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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio leverage, rasio 

likuiditas, rasio profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor 

terhadap peringkat obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2012.  Sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 pengamatan dari 26 perusahaan 

yang diperoleh melalui metode purposive sampling yaitu perusahaan yang 

terdaftar di BEI dan menerbitkan obligasi, menerbitkan laporan keuangan per 

tanggal 31 Desember 2012, dan obligasinya diperingkat oleh PT. Pefindo 

(Pefindo). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

logistik dengan metode stepwise (conditional). Hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan hanya variabel rasio leverage yang berpengaruh signifikan terhadap 

peringkat obligasi. Sedangkan variabel rasio likuiditas, rasio profitabilitas, 

pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor tidak memberi pengaruh terhadap 

peringkat obligasi. 

Kata kunci: peringkat obligasi, leverage, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan, 

reputasi auditor, Pefindo, regresi logistik. 
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ABSTRACT 

 This research aims to determine the effect of leverage ratio, liquidity ratio, 

profitability ratio, growth, and auditor’s reputation on factors towards bond 

ratings listed in Indonesia Stock Exchange on 2012. The amount of the samples in 

this research is 44 object consist of 26 company which were obtained by using 

purposive sampling method, i.e., companies that listed in Indonesia Stock 

Exchange, issuing financial statements for December, 31th 2012, and ranked by 

PT. Pefindo. Data analysis for this research was using logistic regression by 

stepwise method (conditional). The result of this research shows that only 

leverage ratio as a variable has a significant influence towards bond rating. At 

the same time liquidity ratio, profitability ratio, growth, auditor’s reputation has 

no influence towards bond rating. 

Keywords: bond rating, leverage, liquidity, profitability, growth, auditor’s 

reputation, Pefindo, logistic regression. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Perusahaan pada umumnya membutuhkan dana yang besar dalam 

menjalankan usahanya, apalagi bila terlibat dalam proyek-proyek besar. 

Keinginan untuk mengembangkan usaha dengan melakukan ekspansi juga dapat 

dipastikan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kebutuhan tambahan modal 

akan selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan yang semakin 

tinggi. Tambahan modal tersebut bisa didapat dari investasi dari para pemilik 

modal ataupun melakukan pinjaman kepada pihak lain. Selain itu, perusahaan 

juga dapat memenuhi kebutuhan dananya melalui pasar modal dengan menjual 

saham atau menerbitkan obligasi kepada masyarakat luas.  

 Manurung, dkk. (2008) berpendapat bahwa dalam pasar modal, baik 

pemerintah maupun perusahaan, dapat menjadikan obligasi sebagai salah satu 

sumber pendanaan dalam mendanai kebutuhan proyek-proyek usaha yang 

dikerjakan. Menurut Suta (2010) dalam Sejati (2010), obligasi dianggap lebih 

menguntungkan ketimbang saham karena tidak ada campur tangan investor dan 

tidak ada controlling interest oleh pemilik obligasi terhadap perusahaan 

sebagaimana perusahaan yang menerbitkan saham. Selain itu, penerbitan obligasi 

juga dirasa menjadi alternatif pendanaan yang lebih murah daripada harus 

meminjam dana dalam jumlah besar kepada bank karena tingginya bunga kredit 

perbankan.  

Pengaruh Rasio..., Setyo Diwantoro, Ak.-IBS, 2014



2 
 

 Sebelum ditawarkan kepada pasar, obligasi harus melewati tahap 

pemeringkatan terlebih dahulu oleh lembaga atau agen pemeringkat obligasi 

(rating agency) independen yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Menurut Magreta & Nurmayanti (2009), 

sebagai investor yang berminat untuk membeli obligasi, perlu kiranya untuk 

memperhatikan peringkat obligasi tersebut karena nantinya akan memberikan 

sinyal dan informasi mengenai kinerja dari perusahaan penerbit obligasi yang 

berkaitan dengan kemungkinan default obligasi di kemudian hari. Hal ini nantinya 

akan membantu investor dalam memilih obligasi mana yang dianggap aman dan 

menguntungkan. Semakin tinggi peringkat yang dimiliki oleh suatu obligasi, 

semakin disukai pula oleh para investor (Alfiani, 2013). 

 Peringkat obligasi ini nantinya akan terbagi kedalam dua aspek berbeda 

untuk menentukan kualitas obligasi itu sendiri. Menurut Gumanti (2011), 

peringkat obligasi dibagi kedalam dua aspek, yaitu investment grade (AAA, AA, 

A, BBB) dan speculative grade atau dapat disebut juga dengan non-investment 

grade (BB, CCC, CC, D). Amalia (2013) mengungkapkan bahwa setiap peringkat 

juga disertai oleh outlook untuk menunjukkan pandangan dari lembaga 

pemeringkat efek apakah peringkat tersebut akan naik, stabil, atau bahkan turun 

pada periode penilaian yang selanjutnya. Peringkat akan Kleig & Sarig (2000) 

dalam Satoto (2011) mengemukakan bahwa peringkat obligasi mengandung 

informasi yang relevan tentang harga yang tidak dapat diperoleh investor dari 

sumber lain. Hal ini nantinya akan mempengaruhi nilai perusahaan secara 

keseluruhan baik dari bondholders maupun shareholders. Ini dimungkinkan 
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terjadi karena harga obligasi dan harga saham dari penerbit obligasi akan berekasi 

karena adanya informasi baru yang dirilis oleh lembaga pemeringkat. 

 Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/31/DPNP tanggal 

22 Desember 2011, lembaga pemeringkat efek yang diakui oleh Bank Indonesia 

(BI) antara lain Fitch Ratings, Moody‟s Investor Services, Standard & Poor‟s, PT. 

Fitch Rating Indonesia, PT. ICRA Indonesia, dan PT. Pemeringkat Efek Indonesia 

(Pefindo). Lembaga-lembaga tersebut nantinya akan melakukan pemeringkatan 

obligasi dan informasinya akan terus diperbarui secara berkala untuk mengetahui 

perubahan dari kinerja keuangan dan bisnis perusahaan yang menerbitkan obligasi 

(Magreta & Nurmayanti, 2009). Dalam praktiknya, lembaga pemeringkat efek 

menggunakan berbagai macam faktor untuk menilai dan memberikan peringkat 

obligasi suatu perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain dengan menggunakan 

analisis keuangan perusahaan. Analisis keuangan dilakukan dengan menganalisa 

rasio keuangan yang meliputi leverage, rasio likuiditas, dan rasio profitabilitas 

perusahaan.  

 Dalam praktiknya, leverage (debt to equity ratio) menjadi salah satu aspek 

penting untuk mengukur kinerja perusahaan. Menurut Tjiptono & Fakhruddin 

(2011), debt to equity ratio (DER) diartikan sebagai rasio untuk mengukur sejauh 

mana jumlah modal perusahaan dapat menutup utang yang dimiliki. Utang 

merupakan komponen penting perusahaan sebagai sarana pendanaan usaha. 

Sering terjadi penurunan kinerja perusahaan karena besarnya utang yang dimiliki 

namun kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dan sangat 

membahayakan kelangsungan perusahaan itu sendiri. Adams et al. (2003) dalam 
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Estiyanti & Yasa (2012) menemukan bahwa semakin rendah leverage yang 

dimiliki oleh perusahaan, semakin tinggi peringkat obligasi yang diberikan kepada 

perusahaan. Leverage sering digunakan oleh banyak peneliti untuk mengetahui 

hubungannya dengan peringkat obligasi. Penelitian dari Amalia (2013) dan 

Manurung, dkk. (2008) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif dan 

penelitian dari Al-Khawaldeh (2013) dan Adams et al. (2003) menunjukkan 

leverage berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Namun, Magreta & 

Nurmayanti (2009) dan Estiani & Yasa (2012) berpendapat bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi.  

 Likuiditas suatu perusahaan yang diukur melalui current ratio (CR) juga 

sering digunakan oleh para investor dalam menilai kesehatan suatu perusahaan. 

Menurut Subramanyam & Wild (2008), rasio likuiditas adalah rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan 

dalam jangka pendek. Semakin likuid suatu perusahaan, maka semakin kuat 

kondisi keuangan perusahaan tersebut sehingga dapat dikatakan semakin baik 

pula peringkat obligasi yang didapat nantinya. Penelitian dari Almilia & Devi 

(2007) dan Manurung, dkk. (2008) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh 

positif dan penelitian dari Lukman & Thamida (2013) dan Febriani et al. (2013) 

menunjukkan likuiditas berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Namun, 

Amalia (2013) dan Estiyani & Yasa (2012) berpendapat bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi.  

 Selain itu, salah satu aspek penting dalam menilai suatu perusahaan adalah 

profitabilitasnya. Investor dapat mengetahui hal tersebut melalui pengukuran rasio 
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return on asset (ROA) perusahaan. Menurut Tjiptono & Fakhruddin (2011), ROA 

didefinisikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba 

atas aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sejati (2010) berpendapat bahwa ROA 

dapat mengukur laba perusahaan dalam tingkat aset tertentu sehingga semakin 

tinggi labanya maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk mendapatkan 

peringkat obligasi yang tinggi pula. Penelitian dari Satoto (2011) dan Manurung, 

dkk. (2008) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan penelitian 

dari Amilia (2013) dan Almilia & Devi (2007) menunjukkan profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Namun, Sejati (2011) 

berpendapat bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.  

 Investor dapat menggunakan aspek pertumbuhan perusahaan dalam 

menilai emiten obligasi. Salah satu rasio yang dapat digunakan adalah price to 

book value (PBV). Tjiptono & Fakhruddin (2011) mendefinisikan PBV sebagai 

alat untuk menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham 

suatu perusahaan. semakin tinggi nilainya maka dapat diartikan bahwa pasar 

percaya akan prospek perusahaan tersebut. Menurut Adams et al. (2003) dalam 

Almilia & Devi (2007), pertumbuhan kearah positif yang diiringi dengan surplus 

tahunan dapat mengindikasikan berbagai kondisi finansial. Disamping itu, 

prospek dan kinerja perusahaan dapat digambarkan secara jelas secara terbuka. 

Pottier & Sommer (1999) dalam Almilia & Devi (2007) memaparkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan yang kuat dapat memperbesar kemungkinan perusahaan 

untuk mendapatkan peringkat obligasi yang tinggi. Penelitian dari Almilia & Devi 

(2007) dan Sejati (2010) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan 
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berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Namun, Ikhsan et al. (2012) 

menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh pada 

peringkat obligasi. 

 Reputasi auditor juga dianggap penting sebagai salah satu aspek dalam 

menilai suatu perusahaan. Ini dapat disebut juga sebagai citra atau nama baik yang 

dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas kepercayaan yang telah 

diberikan sebagai auditor. Banyak pelaku pasar yang beranggapan bahwa semakin 

baik kualitas dari suatu auditor maka semakin tinggi pula kualitas informasi serta 

tingkat kepastian yang diberikan. Hal ini akan berimplikasi pada semakin kecil 

pula kegagalan yang akan dialami oleh perusahaan. Allen (1994) dalam Sejati  

(2010) mengatakan, para pengguna informasi merasa lebih mempercayai 

perusahaan yang diaudit melalui auditor big eight karena kualitasnya baik dan 

lebih terjamin. Magreta & Nurmayanti (2009) berpendapat bahwa emiten di 

Indonesia yang diaudit oleh auditor bereputasi tinggi (big four) memiliki 

kemungkinan untuk mendapat peringkat obligasi yang lebih tinggi pula. Penelitian 

dari Lukman & Thamida (2013) dan Alwi & Nurhidayati (2013) menunjukkan 

bahwa reputasi auditor berpengaruh positif dan penelitian dari Almilia & Devi 

(2007) dan Sejati (2010) menunjukkan reputasi auditor berpengaruh negatif 

terhadap peringkat obligasi. Namun, Magreta & Nurmayanti (2009) berpendapat 

bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.  

