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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN DATA 

 

3.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan bahasan pada bab-bab sebelumnya, masalah yang akan 

dibahas pada skripsi ini adalah bagaimana seorang menajer investasi membuat 

keputusan investasi dengan pendekatan kuantitatif, didukung oleh teori-teori hasil 

pengembangan ilmuwan terdahulu. Lebih tepatnya ketika investor ingin 

melakukan investasi pada sekuritas, diperlukan keputusan yang cermat untuk 

memutuskan apakah akan melakukan investasi tersebut atau tidak dan 

menentukan seberapa besar aset yang akan diinvestasikan agar memperoleh 

keuntungan yang diinginkan sambil mempertimbangkan risiko yang mungkin 

terjadi.  

Contoh kasus yang diambil untuk mengimplementasikan pendekatan-

pendekatan statistik dalam manajemen risiko yaitu bagaimana mengambil 

keputusan yang dihadapi ketika mencoba berinvestasi  pada obligasi. Misalkan 

perusahaan investor A akan berinvestasi dengan cara membeli obligasi dari 

perusahaan B dan C. Perusahaan B dan C memiliki rincian lengkap mengenai 

obligasi yang diterbitkannya seperti face value, maturity date, coupon rate dll. 

Namun, untuk memutuskan apakah perusahaan A akan membeli obligasi 

(memberi kredit) perusahaan B atau tidak, atau membeli obligasi perusahaan C 

atau tidak, manajer investasi perusahaan A dapat menggunakan pendekatan 

kuantitatif sebagai alternatif  pengambilan keputusan. Langkah yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan A adalah dengan menghitung risiko kredit dari masing 

obligasi. Upaya perhitungan risiko kredit adalah dengan memodelkan risiko kredit 

tersebut, seperti memodelkan risiko kredit dengan pendekatan model First 

Passage Time yang dikembangkan oleh Black dan Cox pada tahun 1976. Output 

dari memodelkan risiko kredit pendekatan First Passage Time berupa probabilitas 

default dari masing-masing perusahaan penerbit obligasi. Default dalam hal ini 

berarti kegagalan atau ketidakmampuan penerbit obligasi sebagai debitur untuk 
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memenuhi kewajibannya kembali membayar pokok hutang dan coupon yang 

harus dibayarnya hingga jatuh tempo. Tentunya perusahaan A mengharapkan agar 

hal ini tidak terjadi karena akan memberikan kerugian yang sangat besar 

mengingat nominal dari obligasi bukanlah jumlah yang kecil.  

Selanjutnya, berdasarkan teori portofolio yang dikembangkan oleh 

Markowitz, penggabungan lebih dari satu aset individual ke dalam sebuah 

portofolio dapat meminimalisir risiko. Sehingga untuk contoh kasus yang akan 

dikaji, perusahaan A dapat membuat sebuah potofolio obligasi yang terdiri dari 

obligasi B dan obligasi C agar dapat meminimumkan risiko dan memperoleh 

expected return yang diinginkan. Namun perusahaan A sebagai investor harus 

mengetahui berapa proporsi dari obligasi B dan C untuk dimasukkan ke dalam 

portofolio tersebut. Pendekatan perhitungan yang dapat digunakan untuk 

menentukan portofolio obligasi optimal yaitu Mean Variance Efficient Portfolio. 

Hasil dari optimisasi portofolio obligasi milik perusahaan A adalah bobot obligasi 

B dan C yang menyebabkan portofolio optimal. 

3.2. Metodologi Penyelesaian Masalah  

Penelitian pada skripsi ini akan mengukur risiko kredit dari dua obligasi 

yang diterbitkan oleh perusahaan B dan C dengan pendekatan First Passage Time 

di mana pada pendekatan ini perusahaan A  harus memiliki gambaran mengenai 

rincian obligasi dan struktur modal perusahaan B dan C agar dapat menghitung 

probabilitas default masing-masing perusahaan penerbit obligasi selaku debitur. 

Sehingga perusahaan A akan mengetahui aman atau tidaknya berinvestasi pada 

perusahaan-perusahaan tersebut melalui sekuritas seperti obligasi. Dalam 

prakteknya, perhitungan akan dilakukan dengan bantuan software statistika R. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk mengukur risiko kredit 

pendekatan First Passage Time, di antaranya : 

1) Perhitungan rate of return aset 

Rate of return aset yang dihitung pertama-tama adalah milik perusahaan B 

dan C dengan rumus geometric rate of return (2.6) 

𝑅𝑡 = ln (
𝑉𝑡

𝑉𝑡−1
).........................................................................................(2.6) 
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Jika diasumsikan 𝑅𝑡 aset mengikuti distribusi normal, maka tingkat harga 

aset 
𝑉𝑡

𝑉𝑡−1
 atau harga aset 𝑉𝑡 diasumsikan mengikuti distribusi lognormal. 

