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Pendanaan Ulang Obligasi (Bond Refunding) 

 

Sebagaimana telah diketahui, obligasi merupakan salah satu sumber modal jangka 

panjang. Obligasi diterbitkan oleh perusahaan, disebarluaskan, ditawarkan kepada publik dan 

dibeli oleh beragam investor. Dengan membeli obligasi artinya antara perusahaan dan investor 

yang membeli obligasi terdapat perjanjian bahwa perusahaan akan melakukan pembayaran atas 

pokok pinjaman beserta bunganya (bisa berbentuk fixed rate atau floated rate), pada tanggal 

tertentu kepada pemegang obligasi. Perjanjian inilah yang disebut indenture, yang didalamnya 

memuat hak dan kewajiban baik pemegang saham atau perusahaan. Tebal indenture bisa 

beratus halaman, memuat berbagai hal seperti mengatur kemungkinan pelunasan obligasi 

sebelum jatuh tempo, tingkat rasio kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dalam tiap 

tahunnya (Times Interest Earned/TIE ratio) yang harus dipertahankan jika perusahaan menjual 

obligasi tambahan, dan pembatasan pembayaran deviden jika laba tidak mencapai jumlah 

tertentu. 

Salah satu hal yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah ada tidaknya ketentuan 

penarikan (call provision/call feature), yaitu hak perusahaan sebagai penerbit untuk menebus 

obligasinya sebelum waktu jatuh temponya. Ketentuan penarikan tersebut biasanya menetapkan 

bahwa penerbit harus membayar kepada investor/pemegang obligasi suatu jumlah yang lebi 

besar dari pada nilai pari (nominal) obligasi jika obligasi tersebut ditarik. Jumlah tambahan 

tersebut disebut sebagai premi penarikan/call premium. 

Contoh soal: 

PT Hijau Rindang mengeluarkan obligasi 20 tahun yang memiliki nilai pari sebesar $100.000, 

bunga 10%. Obligasi tersebut dijual dengan harga 95%. Empat tahun setelah obligasi 

dikeluarkan, perusahaan menarik obligasi tersebut dengan call price sebesar 102. Maka call 

premium obligasi tersebut adalah: 

Call price = $ 102,000

Nilai pari = 100,000

Call premium = $ 2,000  

Dengan kata lain, dalam kasus tersebut, call premium obligasi sebesar  2% (dari 102% - 100%) 

dari nilai nominal obligasi (2% x $100.000 = $2.000), dan call price = nilai pari + call premium. 
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Jika manajemen memprediksi bahwa tingkat suku bunga di pasar modal (market rate) 

obligasi sejenis di masa mendatang akan turun, maka perusahaan akan mempertimbangkan 

untuk membeli kembali obligasi (buy back) yang tingkat bunganya tinggi, dan menerbitkan 

obligasi dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Dalam hal ini disebut bahwa obligasi 

didanai ulang (refunded). Jadi, kapan perusahaan perlu melakukan pendanaan ulang 

obligasinya tergantung dari ekspektasi tingkat suku bunga di masa mendatang. 

Oleh karena adanya penarikan kembali inilah, biasanya obligasi yang mengandung 

ketentuan call provision ini diterbitkan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan obligasi tanpa call provision. Investor lebih memilih obligasi dengan situasi dimana 

perusahaan tidak membeli kembali obligasinya sebelum jatuh tempo, sebab investor cenderung 

ingin memiliki obligasi dengan bunga tinggi dibanding obligasi dengan bunga rendah. 

Keputusan pendanaan ulang menyangkut dua pertanyaan yang berbeda, yaitu (1) apakah 

menguntungkan untuk menarik obligasi yang sedang beredar pada periode berjalan dan 

menggantinya dengan obligasi baru?, dan (2) jika bond refunding saat ini menguntungkan, 

apakah tidak lebih baik/menguntungkan lagi jika pendanaan ulang ditangguhkan dulu untuk 

sementara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada prinsipnya perusahaan menganalisis 

sama halnya pada saat mengkaji tentang penganggaran barang modal (capital budgeting). 

Dengan melakukan bond refunding artinya terdapat arus kas keluar. Biaya atas pendanaan ulang 

(sama halnya dengan pengeluaran investasi, karena perusahaan mengeluarkan dana untuk 

membeli kembali obligasi) terdiri atas: 

a. Premi penarikan (call premium) yang dibayarkan pada pemegang obligasi yang ditarik 

b. Biaya penjualan obligasi baru 

c. Bunga (coupon rate) yang harus dibayar ketika kedua obligasi sedang sama-sama beredar 

(disebut sebagai overlap interest). Ada kalanya obligasi baru dijual lebih dahulu sebelum 

dilakukan penarikan obligasi lama, ini untuk memastikan ada/tersedia dana bagi membayar 

pokok pinjaman dari obligasi lama. 

Seluruh pengeluaran kas tersebut dibandingkan dengan arus kas masuk, yang dalam hal 

ini berupa penghematan biaya atas ditariknya obligasi lama. Penghematan dapat terjadi karena 

ada selisih beban bunga antara obligasi lama dan obligasi baru, serta amortisasi atas biaya-biaya 

terkait dengan kedua obligasi tersebut. Penghematan biaya diperhitungkan setelah pajak. 