 Hal yang menarik dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

lanjutan adalah belum adanya kepastian dari lembaga-lembaga pemeringkat 

mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peringkat obligasi. 
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Disamping itu, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-

beda juga. Hasil yang bervariasi ini dimungkinkan karena perbedaan metode 

penelitian dan penelitian dilakukan di negara yang berbeda pula. Ketidak 

konsistenan pada faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi inilah 

menjadi pendorong untuk menguji penelitian-penelitian sebelumnya.  

 Penelitian ini menggunakan objek seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012. Hal ini dikarenakan emiten penerbit obligasi 

pada tahun tersebut dianggap sudah cukup merepresentasikan sektor-sektor yang 

ada di bursa, sehingga hasil yang dicapai diharapkan akan lebih komprehensif dan 

dapat mewakili emiten secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini berusaha 

untuk mencoba melihat keterkaitan antara lima variabel. Diantaranya adalah rasio 

leverage, rasio likuiditas, rasio profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan 

reputasi auditor sebagai variabel independen dan peringkat obligasi sebagai 

variabel dependen. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Amalia (2013). Namun, perbedaannya adalah tahun penelitian yang 

dilakukan oleh Amalia (2013) adalah tahun 2011 dan memodifikasi variabel 

independennya dengan meniadakan variabel leverage (debt to equity ratio), 

likuiditas (cash ratio), dan profitabilitas (return on equity). Berdasarkan hal 

diatas, maka penulis mengambil judul penelitian “PENGARUH RASIO 

LEVERAGE, RASIO LIKUIDITAS, RASIO PROFITABILITAS, 

PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN REPUTASI AUDITOR 

TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI PERUSAHAAN YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012.” 
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1.2.Identifikasi Masalah 

 Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peringkat obligasi 

menjadi salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan investor ketika 

memutuskan untuk melakukan investasi pada suatu perusahaan. Menurut 

Manurung, dkk. (2008), investor cenderung menyukai obligasi dari perusahaan 

dengan peringkat yang tinggi daripada peringkat yang rendah karena 

kemungkinan gagal bayar yang minim dan dirasa lebih aman untuk berinvestasi. 

Semakin rendah peringkatnya, maka investor akan menuntut imbal hasil yang 

lebih tinggi atas kompensasi risiko yang ditanggung oleh investor.  

 Ikhsan, dkk. (2012) berpendapat, peringkat obligasi yang diumumkan 

kepada publik nantinya akan mengurangi informasi asimetris antara perusahaan 

dan investor. Perusahaan sebagai penerbit obligasi memiliki informasi 

menyeluruh mengenai kondisi internalnya dan tidak ingin mempublikasikan 

informasi privatnya kepada publik. Di sisi lain, investor dianggap tidak 

mengetahui bagaimana kondisi perusahaan tersebut sehingga sulit untuk menilai 

risiko gagal bayar (default) yang akan dihadapinya. Oleh karena itu, masing-

masing pihak memerlukan lembaga pemeringkat efek untuk menilai obligasi 

secara independen (Baridwan & Zuhrotun, 2005). Peringkat obligasi sangat 

penting kegunaannya bagi para investor karena dapat memberikan sinyal tentang 

kemungkinan terjadinya gagal bayar (Ikhsan, dkk., 2012).  

 Satoto (2011) mengungkapkan bahwa dalam prakteknya, lembaga 

pemeringkat efek harus berlaku independen, obyektif, dan kredibel karena akan 
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mempengaruhi citra perusahaan penerbit obligasi dan mempengaruhi investor 

dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Lembaga pemeringkat menilai 

obligasi dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

informasi keuangan dan non-keuangan yang meliputi operasional perusahaan, 

manajemen perusahaan, laporan keuangan perusahaan, dan perencanaan 

perusahaan. Dalam prakteknya, lembaga pemeringkat efek harus berlaku 

independen, obyektif, dan kredibel karena akan mempengaruhi citra perusahaan 

penerbit obligasi dan mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan untuk 

berinvestasi.  

 Penelitian mengenai rasio keuangan sering kali dikaitkan dengan harga 

saham atau kinerja perusahaan. Penelitian yang mengaitkan rasio keuangan 

dengan peringkat obligasi cenderung masih jarang dan masih belum umum 

dilakukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan investor yang 

mendalam mengenai obligasi dan adanya keterbatasan data obligasi. Padahal, 

rasio keuangan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan menjadi salah satu 

acuan penilaian dari lembaga pemeringkat. Dengan kurangnya informasi yang 

tersedia, peminat obligasi dinilai tidak seramai saham dalam hal jumlah investor 

yang berinvestasi antara kedua instrumen tersebut.  

1.3. Pembatasan Masalah 

 Agar dalam penelitian ini lebih jelas dan terarah serta masalah yang diteliti 

tidak terlalu luas dan tetap berfokus pada masalah utamanya maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah. Pada kesempatan kali ini masalah yang coba diteliti adalah 
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analisis pengaruh leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap peringkat 

obligasi pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2012. 

1.4. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dilakukan 

dirumuskan beberapa masalah untuk diteliti, yaitu: 

1. Apakah leverage memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012? 

2. Apakah likuiditas memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012? 

3. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012? 

4. Apakah pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh terhadap peringkat 

obligasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012? 

5. Apakah reputasi auditor memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi 

pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012? 

6. Apakah leverage, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan 

reputasi auditor secara simultan memiliki pengaruh terhadap peringkat 

obligasi pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis: 
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1. Pengaruh leverage terhadap peringkat obligasi pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2012. 

2. Pengaruh likuiditas terhadap peringkat obligasi pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2012. 

3. Pengaruh profitabilitas terhadap peringkat obligasi pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2012. 

4. Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012. 

5. Pengaruh reputasi auditor terhadap peringkat obligasi pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI tahun 2012. 

6. Pengaruh leverage, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan 

reputasi auditor secara simultan pada perusahaan yang terdaftar di BEI 

tahun 2012. 

1.6. Keterbatasan Penelitian 

1. Pemilihan tahun dalam penelitian ini terbatas hanya satu tahun saja yaitu 

tahun 2012. 

2. Variabel-variabel yang digunakan hanya leverage, likuiditas, profitabilitas, 

pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor saja. Cukup banyak variabel 

lain yang mungkin berpengaruh dalam kaitannya terhadap peringkat 

obligasi namun tidak diuji dalam penelitian ini. 

3. Peringkat obligasi yang digunakan adalah yang diterbitkan oleh Pefindo 

dan hanya mengkategorikan peringkat „BBB‟ sebagai non-investment 
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grade karena tidak ada peringkat obligasi yang lebih rendah pada tahun 

2012. Peringkat „BBB‟ sendiri sejatinya termasuk dalam investment grade.  

4. Penelitian ini hanya menggunakan peringkat obligasi yang diterbitkan oleh 

Pefindo dan tidak mencakup lembaga pemeringkat lainnya. 

1.7. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat didapat dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan akan menambah 

pengetahuan dan wawasan mengenai dunia pasar modal, 

khususnya mengenai obligasi, serta dapat mengaplikasikan teori 

yang pernah didapatkan selama kuliah. 

2. Bagi investor/calon investor, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebelum 

berinvestasi pada instrumen obligasi. 

3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

atau referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

peringkat obligasi dan diharapkan untuk meningkatkan kinerjanya 

agar peringkat obligasinya semakin baik. 

4. Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan akan 

menjadi literatur tambahan untuk melakukan pengembangan 

penelitian lebih lanjut dan juga menjadi referensi bila ingin 

mendalami pengetahuan dalam bidang pasar modal. 
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1.8. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini secara umum membahas mengenai gambaran umum 

penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut mencakup latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORITIS 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai uraian teori-teori yang digunakan 

sebagai dasar untuk mendukung penelitian ini, hasil penelitian-penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai metode yang digunakan untuk 

penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber 

data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang telah diolah dan 

dianalisis  berisi deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian, analisis 

data, pengujian hipotesis, dan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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 Pada bab ini dijelaskan kesimpulan, keterbatasan, dan saran mengenai 

penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Sinyal 

 Informasi mengenai perusahaan tentunya sangat penting baik bagi manajer 

perusahaan maupun kalangan investor. Oleh karena itu, perlu ada hubungan 

pemahaman informasi antara kedua belak pihak tersebut. Teori sinyal 

menjelaskan bahwa adanya informasi asimetris antara manajemen perusahaan 

dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Asimetri informasi ini terjadi karena 

salah satu pihak, yaitu manajemen perusahaan, memiliki informasi yang lebih 

baik akan kondisi perusahaannya daripada pihak-pihak lain yang berkepentingan 

(Maharti, 2011). Investor nantinya akan sulit untuk membedakan manakah 

perusahaan yang memiliki kinerja yang baik maupun yang buruk. 

 Godfrey et al. (2009) berpendapat bahwa bila perusahaan diperkirakan 

untuk tumbuh dengan pesat dan berkinerja baik, manajer akan berusaha untuk 

memberikan sinyal kepada pihak eksternal perusahaan. Sinyal tersebut dapat 

berupa informasi atau promosi yang dirilis kepada publik dan menyatakan bahwa 

kinerjanya lebih baik daripada perusahaan yang lain. Selain itu, informasi 

mengenai peringkat obligasi yang dikeluarkan melalui lembaga pemeringkat efek 

dapat memberikan sinyal kepada investor mengenai kondisi keuangan yang 

sebenarnya dalam perusahaan dan menggambarkan kemungkinan yang terjadi 

terkait utang yang dimiliki. Teori sinyal ini nantinya akan memperkirakan bahwa 
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perusahaan akan mengungkapkan informasi sebanyak-banyaknya dari yang 

diminta untuk meraih kepercayaan pihak eksternal. Pada akhirnya, investor 

mendapat kemudahan tersendiri untuk memilih perusahaan mana yang 

menurutnya layak untuk ditanamkan modalnya.  

2.1.2. Obligasi 

Menurut Keown et al. (2005), obligasi dapat didefinisikan sebagai kontrak 

jangka panjang di mana pihak peminjam setuju untuk melakukan pembayaran 

bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi 

tersebut. Sedangkan, menurut Tjiptono & Fakhruddin (2011), obligasi adalah 

surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah 

dana kepada masyarakat kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk 

membayar bunga secara berkala, dan kewajiban melunasi pokok utang pada waktu 

yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi juga dapat 

disebut instrumen dengan pendapatan tetap karena pendapatan yang diperoleh 

pemilik obligasi baik dalam bentuk kupon maupun pokok telah ditentukan waktu 

dan nilainya serta tidak terpengaruh oleh perubahan harga obligasi tersebut.  

Tjiptono & Fakhruddin (2011) menilai bahwa obligasi memiliki 

karakteristik tertentu, antara lain: 

1. Memiliki masa jatuh tempo. 

2. Nilai pokok utang yang sudah ditetapkan sejak awal obligasi tersebut 

diterbitkan. 

3. Memberi pendapatan tetap secara periodik melalui kupon obligasi. 
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4. Memiliki peringkat tertentu sesuai dengan kualitas perusahaan penerbit 

obligasi tersebut. 

5. Dapat diperjualbelikan. 

2.1.2.1. Jenis Obligasi 

Ada beberapa sudut pandang yang dapat digunakan untuk menentukan 

jenis-jenis obligasi. Tjiptono & Fakhruddin (2011) menjelaskan bahwa obligasi 

dapat dikelompokkan menurut penerbitnya, kupon yang ditawarkan, jaminannya, 

dan opsinya. 

1. Obligasi Berdasarkan Penerbitnya 

a. Obligasi Pemerintah 

Obligasi pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh 

pemerintah suatu negara. Di Indonesia, obligasi ini terbagi atas 

obligasi rekap, obligasi penjaminan, dan Surat Utang Negara (SUN). 

Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah memiliki risiko gagal bayar 

yang lebih kecil. Namun, harga obligasi ini telah menurun ketika 

tingkat bunga naik sehingga obligasi ini memiliki risiko suku bunga 

(Brigham & Houston, 2007).  

b. Obligasi Perusahaan 

Obligasi perusahaan adalah obligasi yang diterbitkan oleh 

perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang dimaksud dapat berbentuk 

perusahaan milik negara, perusahaan milik daerah, atau perusahaan 
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swasta. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta memiliki 

risiko gagal bayar yang lebih tinggi daripada perusahaan milik 

pemerintah atau daerah sesuai dengan karakteristik dan kinerja 

perusahaan secara spesifik. 

c. Obligasi Pemerintah Daerah 

Obligasi pemerintah daerah adalah obligasi yang diterbitkan oleh 

pemerintah dari suatu daerah tertentu untuk membiayai proyek-proyek 

terkait kepentingan publik daerah tersebut. Obligasi ini memiliki risiko 

yang sama dengan obligasi pemerintah. 

d. Obligasi Luar Negeri 

Obligasi luar negeri adalah obligasi yang diterbitkan oleh 

pemerintah atau perusahaan yangberada di luar negeri. Obligasi ini 

juga memiliki risiko gagal bayar sesuai dengan stabilitas 

perekonomian negara penerbit obligasi dan kinerja perusahaan yang 

berada di luar negeri. Risiko nilai tukar juga muncul bila obligasi yang 

diterbitkan dinyatakan dalam mata uang selain mata yang yang 

digunakan oleh investor. 

2. Obligasi Berdasarkan Kupon yang Ditawarkan 

a. Obligasi Bunga Tetap 

Obligasi bunga tetap adalah obligasi yang memberikan kupon 

dengan presentase tetap setiap tahunnya. Misalnya, sebuah obligasi 
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diterbitkan dan memiliki kupon tetap sebesar 10% per tahun selama 

lima tahun. Artinya, pemegang obligasi akan menerima jumlah 

pembayaran bunga yang tetap sesuai kupon selama masa berlaku 

obligasi tersebut. 

b. Obligasi Bunga Mengambang 

Obligasi bunga mengambang adalah obligasi yang besar kuponnya 

berfluktuasi sesuai dengan perubahan tingkat bunga secara umum. 

Misalnya, sebuah obligasi diterbitkan dan memiliki kupon 2% diatas 

tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) selama lima tahun. 

Artinya, selama lima tahun pemegang obligasi akan menerima jumlah 

pembayaran bunga sebesar 2% diatas tingkat bunga SBI . 

c. Obligasi Bunga Tetap & Mengambang (Campuran) 

Obligasi bunga campuran adalah obligasi yang besaran kuponnya 

merupakan kombinasi antara bunga tetap dan bunga mengambang. 

Misalnya, dalam obligasi tahun pertama dan kedua menggunakan 

sistem bunga tetap. Selanjutnya, pada tahun ketiga hingga kelima 

menggunakan sistem bunga mengambang. 

d. Obligasi Kupon Nol 

Obligasi kupon nol adalah obligasi yang tidak membayarkan kupon 

secara periodik, namun dijual dengan diskon dibawah nilai par. Bunga 

dan pokok obligasi akan dibayarkan sekalius ketika jatuh tempo. 
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3. Obligasi Berdasarkan Jaminannya 

a. Obligasi Dengan Jaminan 

Obligasi tanpa jaminan adalah obligasi yang dijamin dengan aset 

atau kekayaan tertentu dari penerbitnya atau jaminan lain dari pihak 

ketiga. Obligasi jenis ini dibagi kedalam tiga kategori, yaitu (1) 

mortgage bond (hipotik) yang jaminannya berupa agunan hipotik 

properti atau aset tetap penerbit obligasi, (2) collateral trust bond yang 

jaminannya berupa surat berharga atau saham yang dimiliki oleh 

penerbit obligasi, (3) guaranteed bonds yang jaminannya ditanggung 

pihak ketiga (guarantor). 

b. Obligasi Tanpa Jaminan 

Obligasi tanpa jaminan adalah obligasi yang tidak dijamin oleh 

guarantor atau jaminan lainnya. Lazimnya obligasi ini disebut 

debenture (Keown et al., 2005). Tingkat bunga obligasi ini terbilang 

cukup tinggi karena sebagai kompensasi kepada investor atas risiko 

yang ditanggung.  

4. Obligasi Berdasarkan Opsinya 

a. Convertible Bond 

Convertible bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada 

pemegang obligasi untuk menukar atau mengkonversi obligasi yang 

dimilikinya kedalam sejumlah saham dari penerbit obligasi. 
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b. Exchangeable Bond 

Exchangeable bond adalah obligasi dimana penerbit menyertakan 

opsi call pada awal perjanjian obligasi. Opsi tersebut memberikan hal 

kepada investor untuk menukar obligasi menjadi sejumlah saham 

perusahaan lain yang dimiliki oleh penerbit obligasi. 

c. Callable Bond 

Callable bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada 

penerbit obligasi untuk membeli obligasinya kembali dari investor 

pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. 

d. Putable Bond 

Putable bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada 

investor untuk mengharuskan penerbit membeli kembali obligasinya 

sendiri pada harga tertentu (strike price) sepanjang umur obligasi 

tersebut. 

e. Income Bond 

Income bond adalah obligasi yang hanya akan membayarkan bunga 

jika perusahaan memiliki laba yang cukup untuk membayar bunga. 

Obligasi ini tidak akan membuat suatu perusahaan bangkrut, namun 

investor akan dirugikan karena penerimaan melalui bunga menjadi 

tidak pasti. 
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f. Indexed/Purchasing Power Bond 

Indexed/purchasing power bond adalah obligasi yang tingkat 

bunganya didasarkan pada suatu indeks inflasi sehingga bunga yang 

dibayarkan akan naik bila tingkat inflasi mengalami peningkatan. 

Investor dapat diuntungkan dari hal ini karena obligasi terlindung dari 

inflasi. 

2.1.2.2. Kelebihan Obligasi 

Sunariyah (2011) berpendapat bahwa harga pasar obligasi tidak 

mempengaruhi tingkat bunga dari obligasi itu sendiri, sehingga tingkat bunga dari 

obligasi bersifat konstan. Atas hal tersebut, investor sebagai pemegang obligasi 

dapat memperkirakan pendapatan yang diterimanya melalui kupon obligasi. 

Obligasi juga dianggap lebih menguntungkan daripada saham karena investor 

merasa penerimaannya lebih stabil dan konstan sesuai perjanjian kontrak obligasi. 

Saham bersifat fluktiatif nilainya dan dividen perusahaan yang akan dibagikan 

kepada investor sangat tergantung pada laba perusahaan tersebut. Bila 

dibandingkan dengan deposito, imbal hasil obligasi umumnya lebih tinggi 

daripada deposito sehingga lebih menarik dalam hal investasi. Obligasi yang 

dimiliki nantinya juga dapat dijual kembali ke pasar sekunder melalui para dealer 

obligasi dan memungkinkan untuk mendapat capital gain. Selain itu, bila 

perusahaan dilikuidasi atau bubar, hak yang didapat oleh pemegang obligasi akan 

lebih tinggi dibanding pemegang saham (Tjiptono & Fakhruddin, 2011). 
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2.1.2.3. Risiko Obligasi  

 Menurut Zubir (2011), obligasi memiliki beberapa risiko yang perlu 

dipertimbangkan oleh para investor, antara lain: 

1. Risiko Tingkat Bunga 

 Risiko ini muncul karena harga obligasi akan turun bila tingkat bunga 

pasar mengalami kenaikan. Selama tingkat bunga masih tinggi, investor akan 

menahan untuk tidak menjual obligasi tersebut. Sedangkan, bila tingkat bunga 

turun, harga obligasi akan naik, sehingga investor akan diuntungkan bila menjual 

obligasi tersebut. makin panjang jangka waktu jatuh tempo obligasi tersebut, 

makin besar potensi risiko tingkat bunga yang dihadapi investor. Obligasi dapat 

dipegang hingga jatuh tempo untuk meminimalisir risiko tingkat bunga. 

2. Risiko Gagal Bayar 

 Risiko ini muncul karena penerbit obligasi tidak mampu membayar 

pinjaman pokoknya pada tanggal jatuh tempo. Obligasi korporasi cenderung 

memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Hal 

ini dapat terjadi karena obligasi pemerintah dijamin pembayarannya oleh 

pemerintah/negara. Investor dapat meminimalisir risiko ini dengan melihat 

peringkat obligasi perusahaan agar dapat menganalisa kinerja perusahaan dengan 

baik. 

3. Call Risk 
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 Risiko ini muncul karena obligasi dibeli kembali oleh penerbit obligasi 

pada harga tertentu sebelum jatuh tempo guna menguntungkan penerbit obligasi 

itu sendiri (callable bond). Penerbit obligasi biasanya membeli kembali obligasi 

tersebut bila tingkat bunga pasar berada dibawah coupon rate, kemudian akan 

menerbitkan obligasi baru kembali dengan kupon yang lebih rendah. Oleh karena 

itu, obligasi dengan call option dijual lebih rendah harganya daripada obligasi 

yang tanpa call option. Investor akan mengalami kerugian bila membeli obligasi 

tersebut dengan harga premium, kemudian dibeli kembali dengan harga yang 

lebih rendah. 

4. Risiko Daya Beli 

 Risiko ini muncul karena adanya inflasi yang menggerus return obligasi 

tersebut. kupon yang diterima investor adalah tetap, sedangkan daya belinya akan 

turun karena adanya inflasi. Untuk mengkompensasi risiko ini, investor biasanya 

akan memilih return obligasi yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi. 

5. Risiko Reinvestasi 

 Risiko ini muncul karena kupon yang diterima investor diinvestasikan 

kembali pada tingkat bunga yang lebih rendah daripada coupon rate. Obligasi 

yang tidak memiliki risiko reinvestasi adalah zero-coupon bond. 

6. Risiko Likuiditas 
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 Risiko ini muncul karena obligasi tidak aktif diperdagangkan di bursa dan 

tidak ada harga yang jelas. Oleh karena itu, investor akan mencari obligasi yang 

aktif diperdagangkan di bursa. 

2.1.3. Peringkat Obligasi 

Satoto (2011) berpendapat bahwa peringkat obligasi merupakan indikator 

ketepatwaktuan pembayaran pokok dan bunga obligasi serta mencerminkan skala 

risiko dari semua obligasi yang diperdagangkan. Semakin tinggi peringkat suatu 

obligasi, semakin rendah pula risiko gagal bayarnya (Magreta & Nurmayanti, 

2009). Peringkat obligasi dapat dijadikan acuan oleh investor untuk mengetahui 

skala keamanan obligasi agar terhindar dari risiko gagal bayar. Obligasi biasanya 

akan mendapatkan pemeringkatan secara berkala yang dikeluarkan oleh lembaga 

pemeringkat obligasi (Manurung, dkk., 2008). 

Ikhsan, dkk. (2012) berpendapat bahwa lembaga pemberingkat melakukan 

pemeringkatan terhadap dua hal, yaitu peringkat perusahaan dan peringkat efek. 

Peringkat perusahaan adalah peringkat yang menilai perusahaan secara 

menyeluruh dan peringkat efek adalah peringkat yang menilai creditworthiness 

dari penerbit obligasi mengenai obligasi yang diterbitkannya. Atas hal tersebut, 

penerbit obligasi dapat mengetahui posisi kinerjanya dibanding perusahaan lain 

(Raharjo, 2003). Semakin baik peringkat yang didapat, citra perusahaan juga akan 

terangkat di mata investor dan menjadi alat promosi yang bagus untuk 

memasarkan obligasinya.  
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Menurut Tjiptono & Fakhruddin (2011), lembaga yang menerbitkan 

peringkat obligasi memiliki beberapa manfaat bagi investor, antara lain: 

1. Memberikan informasi atas risiko suatu investasi yang dilakukan investor 

khususnya investasi atas surat berharga utang. 