2) Estimasi volatilitas aset 

Karena diasumsikan rate of return masing-masing perusahaan mengikuti 

distribusi normal, taksiran volatilitas aset dapat dihitung dengan 

menentukan standar deviasi rate of return seperti rumus (2.17)  

𝑠 = √
∑ (𝑟𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
...................................................................................(2.17) 

3) Mengumpulkan data obligasi  

Selanjutnya diperlukan data rincian obligasi sebagai kebutuhan 

perhitungan probabilitas default dengan pendekatan First Passage Time 

seperti face value obligasi dan maturity date obligasi. Variabel-variabel 

tersebut merupakan nilai tetapan atau konstanta dalam model risiko kredit. 

4) Perhitungan probabilitas default dengan menggunakan software R 

Kemudian, perusahaan A sebagai investor dapat membentuk portofolio 

obligasi yang optimal dengan metode Mean Variance Efficient Portfolio. 

Langkah-langkahnya yaitu: 

1) Perhitungan return obligasi 

2) Menentukan estimasi mean dari return dan volatilitas 

3) Menentukan fungsi objektif dan fungsi pembatas 

4) Menyelesaikan permasalahan optimisasi dengan fungsi Lagrange 

5) Menyederhanakan persamaan Lagrange yang telah diminimumkan 

menjadi bentuk sistem persamaan linear 

6) Menentukan solusi sistem persamaan linear menggunakan software 

Matlab 

 

3.3. Model Struktural First Passage Time 

Perhitungan risiko kredit dilakukan dengan cara memodelkan risiko kredit 

tersebut. Dua pendekatan utama yaitu model struktural (structural model) dan 

model tereduksi (reduced model). Model struktural memiliki tujuan untuk 
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menjelaskan hubungan eksplisit antara risiko default dan struktur modal dari 

emiten. Menurut Lawrence Gitman (2011) struktur modal terdiri dari hutang 

jangka panjang (liabilitas) dan modal milik perusahaan sendiri (ekuitas). Jadi, 

pada model struktural liabilitas dan ekuitas dimodelkan secara simultan. Secara 

matematis dapat ditulis bahwa 

𝑉𝑡 = 𝐷𝑡 + 𝐸𝑡 ......................................................................................................(3.1) 

di mana 

𝑉𝑡 = nilai aset / saham pada waktu t 

𝐷𝑡 = nilai debt capital  / liabilitas pada waktu t 

𝐸𝑡 = ekuitas pada waktu t 

Model struktural pertama kali diperkenalkan oleh Merton. Namun di tahun 

1976, Black dan Cox mengembangkan kembali dan memperbaiki asumsi dari 

model Merton. Pada model Merton diasumsikan bahwa kegagalan bayar (default) 

dapat terjadi hanya pada saat jatuh tempo obligasi tidak mempedulikan apapun 

yang terjadi pada nilai total aset ketika sebelum jatuh tempo obligasi. Kemudian 

asumsi itu diperbaiki oleh Black dan Scholes, mereka beranggapan bahwa default 

dapat terjadi kapanpun, bahkan sebelum jatuh tempo obligasi sehingga pada tahun 

1976 diperkenalkan model First Passage Time.   

Model First Passage Time menetapkan bahwa default sebagai waktu pertama 

kalinya nilai aset suatu badan menyentuh barrier serta menganggap default dapat 

terjadi kapan saja. Sama halnya dengan model Merton, pada model First Passage 

Time nilai aset diasumsikan mengikuti proses gerakan Brown Geometrik 

(Elizalde, 2005) 

𝑑𝑉𝑡 = 𝜇𝑉𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑉𝑡𝑑𝑊𝑡 ....................................................................................(3.2) 

 

di mana  

𝜇  = rerata rate of return atau parameter drift 

𝜎  = volatilitas aset 

𝑊𝑡= proses Wiener 

Didefinisikan waktu terjadinya default sebagai 

𝑇 = inf{𝑡 > 0 ∶  𝑉𝑡 ≤ 𝐵}  ..................................................................................(3.3) 



25 

 

 
Lydia Zayyani Alfiyyati, 2016 
PENGUKURAN RISIKO KREDIT OBLIGASI PENDEKATAN FIRST PASSAGE TIME DAN OPTIMISASI 
PORTOFOLIO DENGAN MEAN VARIANCE EFFICIENT PORTFOLIO 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

dengan 𝐵 adalah barrier atau batas kegagalan untuk nilai 𝐵 > 0. Perbedaan 

asumsi model Merton dan model First Passage Time mengakibatkan perbedaan 

pada perhitungan peluang default. 