Penghematan biaya yang terjadi setiap tahun (karena biaya bunga dibayarkan tiap tahun) 

kemudian dipresent value kan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi baru sebagai 

discount factor. Perusahaan lebih baik melakukan pendanaan ulang obligasi jika nilai sekarang 
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(Present Value) dari penghematan melebihi biaya pendanaan ulang. Untuk lebih memahami 

analisa terhadap bond refunding baiknya mengkaji contoh soal di bawah ini. 

 

Contoh Soal. 

PT Artha Finance, Tbk pada tahun 2000 mengeluarkan 1.000 lembar obligasi berumur 20 

tahun dengan coupon rate 15% per tahun, nilai nominal Rp 200.000,00/lembar dan laku dijual 

pada tingkat 98%. Pada saat emisi, perusahaan mengeluarkan biaya emisi Rp 10.000.000,00 

dan akan diamortisasi dengan dasar garis lurus selama umur obligasi. Pada tahun 2005, 

perusahaan mempertimbangkan untuk menarik obligasi tersebut karena dalam beberapa tahun 

mendatang diprediksikan obligasi sejenis memiliki market rate yang lebih rendah dibandingkan 

obligasi yang dikeluarkan PT Artha Finance, Tbk. 

Obligasi lama ditarik dengan call premium 10% (atau sebesar 10% x Rp 200.000,00 = Rp 

20.000,00) per lembar obligasi. Untuk mengganti obligasi lama, perusahaan akan mengeluarkan 

obligasi baru dengan nilai pari dan jumlah lembar yang dikeluarkan sama dengan obligasi lama. 

Obligasi dijual dengan diskon Rp 250,00 per lembar. Akan tetapi, tingkat bunga (coupon rate) 

obligasi baru adalah 10% dengan umur 15 tahun (sisa umur obligasi lama). Biaya emisi atas 

penerbitan obligasi baru sebesar Rp 12.000.000,00. 

Manajemen memperhitungkan proses penarikan obligasi lama membutuhkan waktu 3 

bulan, sehingga akan terjadi overlap interest selama 3 bulan. Tingkat pajak perusahaan adalah 

30%. Dengan informasi tersebut di atas, Anda diminta untuk menganalisa apakah keputusan 

bond refunding menguntungkan bagi perusahaan atau tidak. 

 

Jawab 

Obligasi lama dijual pada kurs 98%, jadi diskon yang ditanggung perusahaan adalah 2% atau 

sebesar 2% x Rp 200.000,00 x 1.000 lbr = Rp 4.000.000,00. Biaya diskon ini harus diamortisasi 

atau disusutkan selama umur obligasi supaya dapat diakui sebagai biaya pada setiap tahunnya. 

Jadi pengakuan biaya diskon setiap tahun adalah Rp 4.000.000,00/20 th = Rp 200.000,00/th. 

Dengan cara yang sama, biaya emisi obligasi lama juga harus diamortisasi agar setiap tahunnya 

dapat diperhitungkan besarnya biaya emisi yang dibebankan pada tahun tersebut. 

Untuk obligasi baru: 

Amortisasi biaya emisi adalah = Rp 12,000,000.00/15 thn = Rp 800,000.00/thn. Artinya setiap 

tahun (selama 15 tahun) perusahaan mengakui sebesar Rp 800,000.00 sebagai biaya emisi. 

Dengan cara yang sama biaya diskon juga diamortisasi = diskon Rp 250.00 per lembar x 1,000 
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lbr = Rp 250,000.00, sehingga amortisasi per tahun adalah Rp 250,000.00/15 thn = Rp 

16,666.67. Jadi biaya diskon per tahun yang dibebankan setiap tahun adalah Rp 16,666.67. 

Berikut tahap perhitungan kelayakan bond refunding. 

1

-

Nominal obligasi lama = Rp 200,000,000.00

Call premium = 20,000,000.00

Call price = Rp 220,000,000.00

- = Rp 12,000,000.00

- = 7,500,000.00

Arus kas keluar = Rp 239,500,000.00

2

Penjualan obligasi baru

(Rp 200.000,00 - Rp. 250) x 1.000 lbr = Rp 199,750,000.00

Penghematan pajak dari biaya-biaya:

- = Rp 20,000,000.00

- = 3,000,000.00

- = 7,500,000.00

- = 7,500,000.00

= Rp 38,000,000.00

x 0,3

= Rp 11,400,000.00

Arus kas masuk = Rp 211,150,000.00

3

Arus kas keluar = Rp 239,500,000.00

Arus kas masuk = 211,150,000.00

= Rp 28,350,000.00

10% x Rp 200,000,000.00

Interest overlap  3/12 x 15% x Rp 200,000.00 x 1,000 lbr

Hitung arus kas masuk/penghematan (Initial cash inflow)

 3/12 x 15% x Rp 200.000,00 x 1.000 lbr

15/20 x Rp 10.000.000,00

Amortisasi biaya emisi (obligasi lama)