2. Sebagai referensi dalam menentukan tingkat pengembalian wajar. 

3. Penghematan biaya dalam mendapatkan informasi risiko suatu investasi. 

4. Perspektif pilihan investasi yang beragam sesuai dengan risiko yang 

melekat. 

5. Meningkatkan likuiditas portofolio investasi. 

Berikut ini adalah beberapa rating obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga 

pemeringkat obligasi, antara lain (Manurung, dkk., 2008): 

1. Standard & Poor‟s: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-

, BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, D. 

2. Moody‟s: Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, 

Ba3, B1, B2, B3, Caa1, Caa2, Caa3, Ca, C. 

3. Fitch‟s Rating: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, 

BB+, BB, BB, B+, B, B-, CCC+, CCC, CCC-, D. 

Gumanti (2011) memaparkan bahwa peringkat obligasi dibagi kedalam 

dua aspek, yaitu investment grade dengan peringkat AAA (Aaa) hingga BBB 

(Baa) dan non-investment grade dengan peringkat BB (Ba) hingga C maupun D. 

Amalia (2013) mengungkapkan bahwa setiap peringkat juga disertai oleh outlook 

untuk menunjukkan pandangan dari lembaga pemeringkat efek apakah peringkat 
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tersebut akan naik, stabil, atau bahkan turun pada periode penilaian yang 

selanjutnya. Semakin rendah peringkatnya, maa akan semakin tinggi peluang 

gagal bayarnya. Obligasi dengan peringkat BB (Ba) kebawah yang merupakan 

non-investment grade juga biasa disebut sebagai junk bonds. Obligasi ini akan 

memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi atas kompensasi risiko default yang 

harus ditanggung investor. 

2.1.3.1. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) 

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) didirikan di Jakarta pada 21 

Desember 1993 atas inisiatif dari Bapepam dan BI. Pada tanggal 13 Agustus 

1994, Pefindo mendapatkan lisensi untuk beroperasi sebagai lembaga 

pemeringkat efek di Indonesia dari Bapepam-LK. Fungsi utama dari Pefindo 

sendiri adalah memberikan peringkat yang objektif, independen, dan selalu 

mengeluarkan peringkat yang kredibel atas risiko kredit yang dimiliki oleh suatu 

efek. Saat ini, inti usaha dari jasa yang diberikan oleh Pefindo meliputi 

pemeringkat perusahaan dan permeringkat efek (surat utang). Perusahaan ini 

berafiliasi dengan Standard & Poor‟s, lembaga pemeringkat efek terkemuka dari 

Amerika Serikat untuk meningkatkan kualitas metodologi dan proses 

pemeringkatan.  

Pefindo sendiri sebagai lembaga pemeringkat lokal memberikan opini 

terhadap surat utang berbagai perusahaan di Indonesia melalui peringkat sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.1. Peringkat Obligasi Pefindo 

Peringkat Keterangan 

idAAA 

(Superior) 

Efek utang dengan peringkat AAA merupakan efek utang 

dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh 

kemampuan obligor yang superior relatif dibanding entitas 

Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial 

jangka panjang sesuai dengan yang diperjanjikan. 

idAA 

(Very Strong) 

Efek utang dengan peringkat AA memiliki kualitas kredit 

sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh 

kemampuan obligor yang sangat kuat untuk memenuhi 

kewajiban finasial jangka panjangnya sesuai dengan yang 

diperjanjikan relatif dibandingkan dengan entitas Indonesia 

lainnya. 

idA 

(Strong) 

Efek utang dengan peringkat A memiliki dukungan 

kemampuan obligor yang kuat dibandingkan dengan entitas 

Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial 

jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun 

cukup peka terhadap perubahan yang merugikan. 

idBBB 

(Adequate) 

Efek utang dengan BBB didukung oleh kemampan obligor 

yang memadai relatif dibandingkan dengan entitas Indonesia 

lainnya untuk memenuhi kewjiban finansial, namun 

kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan 

keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan. 

idBB 

(Somewhat 

Weak) 

Efek utang dengan peringkat BB menunjukan dukungan 

kemampuan obligor yang agak lemah relatif dibandingkan 

dengan entitas lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial 

jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta 

peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang 

keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu. 
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idB 

(Weak) 

Efek utang dengan peringkat B menunjukan parameter 

perlindungan yang sangat lemah. Walapun obligor masih 

memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial 

jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis 

dan  perekonomian yang merugikan akan memperburuk 

kemampuan obligor utuk memenuhi kewajiban finansialnya. 

idCCC 

(Vulnerable) 

Efek utang dengan peringkat CCC menunjukan efek utang 

yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, 

serta hanya tergantung kepda perbaikan keadaan eksternal. 

idD 

(Default) 

 

Efek utang dengan peringkat D menandakan Efek hutang 

yang macet. Perusahaan penerbit obligasi sudah tidak 

memiliki kapasitas untuk memenuhi segala kewajiban-

kewajibannya.  

Sumber: Pefindo (new.pefindo.com) (diolah) 

Peringkat utang diatas nantinya akan disertai outlook untuk mengetahui 

potensi pergerakan peringkat dikemudian hari saat penilaian peringkat kembali 

dilakukan. Perubahan outlook didasarkan pada perubahan kondisi ekonomi atau 

kondisi bisnis fundamental perusahaan. Outlook tersebut antara lain (1) positif 

bila peringkat diperkirakan akan naik, (2) negatif bila peringkat diperkirakan akan 

turun, (3) stabil bila peringkat diperkirakan akan tetap dan tidak mengalami 

perubahan, dan (4) berkembang bila peringkat diperkirakan dapat naik ataupun 

juga turun (new.pefindo.com).  

2.1.3.2. Proses Pemeringkatan Obligasi Oleh Pefindo 

 Proses pemeringkatan Pefindo diawali dari permintaan resmi dari 

perusahaan yang membutuhkan jasa pemeringkatan. Pefindo akan menjawab 

permintaan tersebut dengan mengirimkan draft kontrak dan daftar persyaratan 
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yang mesti dipenuhi perusahaan. Persyaratan tersebut antara lain terdiri dari 

laporan keuangan yang telah diaudit selama 3-5 tahun belakangan, kuesioner 

standar Pefindo yang meliputi pertanyaan rinci mengenai operasional perusahaan, 

dan dokumen-dokumen pendukung seperti prospektus, memo, dll. Draft kontrak 

ini nantinya meliputi hak dan tanggung jawab kedua belak pihak, sedangkan 

pertanyaan kuesionernya sendiri bergantung pada sektor usaha yang dijalankan 

perusahaan. 

 Proses pemeringkatan akan dimulai secara resmi ketika kontrak serta 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah ditandatangani dan diverifikasi oleh 

kedua belah pihak. Proses pemeringkatan akan memakan waktu 30 hari kerja 

setelah proses pemeringkatan telah resmi dimulai. Pefindo akan menugaskan tim 

analisis yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus pada sektor usaha yang 

dijalankan oleh perusahaan. Dalam proses pemeringkatan ini juga akan dilakukan 

kunjungan ke pabrik/tempat usaha utama yang dimiliki perusahaan. Tim analis 

nantinya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada person-in-charge disana 

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai operasional bisnis 

perusahaan. Selain itu, dimungkinkan juga untuk mencari data dan informasi dari 

sumber-sumber lain yang dapat dipercaya. 

 Setelah melakukan kunjungan, tim analis dan beberapa pimpinan dari 

Pefindo akan mengadakan pertemuan dengan manajemen dan key person 

perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik 

mengenai kebijakan perusahaan dan rencana strategis. Selain itu, pertemuan ini 

diharapkan akan membantu memberikan penilaian kualitatif yang lebih baik, 
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terutama pada tingkat pengetahuan, kapabilitas, komitmen, dan kebijakan 

manajemen yang nantinya akan sangat mempengaruhi peringkat yang akan 

diberikan. Kemudian, tim analis akan mengadakan pertemuan dengan komite 

rating untuk membahas hasil kajian yang telah dilakukan untuk menentukan hasil 

akhir peringkat yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut. Hasil akhir 

peringkat perusahaan diperoleh melalui voting suara terbanyak dari anggota 

komite rating. 

 Hasil peringkat perusahaan akan dituangkan pada rating rationale, sebuah 

laporan yang berisi financial highlight dan penjelasan mengenai faktor-faktor apa 

saja yang mendasari Pefindo dalam memberikan peringkat tersebut. Perusahaan 

memiliki satu kali kesempatan untuk melakukan banding terhadap peringkat yang 

didapat dengan menyertakan data dan informasi pendukung yang dibutuhkan. Tim 

analis akan memproses hal tersebut dan kembali mengadakan pertemuan dengan 

komite rating untuk menentukan peringkat perusahaan. Namun, tidak ada jaminan 

bahwa dengan adanya informasi baru tersebut nantinya akan mengubah keputusan 

komite rating yang sebelumnya. 

 Penentuan publikasi peringkat akan ditentukan berdasarkan kesepakatan 

dengan perusahaan. Bila perusahaan menginginkan peringkatnya untuk 

dipublikasikan, Pefindo akan memberikan rilis media dan mailing list Pefindo. 

Rilis media tersebut berisi laporan singkat mengenai rating rationale yang 

dikeluarkan Pefindo. Sementara itu, rating rationale lengkap akan dipublikasikan 

di laman situs Pefindo pada credit insight, rating highlight, dll. Bila perusahaan 
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menginginkan peringkatnya tidak dipublikasikan, maka Pefindo akan 

menyimpannya kedalam basis data Pefindo. 

 

Gambar 2.1. Proses Pemeringkatan Pefindo 
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2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi 

2.1.4.1. Leverage 

         
           

             
 

Menurut Tjiptono & Fakhruddin (2011), debt to equity ratio (DER) 

diartikan sebagai rasio untuk mengukur sejauh mana jumlah modal perusahaan 

dapat menutup utang yang dimiliki. Dengan kata lain, rasio leverage digunakan 

untuk mengukur keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditur 

(utang) dan yang didanai oleh perusahaan (ekuitas) (Manurung, dkk., 2008). Rasio 

ini juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menggunakan 

utang dalam membiayai investasinya. Gumanti (2008) berpendapat, suatu 

perusahaan dikatakan sensitif terhadap kebangkrutan jika rasio ini menunjukkan 

angka yang tinggi. Artinya, semakin tinggi rasio kecukupan utang, maka semakin 

tinggi juga risiko yang akan dihadapi oleh perusahaannya di masa depan. Selain 

itu, tingginya rasio ini menandakan bahwa beban utang perusahaan terbilang 

tinggi, sehingga kemampuan perusahaan dalam membayar kembali kewajibannya 

jika dikaitkan dengan aset atau modal perusahaan menjadi sulit. Oleh karenanya, 

perusahaan harus mampu menjaga tingkat rasio ini agar selalu dalam batas-batas 

yang dapat diterima oleh pemberi dana. Bila perusahaan tidak memiliki leverage, 

maka perusahaan tersebut menggunakan 100% modal sendiri dalam usahanya 

(Adrian, 2011).  
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2.1.4.2. Likuiditas 

           
             

                
 

Subramanyam & Wild (2008) mendefinisikan likuiditas sebagai rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan 

dalam jangka pendek. Tingkat likuiditas ini salah satu pengukurannya melalui 

current ratio (CR). Rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara 

total aktiva lancar dengan total kewajiban lancar. Jika suatu perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan, kemampuan membayar tagihan jangka pendek 

perusaaan akan melambat. Kemudian, kewajiban lancar perusahaan akan naik 

lebih cepat daripada aset lancarnya dan mengakibatkan nilai CR menjadi turun 

(Brigham & Houston, 2007). Risiko default dapat menurun jika CR yang dimiliki 

perusahaan cukup tinggi yang berarti perusahaan mampu melunasi kewajiban 

jangka pendeknya secara tepat waktu. Menurut Adams et al. (2003), tingkat 

likuiditas yang tinggi menunjukkan kekuatan kondisi finansial yang dimiliki 

sehingga kemungkinan untuk mendapatkan peringkat obligasi yang tinggi 

semakin besar. Namun, angka dari rasio ini sangat tergantung dari jenis dan sifat 

industrinya. Sehingga, perusahaan perlu berhati-hati dalam menginterpretasikan 

rasio tersebut (Satoto, 2011).  