3.3.1. Nilai Ekuitas 

Ketika nilai aset 𝑉𝑇 melebihi atau sama dengan face value obligasi, 𝐾, 

maka pemegang obligasi akan menerima bayaran yang dijanjikan sebesar 𝐾 

dan pemegang saham emiten tersebut akan memperoleh sisa 𝑉𝑇 − 𝐾. Namun 

ketika nilai aset 𝑉𝑇 kurang dari 𝐾, kepemilikan dari emiten akan dialihkan 

kepada pemegang obligasi yang mengalami kerugian sejumlah 𝐾 − 𝑉𝑇 

(Giesecke, 2004). Nilai ekuitas tidak berarti karena dibatasi oleh liabilitas. 

Dapat dirumuskan nilai dari obligasi 𝐷𝑇
𝑇 pada waktu T yaitu 

𝐷𝑇
𝑇 = min(𝐾, 𝑉𝑇) = 𝐾 − max(0, 𝐾 − 𝑉𝑇)...................................................(3.4) 

Nilai dari ekuitas 𝐸𝑇 diberikan oleh 

𝐸𝑇 = max (0, 𝑉𝑇 − 𝐾) .................................................................................(3.5) 

ekuivalen dengan payoff opsi call Eropa pada aset perusahaan dengan strike K 

dan jatuh tempo T. Nilai ekuitas yang berdasarkan perumusan opsi call Black-

Scholes yaitu 

𝐸0 = 𝐶(𝜎, 𝑇, 𝐾, 𝑟, 𝑉0) = 𝑉0Ф(𝑑+) − 𝑒−𝑟𝑇𝐾Ф(𝑑−)  ...................................(3.6) 

untuk  

𝑑± =
(𝑟 ±

1
2 𝜎2) 𝑇 − ln 𝐿

𝜎√𝑇
 

 

Keterangan: 

𝑟 = tingkat suku bunga bebas risiko 

𝐿 =
𝐾

𝑉0
  

3.3.2. Liabilitas Perusahaan 

Harga zero coupon bond bebas risiko adalah 𝐾𝑒𝑥𝑝(−𝑟𝑇) dengan T 

waktu jatuh tempo, nilai dari credit-risky bonds adalah 

𝐷0
𝑇 = 𝐾𝑒𝑥𝑝(−𝑟𝑇) − 𝑃(𝜎, 𝑇, 𝐾, 𝑟, 𝑉0) 
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Di mana P adalah rumus opsi put vanila Black-Scholes. Nilai dari put 

sama dengan nilai sekarang dari kerugian akibat default yang dialami investor 

obligasi. Sehingga menghasilkan 

𝐷0
𝑇 = 𝑉0 − 𝑉0Ф(𝑑+) − 𝑒−𝑟𝑇𝐾Ф(𝑑−)  .........................................................(3.7) 

Sehingga membuktikan bahwa  

𝑉0 = 𝐸0 + 𝐷0
𝑇 

 

3.3.3. Peluang Default 

Misalkan 𝐵 batas kegagalan atau barrier yang benilai konstan dan 

berada pada interval (0, 𝑉0). Jika waktu terjadinya default T didefinisikan 

seperti pada bahasan sebelumnya, dalam aturan Black-Scholes untuk aset 

dinamis, peluang default dihitung sebagai 

𝑝(𝑇) = 𝑃[𝑀𝑇 < 𝐵] = 𝑃 [min
𝑠≤𝑇

(𝑚𝑠 + 𝜎𝑊𝑠) < ln (
𝐵

𝑉0
)] 

Dengan 𝑀𝑇 = min
𝑠≤𝑡

𝑉𝑠, sehingga peluang default menjadi 

𝑝(𝑇) = Ф (
ln(

𝐵

𝑉0
)−𝑚𝑇

𝜎√𝑇
) + (

𝐵

𝑉0
)

2𝑚

𝜎2
Ф (

ln(
𝐵

𝑉0
)+𝑚𝑇

𝜎√𝑇
)....................................(3.8) 

3.4. Mean Variance Efficient Portfolio 

Keuntungan paling utama dengan investasi lebih dari satu aset adalah 

kemungkinan untuk mengurangi risiko atau diversifikasi. Langkah pembuatan 

sebuah portofolio merupakan pilihan yang tepat dilakukan oleh manajer investasi. 

