandingkan dengan tingkat suku bunga BI.   

Hasil grafik pada hasil uji Impulse Respon yang menunjukkan  hubungan antar 

kedua variabel tersebut positif. Yields pada umumnya digunakan oleh para 

investor sebagai ukuran keuntungan yang nantinya akan diperoleh jika investor 

tersebut menanamkan modal pada Surat Berharga Syariah Negara. Jika nilai atau 

tingkat Yields yang di dapatkan tinggi maka permintaan terhadap Surat Berharga 

Syariah Negara semakin meningkat.  

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Hadiasman (2011), tingkat Yields 

selalu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang selalu memberikan pengaruh 

yang berlawanan. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Bhojraj (2011) 

bahwa peringkat obligasi akan memberikan pengaruh negatif terhadap Yields 
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obligasi. Yields yang merupakan faktor pengukur tingkat pengembalian tahunan 

yang akan diterima oleh investor.  Bisa juga Yields disebut sebagai hasil yang 

nantinya akan diperoleh investor sebagai imbalan dalam menginvestasikan 

dananya.  

GDP memberikan pengaruh yang positif namun tidak menunjukkan hubungan 

yang signifikan terhadap permitaan Surat Berharga Syariah Negara di  Indonesia. 

Hasil ini ditunjukkan oleh hasil analisis menggunakan VECM dengan nilai 

sebesar (0.272613) dan nilai t-statistiknya sebesar [-0.06079]. Hasil anaisi 

menggunakan VECM menghasilkan hubungan yang positif dan kemudian 

dimasukkan pada model yang telah ditentukan di awal. Model tersebut akan lebih 

menguatkan hasil dari analisi yang menyatakan bahwa variabel GDP memberikn 

pengaruh yang positif terhadap permintaan SBSN di Indonesia. 

Hal yang serupa juga telah dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

Fink pada tahun (2006) dan tahun (2003) yang juga menggunakn variabel GDP 

riil tahunan. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat perkembangan 

pembangunan perekonomian di beberapa negara yang diteliti. Peran obligasi 

menjadi penting dalam perkembangan pasar keuangan, dikarenakan 

perkembangan keuangan pasar berfungsi sebagai pendorong bagi kegiatan 

ekonomi riil. Hal ini berarti semakin baik pertumbuhan perekonomian yang dapat 

dilihat dari tingkat GDP di negara tersebut maka harapannya investor akan lebih 

tertarik untuk menanamkan modalnya di negara dengan tingkat GDP yang baik.  

Bagi Indonesia, pertumbuhan GDP memiliki pengaruh pada permintaan SBSN di 

Indonesia. Di mana pertumbuhan GDP suatu negara cukup tinggi maka akan 

membuat jumlah dana yang beredar di masyarakat menjadi melimpah. Diharapkan 

dengan banyaknya dana yang dimiliki oleh masyarakat menjadi lebih menarik 

masyarakat untuk menginvestasikannya dana tersebut dalam instrumen-instrumen 

yang ada seperti SBSN. Hasil ini di dapatkan oleh sebuah penelitian yang telah 

dilakukan oleh Lubis (2012).  

Grafik hasil dari uji Impulse Respon juga menunjukkan hubungan yang positif. 

Pertumbuhan GDP suatu negara yang bagus akan memberikan pengaruh yang 

positif terhadap permintaan Surat Berharga Syariah Negara karena hal tersebut 

menunjukkan bahwa kondisi perekonomian negara tersebut juga dalam kondisi 

baik. Investor menjadi yakin untuk menginvestasikan dananya pada investasi jenis 

ini.  

Variabel Yields Malaysia mempengaruhi permintaan Surat Berharga Syariah 

Negara di Indonesia secara positif namun tidak menujukkan hubungan yang 

signifikan. Hasil ini ditunjukkan dari nilai yang muncul pada analisis 

menggunakan VECM sebesar (22.57270) dan nilai t-statistinya hanya sebesar 

[1.44310] yang menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Pengaruh positif 

yang diberikan dari variabel Yields Malaysia terhadap variabel SBSN 

menunjukkan bahwa terdapat persaingan antar pasar modal diberbagai negara. 