2.1.4.3. Profitabilitas 
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Manurung, dkk. (2008) menyatakan bahwa rasio profitabilitas dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio ini biasa 

diukur melalui rasio return on asset (ROA). Menurut Keown et al. (2005), ROA 

didefinisikan sebagai jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan dari total aset 

perusahaan. Hal tersebut didapat dengan membandingkan antara laba bersih 

dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Profitabilitas dianggap 

memberi gambaran tentang seberapa efektif suatu perusahaan sehingga dapat 

menghasilkan keuntungan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan total aktiva, penjualan, 

maupun laba bagi modal sendiri (Adrian, 2011). Linandarini (2010) dalam 

Fitrizal, dkk. (2013) berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh oleh 

perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk going concern dan 

melakukan pelunasan kewajiban. Tingginya laba perusahaan juga akan 

memperbesar peluang perusahaan untuk mendapatkan peringkat obligasi yang 

tinggi. Hal ini dapat terjadi karena laba perusahaan yang tinggi dianggap mampu 

untuk melunasi kewajiban-kewajibannya termasuk kewajiban obligasi (Sejati, 

2010). Menurut Adrian (2011), semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan, maka risiko default akan semakin rendah dan nantinya peringkat 

obligasi yang didapat akan semakin tinggi.  

2.1.4.4. Pertumbuhan Perusahaan 
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 Menurut Tjiptono & Fakhruddin (2011), price to book value (PBV) 

diartikan sebagai alat untuk menggambarkan seberapa besar pasar menghargai 

nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi nilainya maka dapat diartikan 

bahwa pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. Rasio ini dianggap dapat 

mengukur pertumbuhan perusahaan di masa depan nantinya. PBV didapat melalui 

perbandingan antara perbandingan harga saham saat penutupan dengan nilai buku 

perusahaan. Keown, Martin, dan Titman (2011) berpendapat, bila hasil dari rasio 

tersebut lebih dari 1, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa pasar menghargai 

nilai saham perusahaan lebih tinggi daripada nilai bukunya. Hal ini dapat 

dianggap bahwa pasar percaya perusahaan memiliki prospek baik kedepannya. 

Restuti (2007) berpendapat, seiring dengan pertumbuhan yang pesat, perusahaan 

cenderung memaksimalkan dana yang dimilikinya untuk melakukan investasi 

dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah perusahaan melakukan investasi di 

bidang teknologi dan pengembangan pangsa pasar. Lebih lanjut lagi, Restuti 

(2007) menyatakan bahwa risiko gagal bayar sangat mungkin terjadi karena 

dikhawatirkan perusahaan gagal memenuhi kewajibannya karena aliras kas yang 

ada digunakan untuk investasi. Pottier & Sommer (1999) dalam Almilia & Devi 

(2007) memaparkan bahwa pertumbuhan perusahaan yang kuat dapat 

memperbesar kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan peringkat obligasi 

yang tinggi. 

2.1.4.5. Reputasi Auditor 

 Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

digunakan oleh pihak eksternal dalam menilai keuangan dan performa 
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perusahaan. Laporan keuangan yang telah diaudit akan memberikan tingkat 

kepercayaan yang lebih besar kepada pemakainya. Arens et al. (2008) 

mengungkapkan, audit atas semua laporan keuangan yang bertujuan umum 

dilaksanakan oleh kantor akuntan publik (KAP) kecuali atas organisasi 

pemerintah tertentu. Arens et al. (2008) juga menambahkan bahwa ada empat 

KAP terbesar yang biasa disebut “big four” karena memiliki pangsa pasar yang 

besar di dunia dan telah memiliki reputasi yang baik. Keempat KAP terbesar ini 

juga beroperasi di Indonesia dengan melakukan afiliasi dengan KAP asal 

Indonesia, antara lain: 

1. Deloitte Touche Tohmatsu yang berafiliasi dengan KAP Oesman Bing 

Satrio & Eny. 

2. Ernst & Young yang berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman & 

Surja . 

3. PriceWaterhouseCoopers yang berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, 

Wibisana & Rekan. 

4. KPMG yang berafiliasi dengan KAP Sidharja & Widjaja. 

 Reputasi auditor dianggap penting karena auditor yang bereputasi tinggi 

dianggap memberi tingkat kepastian yang lebih tinggi juga sehingga peluang 

default akan semakin kecil (Almilia & Devi, 2007). Menurut Hilmi & Ali (2008) 

dalam Ikhsan et al. (2012), kantor akuntan yang besar cenderung memiliki 

perilaku yang lebih etikal daripada kantor akuntan yang kecil karena untuk 

menjaga reputasinya sebagai auditor independen. Auditor yang memiliki reputasi 

tinggi pastinya akan mendapatkan banyak mendapatkan kepercayaan dari 
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berbagai pihak dan memiliki permintaan jasa audit yang tinggi. Oleh karena itu, 

perusahaan perlu memberikan sinyal kepada pihak eksternal bahwa laporan 

keuangan yang disajikan sudah sesuai dan transparan melalui penggunaan auditor 

yang berkualitas. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

 Dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa 

perbedaaan pada hasil penelitian, antara lain: 

1. Sejati (2010) dalam penelitiannya melakukan analisis mengenai faktor 

akuntansi dan faktor non-akuntansi dalam memprediksi peringkat obligasi 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2005-2008. Variabel 

penelitiannya antara lain peringkat obligasi (diterbitkan oleh Pefindo), 

reputasi auditor, rasio likuiditas (current ratio), pertumbuhan perusahaan 

(book to market ratio), rasio profitabilitas (return on asset ratio), ukuran 

perusahaan (total aset). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

hanya reputasi auditor memiliki pengaruh negatif dan pertumbuhan 

perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap peringkat obligasi. 

2. Manurung, dkk. (2008) dalam penelitiannya melakukan analisis mengenai 

hubungan rasio-rasio keuangan terhadap peringkat obligasi yang terdaftar 

di BEI tahun 2007. Variabel penelitiannya antara lain peringkat obligasi 

(diterbitkan oleh Pefindo), rasio leverage (debt to equity ratio), rasio 

profitabilitas (return on asset ratio dan return on equity ratio), rasio 

likuiditas (current ratio), perputaran total aset (total asset turnover), dan 
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net profit margin. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio 

likuiditas dan rasio profitabilitas yang diwakili return on asset 

berpengaruh positif signifikan terhdapat peringkat obligasi. Sedangkan 

rasio leverage berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

peringkat obligasi. 

3. Almilia & Devi (2007) dalam penelitiannya melakukan analisis mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi terhadap peringkat obligasi 

yang terdaftar di BEI periode 2001-2005. Variabel penelitiannya antara 

lain peringkat obligasi (diterbitkan oleh Pefindo), pertumbuhan perusahaan 

(book to market ratio), ukuran perusahaan (total aset), profitabilitas (return 

on asset), likuiditas (current ratio), jaminan, umur obligasi, dan reputasi 

auditor. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan 

perusahaan dan likuiditas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. 

Sedangkan, profitabilitas dan reputasi auditor berpengaruh sebaliknya. 

4. Amalia (2013) dalam penelitiannya melakukan analisis mengenai faktor-

faktor keuangan yang mempengaruhi peringkat obligasi pada tahun 2011. 

Variabel penelitiannya antara lain peringkat obligasi (diterbitkan oleh 

Pefindo), leverage (debt to equity ratio dan debt to asset ratio), likuiditas 

(current ratio dan cash ratio), profitabilitas (return on asset dan return on 

equity). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya leverage 

(debt to asset ratio) dan profitabilitas (return on asset) yang memiliki 

pengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Namun, leverage yang 

Pengaruh Rasio..., Setyo Diwantoro, Ak.-IBS, 2014



40 
 

diwakili oleh debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap peringkat 

obligasi. 

5. Lukman & Thamida (2013) dalam penelitiannya melakukan analisis 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi pada 

industri perbankan yang terdaftar di BEI periode 2008-2012. Variabel 

penelitiannya antara lain peringkat obligasi (diperingkat oleh Pefindo), 

kapitalisasi pasar (primary ratio), profitabilitas (net profit margin), 

likuiditas (current ratio), dan reputasi auditor. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas dan reputasi auditor 

berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Sedangkan, likuiditas 

berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. 

6. Febriani et al. (2013) dalam penelitiannya melakukan analisis mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi pada industri 

perbankan yang terdaftar di BEI periode 2007-2011. Variabel penelitian 

yang digunakan antara lain peringkat obligasi (diperingkat oleh Pefindo), 

pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, likuiditas, jaminan, umur 

obligasi, dan reputasi auditor. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa hanya pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan yang 

memiliki pengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Sedangkan, 

likuiditas dan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap peringkat 

obligasi. 
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7. Alwi & Nurhidayati (2013) dalam penelitiannya melakukan analisis 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2011. Variabel penelitian yang digunakan 

antara lain peringkat obligasi (diperingkat oleh Pefindo), profitabilitas (net 

profit margin), likuiditas (current ratio), produktivitas perusahaan, 

reputasi auditor, dan ukuran perusahaan (total aset). Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas, produktivitas 

perusahaan, dan reputasi auditor memiliki pengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi. 

8. Adams et al. (2003) dalam penelitiannya melakukan analisis mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi pada perusahaan 

asuransi di Britania Raya periode 1993-1997. Variabel penelitiannya 

antara lain peringkat obligasi (diterbitkan oleh Standard & Poor‟s dan 

A.M. Best) rasio leverage (debt to asset ratio), rasio likuiditas (current 

ratio), rasio profitabilitas (return on investment), pertumbuhan perusahaan 

(book to market ratio), ukuran perusahaan (total aset), tipe perusahaan 

(perusahaan publik atau perusahaan privat), reasuransi, dan lini aktivitas 

bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, lini aktivitas bisnis, dan reasuransi 

memiliki pengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Sedangkan ukuran 

perusahaan, rasio leverage, dan tipe perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap peringkat obligasi. 
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9. Roje (2005) dalam penelitiannya melakukan analisis mengenai faktor 

akuntansi yang mempengaruhi peringkat obligasi di Kroasia periode 1998-

2002. Variabel penelitiannya antara lain peringkat obligasi (diterbitkan 

oleh Standard & Poor‟s), rasio profitabilitas (return on asset ratio, return 

on equity ratio, dan profit margin), market value, tangible book value, 

rasio leverage (debt to asset ratio), rasio utang (long term debt to asset 

ratio), rasio likuiditas (current ratio), pension plan asset, volatilitas laba, 

dan pertumbuhan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio 

profitabilitas berpengaruh negatif sedangkan rasio likuiditas dan rasio 

leverage berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. 

10. Al-Khawaldeh (2013) dalam penelitiannya melakukan analisis mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi yang terdaftar di 

Amman Stock Exchange (ASE), Yordania periode 2005-2007. Variabel 

penelitiannya antara lain peringkat obligasi (diterbitkan oleh World‟s Vest 

Base), rasio leverage (debt to asset ratio), rasio profitabilitas (profit 

margin), capital intensity (gross fixed asset to total asset), kecenderungan 

terhadap kerugian, ukuran perusahaan (total aset), pertumbuhan 

perusahaan (Tobin‟s q), tipe industri, dan reputasi auditor. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rasio profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Sedangkan, rasio leverage 

memiliki pengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. 
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Tabel 2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Independen Metode Hasil 

1 Grace Putri 

Sejati (2010) 

Analisis Faktor 

Akuntansi dan 

Non Akuntansi 

dalam  

Memprediksi 

Peringkat Obligasi 

Perusahaan 

Manufaktur 

(2003-2008) 

Reputasi auditor, rasio 

likuiditas (current 

ratio), pertumbuhan 

perusahaan (book to 

market ratio), rasio 

profitabilitas (return 

on asset ratio), ukuran 

perusahaan (total aset) 

Regresi 

logistik 

 

reputasi auditor 

memiliki pengaruh 

negatif dan 

pertumbuhan 

perusahaan memiliki 

pengaruh positif 

terhadap peringkat 

obligasi 

2 Adler H. 

Manurung, 

Desmon 

Silitonga, 

Wilson R. L. 