Teori portofolio yang menjelaskan bagaimana suatu investasi dapat memberikan 

expected return maksimum dan risiko minimum yaitu dengan menggabungkan 

aset individual ke dalam suatu portofolio atau untuk tujuan diversifikasi risiko, 

pertama kali diperkenalkan oleh Markowitz pada tahun 1952. Pemilihan 

portofolio merupakan bagian vital dalam mengelola keuangan dan pengambilan 

keputusan pada investasi. Pendekatan Mean Variance Efficient Portfolio 

merupakan pendekatan pemilihan portofolio yang optimal. 

Upaya pemilihan portofolio sangat cocok untuk investor yang memiliki 

preferensi penghindar risiko (risk averse). Pendekatan MVEP bertujuan 

meminimumkan risiko dari portofolio, yang diukur dalam varians σ, juga 
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menginginkan memperoleh rerata rate of return tujuan, diukur dengan expected 

rate of return �̅�. Sehingga portofolio optimal dapat dijelaskan dengan menyajikan 

�̅� dan σ . Jika dimisalkan (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛) bobot dari n aset yang akan digabungkan 

pada satu portofolio, maka permasalahan optimisasi ini dapat dirangkum dalam 

fungsi objektif dan fungsi pembatas yang berbentuk 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 ∑ 𝑦𝑖
2𝜎𝑖

2𝑛
𝑖=1 + 2 ∑ 𝑦𝑖𝑦𝑗𝜎𝑖𝑗1≤𝑖≤𝑗≤𝑛  .......................................(3.9) 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 ∑ 𝑦𝑖�̅�𝑖
𝑛
𝑖=1 = �̅� ....................................................................(3.10) 

∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1  

Permasalahan di atas disebut juga dengan program kuadratik (quadratic 

program) yang merupakan optimisasi dari fungsi objektif kuadratik dan fungsi 

pembatas linear. Namun program kuadratik tersebut dapat disederhanakan 

menjadi program linear. Penyederhanaan notasi  𝜎𝑖𝑖 = 𝜎𝑖
2 dapat mengubah bentuk 

fungsi objektif menjadi 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 
1

2
∑ 𝑦𝑖𝑦𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑛
𝑖,𝑗=1  ...................................................................(3.11) 

Solusi dari program linear dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

standar kalkulus yaitu dengan metode Lagrange, misalkan digunakan pengali 

Lagrange 𝜆1 dan 𝜆2 sehingga diperoleh fungsi Lagrange (Sigman, 2005) 

𝐿 =
1

2
∑ 𝑦𝑖𝑦𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑛
𝑖,𝑗=1 − 𝜆1(∑ 𝑦𝑖�̅�𝑖

𝑛
𝑖=1 − �̅�) − 𝜆2(∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 − 1) ..........................(3.12) 

Untuk memperoleh solusi optimal (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛), persamaan Lagrange diturunkan 

secara parsial terhadap 𝑦𝑖 

𝜕𝐿

𝜕𝑦𝑖
= 0 

Sehingga menghasilkan n buah persamaan 

∑(𝑦𝑗𝜎𝑖𝑗 − 𝜆1�̅�𝑖 − 𝜆2)

𝑛

𝑗=1

= 0 , 𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑛}. 

Setiap persamaan akan linear terhadap n+2 variabel (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛, 𝜆1, 𝜆2) 

bersamaan dengan 2 buah fungsi pembatas sehingga menghasilkan n+2 sistem 

persamaan linear dengan n+2 variabel yang tidak diketahui. 

∑(𝑦𝑗𝜎𝑖𝑗 − 𝜆1�̅�𝑖 − 𝜆2)

𝑛

𝑗=1

= 0 , 𝑖 ∈ {1,2, … , 𝑛}. 
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∑ 𝑦𝑖�̅�𝑖

𝑛

𝑖=1

= �̅� 

∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1 

Solusi akhir dari permasalahan Markowitz dengan pendekatan MVEP 

yaitu nilai-nilai dari variabel (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛, 𝜆1, 𝜆2) yang memasukkan bobot aset 

(𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛) juga sebagai solusi. 

 

3.5. Pengumpulan Data 

Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan data bersumber 

dari Bursa Efek Indonesia, Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA). Data dari 

Bursa Efek Indonesia merupakan data total aset perusahaan yang diunduh pada 

halaman laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan tercatat di Bursa Efek 

indonesia. Periode laporan aset total yang dilaporkan ke BEI dilakukan setiap 

perusahaan terdaftar adalah 3 bulan atau setiap triwulan yaitu bulan Maret, Juni, 

September dan Desember. Sebagai  keperluan contoh kasus penerapan 

pengukuran risiko kredit obligasi pendekatan First Passage Time, dua perusahaan 

yang dipilih penulis sebagai emiten penerbit obligasi adalah PT Indosat Tbk dan 

PT Summarecon Agung Tbk sehingga diambil data total aset kedua perusahaan 

tersebut dari Bursa Efek Indonesia.  