Jika kondisi perekonomian di Indonesia bagus maka diharapkan para investor 

lebih tertarik untuk menginvestasikan dana di Indonesia dibandingan di negara 
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lain. Adanya persaingan seperti ini dirasa hal yang wajar, karena para investor 

akan selalu mencari pasar modal yang lebih menguntungkan.  

Pada hasil uji Impulse Respon, grafik menunjukkan kejutan yang negatif. Jika 

Yields Malaysia lebih tinggi dibandingkan Indonesia dikhawatirkan investor yang 

terdiri dari investor domestik maupun asing akan lebih memilih untuk 

menginvestasikan dananya di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Grafik 

tersebut gambaran bahwa kondisi permintaan SBSN di Indonesia selain 

dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dalam negeri khususnya kondisi 

makroekonomi yang terjadi pada saat itu tetapi juga akan dipengaruhi oleh 

kondisi perekonomian negara lain. Sedangkan sejauh ini kondisi perekonomian di 

Negara Malaysia relatif lebih baik dari pada di Indonesia, khususnya kondisi 

perekonomian syariahnya.  

Sistem keuangan di Indonesia menunjukkan kondisi semakin terintegrasi dengan 

perekonomian dunia. Sistem keuangan antar negara saling terhubung melalui 

perdagangan dan pasar uang. Hal ini merupakan konsekuensi konsekuensi 

dianutnya sistem ekonomi terbuka yang dalam segala aktivitasnya selalu terkait 

dengan fenomena hubungan internasional. Sehingga dengan adanya keterbukaan 

perekonomian berdampak pada resiko meluasnya guncangan ekonomi dari negara 

lain (contagion effect).  

PENUTUP  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor domestik dan asing apa saja yang 

mempengaruhi permintaan Surat Berharga Syariah Negara. Berdasarkan hasil 

pengolahan data dan analisis ekonomi dari penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Faktor Domestik dan Asing Terhadap Permintaan Surat Berharga Syariah Negara 

di Indonesia Periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2012” penulis 

menyimpulkan bahwa:  

1. Variabel Exchange Rate memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap permintaan Surat Berharga Syariah Negara dalam taraf keyakinan 5 

persen. Exchange Rate menjadi variabel yang cukup kuat dalam mempengaruhi 

permintaan Surat Berharga Syariah Negara di Indonesia karena merupakan nilai 

tukar mata uang suatu negara dan dapat dijadikan gambaran kondisi 

perekonomian dalam negara tersebut.  

2. Variabel Yields memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

permintaan Surat Berharga Syariah Negara dalam taraf keyakinan 5 persen. Yields 

merupakan faktor penting yang selalu dijadikan pertimbangan investor dalam 

memilih jenis investasinya karena Yields merupakan alat ukur seberapa besar 

keuntungan yang akan diperoleh seorang investor.  

3. Variabel Gross Domestic Bruto (GDP) memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap permintaan Surat Berharga Syariah Negara dalam taraf 

keyakinan 5 persen. Pertumbuhan GDP yang cukup tinggi menjadikan dana yang 

ada pada masyarakat menjadi melimpah sehingga diharapkan dengan hal tersebut 
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masyarakat menjadi tertarik untuk menginvestasikan dana tersebut pada Surat 

Berharga Syariah Negara.  

4. Variabel Yields Negara Malaysia memberikan pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap permintaan Surat Berharga Syariah Negara dalam taraf 

keyakinan 5 persen. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem 

perekonomian terbuka. Diharapkan dengan sistem yang seperti ini bukan 

menjadikan Sukuk Negara Malaysia menjadi kompetitor tetapi justru menjadi 

hubungan yang saling memperkuat. Sehingga jika kondisi Sukuk Malaysia bagus 

diharapkan Sukuk di Indonesia juga dalam kondisi yang bagus.  
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