Tobing 

(2008) 

Hubungan Rasio-

Rasio Keuangan 

dengan Rating 

Obligasi (2007) 

Rasio leverage (debt 

to equity ratio), rasio 

profitabilitas (return 

on asset ratio dan 

return on equity ratio), 

rasio likuiditas 

(current ratio), 

perputaran total aset 

(total asset turnover), 

dan net profit margin 

Regresi 

linier 

berganda 

 

 

rasio likuiditas, rasio 

leverage, rasio 

profitabilitas yang 

diwakili return on 

asset berpengaruh 

positif signifikan 

terhdapat peringkat 

obligasi 

3 Luciana 

Spica 

Almilia & 

Vieka Devi 

(2007) 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Prediksi Peringkat 

Obligasi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEJ 

(2001-2005) 

Pertumbuhan 

perusahaan (book to 

market ratio), ukuran 

perusahaan (total 

aset), profitabilitas 

(return on asset), 

likuiditas (current 

ratio), jaminan, umur 

obligasi, dan reputasi 

auditor 

Regresi 

logistik 

 

 

pertumbuhan 

perusahaan dan 

likuiditas 

berpengaruh positif 

terhadap peringkat 

obligasi. Namun, 

profitabilitas dan 

reputasi auditor 

berpengaruh 

sebaliknya 

4 Ninik 

Amalia 

(2013) 

Pemeringkatan 

Obligasi PT 

Pefindo : 

Berdasarkan  

Informasi 

Keuangan (2011) 

Leverage (debt to 

equity ratio dan debt 

to asset ratio), 

likuiditas (current 

ratio dan cash ratio), 

profitabilitas (return 

on asset dan return on 

equity). 

Regresi 

logistik 

(metode 

stepwise) 

leverage (debt to 

asset ratio) dan 

profitabilitas (return 

on asset) yang 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

peringkat obligasi. 

Namun, leverage 

yang diwakili oleh 

debt to equity ratio 

berpengaruh negatif 

terhadap peringkat 

obligasi 
5 Hendro 

Lukman  & 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Kapitalisasi pasar 

(primary ratio), 

Regresi 

logistik 
profitabilitas dan 

reputasi auditor 
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Nelly 

Thamida 

(2013) 

 

Mempengaruhi 

Peringkat  

Obligasi pada 

Industri 

Perbankan yang 

Terdaftar di BEI 

(2008-2012) 

profitabilitas (net 

profit margin), 

likuiditas (current 

ratio), dan reputasi 

auditor 

 

 
berpengaruh positif 

terhadap peringkat 

obligasi. Sedangkan, 

likuiditas 

berpengaruh negatif 

terhadap peringkat 

obligasi 
6 Irma 

Febriani, 

Hari Susanta 

Nugraha, 

Saryadi 

(2013) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Memengaruhi 

Peringkat Obligasi  

Pada Lembaga 

Keuangan Bank   

yang Terdaftar di 

BEI (2007-2011) 

Pertumbuhan 

perusahaan, ukuran 

perusahaan, likuiditas, 

jaminan, umur 

obligasi, dan reputasi 

auditor 

Regresi 

logistik 

 

 

pertumbuhan 

perusahaan dan 

ukuran perusahaan 

yang memiliki 

pengaruh positif 

terhadap peringkat 

obligasi. Sedangkan, 

likuiditas dan 

reputasi auditor 

berpengaruh negatif 
7 Abdullah 

Alwi & 

Nurhidayati 

(2013) 

Analisis Faktor 

Faktor yang 

Mempengaruhi  

Peringkat Obligasi 

(2008-2011) 

Profitabilitas (net 

profit margin), 

likuiditas (current 

ratio), produktivitas 

perusahaan, reputasi 

auditor, dan ukuran 

perusahaan (total aset) 

Regresi 

linier 

berganda 

profitabilitas, 

likuiditas, 

produktivitas 

perusahaan, dan 

reputasi auditor 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

peringkat obligasi 
8 Mike Adams, 

Bruce 

Burton, 

Philip 

Hardwick 

(2003) 

The Determinants 

of Credit Ratings 

in the United 

Kingdom Insurace 

Industry (1993-

1997) 

Rasio leverage (debt 

to asset ratio), rasio 

likuiditas (current 

ratio), rasio 

profitabilitas (return 

on investment), 

pertumbuhan 

perusahaan (book to 

market ratio), ukuran 

perusahaan (total 

aset), tipe perusahaan 

(perusahaan publik 

atau perusahaan 

privat), reasuransi, dan 

lini aktivitas bisnis 

Ordered 

probit 

model 

rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, 

pertumbuhan 

perusahaan, lini 

aktivitas bisnis, dan 

reasuransi memiliki 

pengaruh positif 

terhadap peringkat 

obligasi. Sedangkan 

ukuran perusahaan, 

rasio leverage, dan 

tipe perusahaan 

berpengaruh negatif 

9 Gorana Roje 

(2003) 

The Role of 

Accounting 

Determinants in 

Preditcting Long 

Term Credit 

Ratings (1998-

2002) 

Rasio profitabilitas 

(return on asset ratio, 

return on equity ratio, 

dan profit margin), 

market value, tangible 

book value, rasio 

leverage (debt to asset 

ratio), rasio utang 

Ordered 

logistic 

model 

rasio profitabilitas 

berpengaruh negatif 

sedangkan rasio 

likuiditas dan rasio 

leverage 

berpengaruh positif 

terhadap peringkat 
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(long term debt to 

asset ratio), rasio 

likuiditas (current 

ratio), pension plan 

asset, volatilitas laba, 

dan pertumbuhan 

perusahaan 

obligasi 

10 Abdullah 

Ash-

shu‟ayree 

Al-

khawaldeh 

(2013) 

Determinants and 

Impacts of 

Internal Credit 

Rating (2005-

2007) 

rasio leverage (debt to 

asset ratio), rasio 

profitabilitas (profit 

margin), capital 

intensity (gross fixed 

asset to total asset), 

kecenderungan 

terhadap kerugian, 

ukuran perusahaan 

(total aset), 

pertumbuhan 

perusahaan (Tobin‟s 

q), tipe industri, dan 

reputasi auditor 

Regresi 

logistik 
rasio profitabilitas 

dan pertumbuhan 

perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap peringkat 

obligasi. Sedangkan, 

rasio leverage 

memiliki pengaruh 

negatif terhadap 

peringkat 

Sumber: data diolah 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2. Skema Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

Sumber: diolah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah rasio leverage, 

likuiditas, dan profitabilitas merupakan prediktor dalam mengetahui peringkat 

Pertumbuhan Perusahaan (X4) 

Peringkat 

Obligasi 

Reputasi Auditor (X5) 

Profitabilitas (X3) 

Likuiditas (X2) 

Leverage (X1) 
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obligasi yang akan dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat obligasi nantinya. 

Selain itu, nantinya akan diketahui rasio manakah yang signifikan dalam 

mempengaruhi peringkat obligasi. Beberapa penelitian telah dilakukan 

sebelumnya dan menunjukkan hasil yang beragam. 

2.4. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan hasil dari kerangka pemikiran yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis dalam penelitian ini, 

antara lain: 

2.4.1. Hubungan Leverage Terhadap Peringkat Obligasi 

 Dalam praktiknya, leverage (debt to equity ratio) menjadi salah satu aspek 

penting untuk mengukur kinerja perusahaan. Menurut Tjiptono & Fakhruddin 

(2011), debt to equity ratio (DER) diartikan sebagai rasio untuk mengukur sejauh 

mana jumlah modal perusahaan dapat menutup utang yang dimiliki. Gumanti 

(2008) berpendapat, suatu perusahaan dikatakan sensitif terhadap kebangkrutan 

jika rasio ini menunjukkan angka yang tinggi. Artinya, semakin tinggi rasio 

kecukupan utang, maka semakin tinggi juga risiko yang akan dihadapi oleh 

perusahaannya di masa depan. Adams et al. (2003) dalam Estiyanti & Yasa (2012) 

menemukan bahwa semakin rendah leverage yang dimiliki oleh perusahaan, 

semakin tinggi peringkat obligasi yang diberikan kepada perusahaan. Leverage 

sering digunakan oleh banyak peneliti untuk mengetahui hubungannya dengan 

peringkat obligasi.  
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 Penelitian dari Amalia (2013) dan Manurung, dkk. (2008) menunjukkan 

bahwa leverage berpengaruh positif dan penelitian dari Al-Khawaldeh (2013) dan 

Adams et al. (2003) menunjukkan leverage berpengaruh negatif terhadap 

peringkat obligasi. Namun, Magreta & Nurmayanti (2009) dan Estiani & Yasa 

(2012) berpendapat bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan pernyataan diatas, maka 

hipotesis yang diajukan adalah:  

Ha1: Leverage berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 

2.4.2. Hubungan Likuiditas Terhadap Peringkat Obligasi 

 Likuiditas suatu perusahaan yang diukur melalui current ratio (CR) juga 

sering digunakan oleh para investor dalam menilai kesehatan suatu perusahaan. 

Menurut Subramanyam & Wild (2008), rasio likuiditas adalah rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan 

dalam jangka pendek. Jika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, 

kemampuan membayar tagihan jangka pendek perusaaan akan melambat. 

Kemudian, kewajiban lancar perusahaan akan naik lebih cepat daripada aset 

lancarnya dan mengakibatkan nilai CR menjadi turun (Brigham & Houston, 

2007). Risiko default dapat menurun jika CR yang dimiliki perusahaan cukup 

tinggi yang berarti perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya 

secara tepat waktu. Menurut Adams et al. (2003), tingkat likuiditas yang tinggi 
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menunjukkan kekuatan kondisi finansial yang dimiliki sehingga kemungkinan 

untuk mendapatkan peringkat obligasi yang tinggi semakin besar. 

 Penelitian dari Almilia & Devi (2007) dan Manurung, dkk. (2008) 

menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan penelitian dari Lukman & 

Thamida (2013) dan Febriani et al. (2013) menunjukkan likuiditas berpengaruh 

negatif terhadap peringkat obligasi. Namun, Amalia (2013) dan Estiyani & Yasa 

(2012) berpendapat bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan pernyataan diatas, maka 

hipotesis yang diajukan adalah:  

Ha2: Likuiditas berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 

2.4.3. Hubungan Profitabilitas Terhadap Peringkat Obligasi 

Investor dapat mengetahui profitabilitas suatu perusahaan melalui 

pengukuran rasio return on asset (ROA) yang dimilikinya. Menurut Tjiptono & 

Fakhruddin (2011), ROA didefinisikan sebagai alat untuk mengukur kemampuan 

dalam menghasilkan laba atas aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sejati (2010) 

berpendapat bahwa ROA dapat mengukur laba perusahaan dalam tingkat aset 

tertentu sehingga semakin tinggi labanya maka semakin tinggi pula kemungkinan 

untuk mendapatkan peringkat obligasi yang tinggi pula. Linandarini (2010) dalam 

Fitrizal, dkk. (2013) berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh oleh 

perusahaan mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk going concern dan 

melakukan pelunasan kewajiban. Tingginya laba perusahaan juga akan 
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memperbesar peluang perusahaan untuk mendapatkan peringkat obligasi yang 

tinggi. Hal ini dapat terjadi karena laba perusahaan yang tinggi dianggap mampu 

untuk melunasi kewajiban-kewajibannya termasuk kewajiban obligasi (Sejati, 

2010). Menurut Adrian (2011), semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu 

perusahaan, maka risiko default akan semakin rendah dan nantinya peringkat 

obligasi yang didapat akan semakin tinggi.  