Amortisasi diskon (obligasi lama)

Interest overlap (obligasi lama)

15/20 x 2% x Rp 200.000,00 x 1.000 lbr

Hitung arus kas keluar bersih (Net Initial Cash Outlay)

Hitung arus kas keluar (Initial cash outlay)

Arus kas keluar bersih

Dikalikan tingkat pajak 30%

Total penghematan pajak

Penghematan pajak

Biaya penarikan obligasi lama

Biaya penerbitan obligasi baru

Call premium 10% x Rp 200.000.000,00

Rp 200,000.00 x 1,000 lbr
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4 Hitung penghematan biaya per tahun

Biaya bunga  15% x Rp 200,000.00 x 1,000 lbr = Rp 30,000,000.00

Dikurangi:

- Biaya bunga = Rp 30,000,000.00

- Amortisasi diskon = 200,000.00

- Amortisasi biaya emisi = 500,000.00

= Rp 30,700,000.00

x 0,3

= Rp 9,210,000.00

= Rp 20,790,000.00

= Rp 20,000,000.00

Dikurangi:

- Biaya bunga = Rp 20,000,000.00

- Amortisasi diskon = 16,667.00

- Amortisasi biaya emisi = 800,000.00

= Rp 20,816,667.00

x 0,3

= Rp 6,245,000.00

= Rp 13,755,000.00

Obligasi lama = Rp 20,790,000.00

Obligasi baru = 13,755,000.00

= Rp 7,035,000.00

5 Perhitungan NPV

= -

= -

=

Rp 12,000,000.00/15 thn

Dikalikan tingkat pajak 30%

Penghematan pajak

Penghematan (karena ada biaya) setelah pajak per tahun

Penghematan (karena ada biaya) setelah pajak per tahun

Penghematan pajak

Obligasi baru

(Rp 250.00 x 1,000 lbr)/15thn

Biaya bunga  10% x Rp 200,000.00 x 1,000 lbr

(2% x Rp 200,000.00 x 1,000 lbr)/20 thn

Rp 10,000,000.00/20 thn

Obligasi lama

Dikalikan tingkat pajak 30%

Penghematan dengan obligasi baru

Penghematan biaya setelah pajak / tahun (dengan penarikan obligasi lama)

NPV =

Cost of debt setelah pajak = 10%(1-0,3) = 7%. 7% inilah yang digunakan sebagai discount factor

untuk menghitung Present Value penghematan biaya dengan obligasi baru

PV penghematan biaya (dengan obligasi baru) -

Rp 35.724,175.03

Arus kas keluar setelah pajak

Rp 28,350,000.00Rp 7,035,000.00 x PVIFA 7%, 15th

Rp 64,074,175.03 Rp 28,350,000.00

 

Jadi bond refunding dapat dilaksanakan karena nilai NPV penghematan biaya setelah pajak 

dengan penggunakan obligasi baru bernilai positif. 
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Latihan Soal 

1) Microdata Corporation sedang mempertimbangkan apakah perusahaan dapat mendanai 

kembali atau tidak obligasi berjangka 30 tahun yang telah terjual 5 tahun lalu dengan bunga 

15% senilai $75 juta. Perusahaan mengamortisasi biaya emisi obligasi sebesar $3 juta 

selama 30 tahun. Perusahaan dapat menjual obligasi baru berjangka waktu 25 tahun dengan 

suku bunga sebesar 13%. Premi penarikan obligasi lama sebesar 15%, dan biaya emisi atas 

obligasi baru sebesar $3 juta. Tarif pajak 40%. Obligasi baru akan diterbitkan 1 bulan 

sebelum obligasi lama ditarik. Anda diminta: 

a. Analisalah secara lengkap rencana pendanaan ulang obligasi lama tersebut. 

b. Faktor-faktor apa yang kira-kira mempengaruhi keputusan pendanaan ulang tersebut pada 

saat ini, dan bukan menunda pelaksanaannya di kemudian hari? 

 

2) PT Kresna Jaya Utama, Tbk yang bergerak di bidang penyedia solusi menyeluruh bidang 

Information Technologi (IT) sedang menganalisa penarikan obligasi yang diemisi 6 tahun 

lalu. Obligasi berumur 20 tahun tersebut bernilai pari Rp 100.000,00 sejumlah 40.000 lembar 

dan dijual pada kurs 97,5%. Biaya emisi obligasi tersebut adalah Rp 80.000.000,00, dan 

akan ditarik dengan biaya penarikan 7%. Obligasi baru dengan nilai dan jumlah lembar yang 

sama akan diterbitkan untuk mengganti obligasi lama. Untuk menarik investor, obligasi akan 

dijual pada kurs 98,25%. Biaya emisi obligasi lama diperkirakan sebesar Rp 97.500.000,00. 

Perusahaan memperkirakan akan terjadi overlap in interest karena obligasi lama masih akan 

beredar 3 bulan pada saat obligasi baru sudah diterbitkan. Dengan tingkat pajak 35%, 

pertimbangkanlah kemungkinan dilaksanakan atau tidaknya bond refunding ini. 
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