Data triwulan total aset perusahaan diambil pada bulan Januari 2016 terdiri 

dari 26 buah data dari Desember 2008 hingga Maret 2015 seperti yang tersaji 

pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3. 1 Data Total Aset 

No Tahun 
Triwulan 

ke 

Total Aset (𝑽𝒕) 

PT Indosat Tbk 
PT Summarecon 

Agung Tbk 

1 2008 4 51693323000000 3629969131000 

2 2009 1 53444139000000 3591669763000 

3  2009 2 54319300000000 3708972062000 

4  2009 3 54817353000000 4139038276000 

5  2009 4 55041487000000 4460277206000 

6 2010 1 53991760000000 4511522266000 

7  2010 2 53386324000000 5124429514000 

8  2010 3 56321756000000 5788205377000 

9  2010 4 52818187000000 6139640438000 

10 2011 1 52543062000000 6393088046000 

11  2011 2 50896328000000 6986219030000 

12  2011 3 50539014000000 7432608471000 

13  2011 4 52172311000000 8099174681000 

14 2012 1 52148444000000 8721854349000 

15  2012 2 54400635000000 9602054466000 

16  2012 3 52286248000000 9963306337000 

17  2012 4 55225061000000 10876386685000 

18 2013 1 53822398000000 11272181170000 

19  2013 2 53623585000000 12752548661000 

20  2013 3 54372516000000 13032400193000 

21  2013 4 54520891000000 13659136825000 

22 2014 1 53930236000000 13563256271000 

23  2014 2 52230549000000 14173936245000 

24  2014 3 51833806000000 14131118677000 

25  2014 4 53254841000000 15379478994000 

26 2015 1 52839757000000 16217107247000 

 

Data total aset perusahaan tersebut akan dihitung rate of return untuk 

mengestimasi  volatilitas aset. Volatilitas total aset merupakan salah satu 

parameter yang harus diketahui pada model risiko kredit First Passage Time.  

Selain data total aset PT Indosat Tbk dan PT Summarecon Agung Tbk, 

model First Passage Time juga memerlukan data rincian obligasi yang diterbitkan 

oleh kedua perusahaan tersebut misalnya face value obligasi, coupon rate dan 

maturity date. Berdasarkan data yang di ambil pada website Indonesia Bond 
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Pricing Agency (www.ibpa.co.id) diperoleh data obligasi yang diterbitkan oleh PT 

Indosat Tbk dan PT Summarecon Agung Tbk seperti yang terlihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3. 2 Rincian Obligasi 

 

Dasar pemilihan emiten sebagai data bagi penulis yaitu kesamaan dari 

tahun terbit obligasi dan tahun jatuh tempo obligasi untuk kedua perusahaan 

tersebut. Sehingga pada website www.ibpa.com ditemukan data obligasi milik PT 

Summarecon Agung Tbk dengan nama obligasi “Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 

Summarecon Agung Tahap III tahun 2015” dan obligasi milik PT Indosat Tbk 

dengan nama “Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III tahun 2015 Seri A” . 

Selain waktu terbit dan jatuh tempo, rincian obligasi yang sama di antara kedua 

obligasi tersebut adalah periode pembayaran coupon, metode pembayaran coupon, 

 dan dasar perhitungan hari. 

Bond id SISMRA01CN3 ISAT01ACN3 

Bond Type fixed rate bond fixed rate bond 

Bond Code SISMRA01CN3 ISAT01ACN3 

ISIN IDJ000006804 IDA0000707A2 

Bond Name 
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I 

Summarecon Agung Tahap III 

tahun 2015 

Obligasi Berkelanjutan I 

Indosat Tahap III tahun 

2015 Seri A 

Issuer Code Summarecon Agung Tbk, PT Indosat Tbk, PT 

Issue Date 22 April 2015 8 Desember 2015 

Maturity Date 22 April 2018 8 Desember 2018 

Currency Code IDR IDR 

Amount Outstanding 150000000000 201000000000 

Coupon Nominal 0 0 

Payment at End 

Period 
150000000000 201000000000 

Day Count Basis 30/360 30/360 

Coupon Payment 

Method 
Fixed-Coupon Fixed-Coupon 

Coupon Rate 10.5% 10% 

First Coupon Date 22 Juli 2015 10 Maret 2016 

Fix Coupon Day 22 10 

Coupon Term Months 3 months 3 months 

http://www.ibpa.co.id/
http://www.ibpa.com/