 Penelitian dari Satoto (2011) dan Manurung, dkk. (2008) menunjukkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan penelitian dari Amilia (2013) dan 

Almilia & Devi (2007) menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

peringkat obligasi. Namun, Sejati (2011) berpendapat bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya 

dan pernyataan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:  

Ha3: Profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 

2.4.4. Hubungan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Peringkat Obligasi 

 Investor dapat menggunakan aspek pertumbuhan perusahaan dalam 

menilai emiten obligasi melalui price to book value (PBV). Tjiptono & 

Fakhruddin (2011) mendefinisikan PBV sebagai alat untuk menggambarkan 

seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Keown, 

Martin, dan Titman (2011) berpendapat, bila hasil dari rasio tersebut lebih dari 1, 

maka hal tersebut mengindikasikan bahwa pasar menghargai nilai saham 

perusahaan lebih tinggi daripada nilai bukunya. Hal ini dapat dianggap bahwa 
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pasar percaya perusahaan memiliki prospek baik kedepannya. Pottier & Sommer 

(1999) dalam Almilia & Devi (2007) memaparkan bahwa pertumbuhan 

perusahaan yang kuat dapat memperbesar kemungkinan perusahaan untuk 

mendapatkan peringkat obligasi yang tinggi.  

 Penelitian dari Almilia & Devi (2007) dan Sejati (2010) menunjukkan 

bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. 

Namun, Ikhsan et al. (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

memiliki pengaruh pada peringkat obligasi. Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya dan pernyataan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

Ha4: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 

2.4.5. Hubungan Reputasi Auditor Terhadap Peringkat Obligasi 

 Reputasi auditor juga dianggap penting sebagai salah satu aspek dalam 

menilai suatu perusahaan. Ini dapat disebut juga sebagai citra atau nama baik yang 

dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas kepercayaan yang telah 

diberikan sebagai auditor. Banyak pelaku pasar yang beranggapan bahwa semakin 

baik kualitas dari suatu auditor maka semakin tinggi pula kualitas informasi serta 

tingkat kepastian yang diberikan. Hal ini akan berimplikasi pada semakin kecil 

pula kegagalan yang akan dialami oleh perusahaan. Reputasi auditor dianggap 

penting karena auditor yang bereputasi tinggi dianggap memberi tingkat kepastian 

yang lebih tinggi juga sehingga peluang default akan semakin kecil (Almilia & 

Devi, 2007). Menurut Hilmi & Ali (2008) dalam Ikhsan et al. (2012), kantor 
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akuntan yang besar cenderung memiliki perilaku yang lebih etikal daripada kantor 

akuntan yang kecil karena untuk menjaga reputasinya sebagai auditor independen. 

Auditor yang memiliki reputasi tinggi pastinya akan mendapatkan banyak 

mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak dan memiliki permintaan jasa audit 

yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan sinyal kepada pihak 

eksternal bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dan transparan 

melalui penggunaan auditor yang berkualitas. Magreta & Nurmayanti (2009) 

berpendapat bahwa emiten di Indonesia yang diaudit oleh auditor bereputasi 

tinggi (big four) memiliki kemungkinan untuk mendapat peringkat obligasi yang 

lebih tinggi pula. Almilia & Devi (2007) menganggap, emiten obligasi yang 

lemah bila dijamin oleh perusahaan yang kuat maka emiten akan diberi peringkat 

yang kuat juga.  

 Penelitian dari Lukman & Thamida (2013) dan Alwi & Nurhidayati (2013) 

menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif dan penelitian dari 

Almilia & Devi (2007) dan Sejati (2010) menunjukkan reputasi auditor 

berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Namun, Magreta & Nurmayanti 

(2009) berpendapat bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan pernyataan diatas, maka 

hipotesis yang diajukan adalah: 

Ha5: Reputasi auditor berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 
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2.4.6. Hubungan Leverage, Likuiditas, Profitabilitas, Pertumbuhan 

 Perusahaan, dan Reputasi Auditor Terhadap Peringkat Obligasi 

 Pengaruh yang diberikan secara simultan oleh variabel leverage, likuiditas, 

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor dianggap penting 

untuk mengetahui apakah investor dan lembaga pemeringkat mempertimbangkan 

ke lima faktor tersebut secara bersama-sama dalam memprediksi peringkat 

obligasi. Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

Ha6: Leverage, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan 

reputasi auditor secara simultan berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

 Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada 

bab-bab sebelumnya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. 

Menurut Bougie & Sekaran (2010), penelitian korelasional adalah studi yang 

dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat hubungan faktor-faktor penelitian 

terhadap variabel penelitian itu sendiri. Selain itu, peneliti nantinya akan mampu 

untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel-variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Penelitian ini merupakan studi empiris dan menggunakan 

pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengetahui pengaruh rasio leverage, rasio 

likuiditas, rasio profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor 

terhadap peringkat obligasi pada perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012. 

3.2. Objek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan objek seluruh perusahaan yang terdaftar di 

BEI tahun 2012. Penggunaan tahun pengamatan yang hanya satu tahun didasari 

oleh emiten penerbit obligasi pada tahun tersebut dianggap sudah cukup 

merepresentasikan sektor-sektor yang ada di bursa, sehingga hasil yang dicapai 

diharapkan akan lebih komprehensif dan dapat mewakili emiten secara 

keseluruhan. Selain itu, Pefindo dipilih karena mayoritas emiten yang ingin 

menerbitkan obligasi memilih Pefindo sebagai pemeringkat efeknya. Hal tersebut 
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membuktikan Pefindo memiliki kredibilitas yang tinggi dalam pelaksanaan 

tugasnya dan memiliki pangsa pasar yang tinggi di Indonesia sebagai agen 

pemeringkat efek. Penelitian ini nantinya akan berusaha untuk melihat keterkaitan 

antara lima variabel. Diantaranya adalah rasio leverage, rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan dan reputasi auditor sebagai variabel 

independen dan peringkat obligasi sebagai variabel dependen. Data dapat 

diperoleh bersumber dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD), IDX Fact 

Book, dan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh BEI dan telah diaudit pada 

tahun 2012. 

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen  

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peringkat obligasi dan 

didasarkan pada peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh Pefindo. Secara umum, 

peringkat tersebut akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu investment grade (AAA 

hingga BBB) dan non-investment grade (BB hingga D). Perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini kriteria peringkat obligasi 

diubah menjadi obligasi investment grade (AAA, AA, A) dan non-investment 

grade (BBB) yang diperkirakan akan dipengaruhi oleh leverage, likuiditas, dan 

profitabilitas. Penilaian tersebut sesuai dengan metode yang digunakan oleh 

Amalia (2013). Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan variabel 

dummy. Nantinya, variabel ini akan memberi nilai pada masing-masing jenis 

peringkat sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Pefindo. Skala pengukurannya 
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adalah skala nominal dengan memberi nilai 1 untuk obligasi investment grade dan 

nilai 0 untuk obligasi non-investment grade. 

3.3.2. Variabel Independen 

3.3.2.1. Leverage 

 Menurut Tjiptono & Fakhruddin (2011), debt to equity ratio (DER) 

diartikan sebagai rasio untuk mengukur sejauh mana jumlah modal perusahaan 

dapat menutup utang yang dimiliki. Semakin rendah rasio leverage, maka 

semakin tinggi pula kemungkinan untuk memperoleh peringkat obligasi yang 

lebih tinggi (Adams et al., 2003). Rasio ini diukur melalui: 

         
           

             
 

3.3.2.2. Likuditas 

 Subramanyam & Wild (2008) mendefinisikan likuiditas sebagai rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan 

dalam jangka pendek. Semakin tinggi rasio likuiditasnya, maka peringkat obligasi 

yang didapat kemungkinan besar tinggi (Adams et al., 2003). Rasio ini diukur 

melalui: 
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3.3.2.3. Profitabilitas 

 Menurut Keown et al. (2005), ROA didefinisikan sebagai jumlah 

pendapatan bersih yang dihasilkan dari total aset perusahaan. Hal tersebut didapat 

dengan membandingkan antara laba bersih dengan total aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula kemungkinan 

peringkat obligasi yang didapat (Adrian, 2011). Rasio ini diukur melalui: 

                      
           

            
 

3.3.2.4. Pertumbuhan Perusahaan 

 Menurut Tjiptono & Fakhruddin (2011), price to book value (PBV) 

diartikan sebagai alat untuk menggambarkan seberapa besar pasar menghargai 

nilai buku saham suatu perusahaan. Pottier & Sommer (1999) dalam Almilia & 

Devi (2007) memaparkan bahwa pertumbuhan perusahaan yang kuat dapat 

memperbesar kemungkinan perusahaan untuk mendapatkan peringkat obligasi 

yang tinggi. Rasio ini diukur melalui: 

                        
                  

                 
 

3.3.2.5. Reputasi Auditor 

 Menunjukkan citra atau nama baik yang dimiliki oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) atas kepercayaan yang telah diberikan sebagai auditor. Reputasi 

auditor dianggap penting karena auditor yang bereputasi tinggi dianggap memberi 
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tingkat kepastian yang lebih tinggi juga sehingga peluang default akan semakin 

kecil (Almilia & Devi, 2007). Dalam penelitian ini, reputasi auditor diukur 

melalui variabel dummy. Jika KAP termasuk dalam kategori big four, maka akan 

diberi skor 1. Jika KAP tidak termasuk dalam kategori big four maka akan diberi 

skor 0. Menurut Arens et al. (2008), KAP yang dikategorikan dalam big four dan 

beroperasi di Indonesia antara lain: 

1. Deloitte Touche Tohmatsu yang berafiliasi dengan KAP Oesman Bing 

Satrio & Eny. 

2. Ernst & Young yang berafiliasi dengan KAP Purwantono, Suherman & 

Surja . 

3. PriceWaterhouseCoopers yang berafiliasi dengan KAP Tanudiredja, 

Wibisana & Rekan. 

4. KPMG yang berafiliasi dengan KAP Siddharta & Widjaja. 

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran Skala 

 
Dependen: 

   

1 Peringkat Obligasi 

Pengungkapan atas inisiatif 

perusahaan melebihi apa 

yang telah diwajibkan 

dalam pelaporan keuangan 

 
Skor 1 untuk obligasi 

Investment grade (AAA 

hingga BBB) dan skor 

0 untuk obligasi non-

investment grade (BB 

hingga D) 

Nominal 

 Independen: 
  

 

2 Leverage 

Menunjukkan sejauh mana 

perusahaan menggunakan 

utang dalam membiayai 

investasinya 

           

             
 Rasio 
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3 Likuiditas 
Menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya dalam jangka 

pendek 

 

             

                
 

Rasio 

4 Profitabilitas 

Menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam 

memperoleh laba 

  

           

            
 

Rasio 

5 
Pertumbuhan 

Perusahaan 

Menggambarkan seberapa 

besar pasar menghargai nilai 

buku saham dan prospek 

suatu perusahaan 

                  

                 
 Rasio 

6 Reputasi Auditor 

Semakin baik kualitas dari 

suatu auditor maka semakin 

tinggi pula kualitas 

informasi serta tingkat 

kepastian yang diberikan. 

Skor 1 untuk emiten 

yang menggunakan 

KAP big four dan skor 

0 untuk emiten yang 

menggunakan KAP 

non-big four 

Nominal 

 

3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dan 

menerbitkan obligasi selama tahun pengamatan yaitu tahun 2012.  

3.4.2. Sampel 

 Sampel dipilih dari populasi yang obligasi perusahaannya terdaftar di 

Pefindo dan diperdagangkan di BEI. Sampel juga dipilih melalui metode 

purposive sampling, sehingga diperoleh sampel yang representatif sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut antara lain: 
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1. Seluruh perusahaan go public yang terdaftar di BEI dan menerbitkan 

obligasi yang telah terdaftar dan diperingkat oleh Pefindo pada tahun 

2012. 

2. Perusahaan-perusahaan go public yang menerbitkan dan mempublikasikan 

laporan keuangan tahunan secara lengkap per tanggal 31 Desember tahun 

2012. 

3. Tabel 3.2. Sampel Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah Obligasi 

Obligasi yang tercatat di BEI selama tahun pengamatan 105 

Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak 

tercatat di BEI selama tahun pengamatan 
(53) 

Obligasi yang tidak diperingkat oleh Pefindo selama 

tahun pengamatan 
(5) 

Obligasi yang tidak mempublikasikan laporan keuangan 

selama tahun pengamatan 
(3) 

Total sampel 44 

Sumber: diolah 

3.5. Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari 

sejumlah informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya dan dipublikasikan 

secara bebas (Bougie & Sekaran, 2010). Data-data dalam penelitian ini bersumber 

dari database laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI dan database 

laporan peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh Pefindo. Seluruh data tersebut 

dapat diakses melalui website BEI (www.idx.co.id), website Pefindo 

(new.pefindo.com), Indonesia Capital Market Directory (ICMD), dan Indonesian 

Capital Market Electronic Library (ICaMEL). Teknik yang digunakan untuk 

Pengaruh Rasio..., Setyo Diwantoro, Ak.-IBS, 2014

http://www.idx.co.id/


60 
 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan cara 

mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa laporan 

tahunan perusahaan. 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengujian statisitik deskriptif. 

Tujuan dari statistik deskriptif ini adalah untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksut membuat 

kesimpulan yang berlaku umum (Ghozali, 2013). Ghozali (2013) menambahkan, 

statistik deskriptif sendiri nantinya akan membantu untuk memberikan gambatan 

atau deskripsi dari suatu data melalui mean dari data, median, modus, standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

 3.6.2.1. Uji Multikolinieritas 

   Ghozali (2013) berpendapat bahwa uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen 

saling berkorelasi, maka nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan 

nol. Ghozali (2013) lebih lanjut menambahkan bahwa uji normalitas tidak 

diperlukan karena regresi logistik menggunakan variabel bebas yang 
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merupakan campuran antara variabel metrik dan non-metrik sehingga tidak 

dapat terpenuhi. 

  Ghozali (2013) berpendapat bahwa multikolinieritas dapat dilihat 

melalui matriks korelasi antar variabel independen. Jika antar variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka 

terindikasi adanya multikolinearitas. Selain ituHal tersebut dapat terjadi 

karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. 

Ghozali (2013) menambahkan, multikolinieritas dapat dilihat dari matriks 

korelasi serta variance inflation factor (VIF) atau toleransi dan lawannya. 

Pada matriks korelasi, jika antar variabel independen ada korelasi yang 

cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka terindikasi adanya 

multikolinearitas. Pada VIF dan toleransi, masing-masing ukuran tersebut 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Toleransi akan mengukur variabilitas 

variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Makin rendah nilai toleransinya, maka akan makin 

tinggi nilai VIF nya karena VIF dihitung dari 1/toleransi. Nilai cutoff yang 

umum digunakan adalah nilai toleransi   0,10 atau sama dengan nilai VIF 

  10 yang mengartikan bahwa tidak adanya multikolinieritas, sehingga: 

Bila nilai toleransi   0,10 atau VIF   10, maka artinya terdapat 

multikolonieritas dalam model. 
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Bila nilai toleransi   0,10 atau VIF     10, maka artinya tidak 

terdapat multikolonieritas dalam model. 

3.6.3. Uji Hipotesis 

 Pada penelitian ini, pengujian model dan hipotesis menggunakan regresi 

logistik metode forward stepwise (conditional). Ini digunakan karena variabel 

dependennya merupakan variabel dummy, yaitu variabel yang memiliki dua 

alternatif dengan kemungkinan di antara 0 dan 1 (Bougie & Sekaran, 2010). 

Ghozali (2013) juga berpendapat bahwa regresi logistik dianggap cocok 

digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal 

(nominal atau non metrik) dan yang variabel independennya bersifat kombinasi 

antara nominal dan non metrik. Metode stepwise dipilih karena menjadi salah satu 

model terbaik untuk mengetahui variabel terbaik yang paling mampu menjelaskan 

model dan yang akan membentuk fungsi regresi nantinya (Ghozali, 2013). Regresi 

logistik ini nantinya digunakan untuk menguji apakah variabel leverage, 

likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor dapat 

mempengaruhi peringkat obligasi.  

 Gujarati (2006) menyatakan bahwa Model Probabilitas Linear (LPM) 

digunakan untuk mengestimasi suatu model yang variabel dependennya bersifat 

biner, dengan menggunakan nilai 1 atau 0, dimana 1 menunjukkan adanya atau 

dimilikinya suatu atribut, sedangkan 0 menunjukkan tidak adanya atribut itu. 

Dalam penelitian ini, peringkat obligasi sebagai variabel dependen memberikan 

nilai 1 bila peringkat obligasi yang dimiliki oleh perusahaan tergolong dalam 
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investment grade. Sedangkan nilai 0 diberikan bila peringkat obligasi yang 

dimiliki perusahaan tergolong dalam non-investment grade. 

 Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka model 

peneltiannya adalah: 

  
 

   
                                  

Keterangan: 

  
 

   
   : Peringkat obligasi  

   
 

   
   = 1 jika peringkat obligasi termasuk kedalam investment grade.   

   
 

   
   = 0 jika peringkat obligasi termasuk kedalam non investment grade.   

α  : Konstanta. 

β1-5  : Koefisien regresi. 

X1 : Rasio leverage. 

X2 : Rasio likuiditas. 

X3 : Rasio profitabilitas. 

X4 : Pertumbuhan Perusahaan. 

X5 : Reputasi Auditor. 

Ɛ : Tingkat kesalahan (error). 
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3.7. Alat Uji Statistik 

3.7.1. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

 Untuk menilai overall model fit dilihat nilai -2 log likehood pada awal (-

block number = 0) dan nilai -2 log likehood pada akhir (block number = 1) dari 

model. -2 Log Likehood adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan 

menggambarkan data input. Penurunan -2 Log Likehood menunjukkan model 

regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan telah fit 

dengan data (Ghozali, 2013). 

3.7.2. Menilai Kelayakan Model (Hosmer & Lemeshow’s Goodness of Fit Test) 

 Menurut Ghozali (2013), kelayakan model regresi dapat dinilai dengan 

menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Pengujian ini 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan didadasarkan pada hipotesis berikut, 

yaitu: 

 Ho: Model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

 Ha: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. 

 Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama 

dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada 

perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga goodness 

fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. 

Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar dari 
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0,05, maka hipotesis nol diterima dan berarti model mampu memprediksi nilai 

observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya. Atau hal diatas dapat disimpulkan menjadi: 

 Jika probabilitas ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 Jika probabilitas   0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

3.7.3. Koefisien Determinasi (NagelKerke’s R Square) 

 NagelKerke’s R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan 

Snell R square untuk melihat seberapa besar persentase variabilitas keseluruhan 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model regresi logistik. 

NagelKerke’s R square nilainya akan bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini 

dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell’s R square dengan nilai 

maksimumnya. Nilai NagelKerke’s R square dapat diinterpretasikan seperti nilai 

square pada multiple regression. Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2013).  

3.7.4. Matriks Klasifikasi 

 Menurut Ghozali (2013), matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan 

prediksi dari model regresi. Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model 

regresi logistik terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data 
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observasi terhadap prediksinya. Semakin tinggi nilainya, maka tingkat ketepatan 

peramalan akan semakin tinggi dan model tergolong fit. 

3.7.5. Uji Parsial 

 Pengujian yang biasa disebut Uji t atau Uji Wald ini pada dasarnya akan 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen secara parsial (Ghozali, 

2013). Penjelasan mengenai pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

 Ho: Koefisien regresi tidak signifikan. 

 Ha: Koefisien regresi signifikan. 

 Jika nilai statistik uji parsial sama dengan atau kurang dari 0,05, maka 

hipotesis nol ditolak. Ini berarti secara parsial variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai 

statistik uji parsial lebih dari 0,05, maka hipotesis nol diterima. Ini berarti secara 

parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Atau hal diatas dapat disimpulkan menjadi: 

 Jika probabilitas ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 Jika probabilitas   0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 
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3.7.6. Uji Simultan (Omnibus Test of Model Coefficients) 

 Menurut Ghozali (2013), uji simultan dapat dinilai melalui Omnibus Test 

of Model Coefficients untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersama-sama atau sekaligus. Pengujian ini dapat 

dikatakan signifikan jika nilai statistik dari Omnibus Test of Model Coefficients 

lebih kecil dari nilai signifikansinya, yaitu 0,05 (probalilitas <  0,05). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum dan Objek Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah rasio leverage, rasio 

likuiditas, rasio profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi yang diterbitkan oleh Pefindo. Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dan menerbitkan 

obligasi selama 2012. Penggunaan tahun pengamatan yang hanya satu tahun 

didasari oleh emiten penerbit obligasi pada tahun tersebut dianggap sudah cukup 

merepresentasikan sektor-sektor yang ada di bursa, sehingga hasil yang dicapai 

diharapkan akan lebih komprehensif dan dapat mewakili emiten secara 

keseluruhan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian 

dua arah (two-tailed) karena masih adanya pertentangan hasil pada penelitian-

penelitian sebelumnya (Ghozali, 2013).  

 Sampel dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Jumlah sampel yang diteliti yaitu 44 

pengamatan yang diterbitkan oleh 26 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2012 dan telah diperingkat oleh Pefindo. Data yang diperoleh bersumber dari 

Indonesia Capital Market Directory (ICMD), IDX Fact Book, dan laporan 

keuangan yang dipublikasikan oleh BEI dan telah diaudit pada tahun 2012. Data 

yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan program SPSS 21. 
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Tabel 4.1. Sampel Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah Obligasi 

Obligasi yang tercatat di BEI selama tahun pengamatan 105 

Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak tercatat di 

BEI selama tahun pengamatan 
(53) 

Obligasi yang tidak diperingkat oleh Pefindo selama tahun 

pengamatan 
(5) 

Obligasi yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama 

tahun pengamatan 
(3) 

Total sampel 44 

Sumber: diolah 

4.2. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 44 ,40 13,17 4,8520 3,78008 

CR 44 ,21 4,34 1,3932 ,96627 

ROA 44 ,007 ,152 ,04864 ,041663 

PBV 44 ,49 6,35 1,9995 1,28887 

Valid N (listwise) 44     

 

 Analisis deskriptif memberikan gambaran tentang data yang diperoleh. 

Gambaran data ini bisa menjadi acuan untuk melihat karakteristik data yang kita 

peroleh. Karakteristik data yang disajikan misalnya nilai rata-rata, minimum, 

maksimum dan standar deviasi. Berikut adalah gambaran umum berdasarkan data 

yang diperoleh: 
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4.2.1. Leverage 

 Menurut Tjiptono & Fakhruddin (2011), debt to equity ratio (DER) 

diartikan sebagai rasio untuk mengukur sejauh mana jumlah modal perusahaan 

dapat menutup utang yang dimiliki. Dengan kata lain, rasio leverage digunakan 

untuk mengukur keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditur 

(utang) dan yang didanai oleh perusahaan (ekuitas) (Manurung, dkk., 2008). 

Berdasarkan tabel 4.2. diatas, nilai rata-rata DER sebesar 4,852 kali dengan nilai 

minimum 0,40 kali pada PT. Global Mediacom Tbk. (BMTR) dan nilai tertinggi 

13,17 kali pada PT. Bank Himpunan Saudara 1906 (SDRA).  

4.2.2. Likuditias 

Subramanyam & Wild (2008) mendefinisikan likuiditas sebagai rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan 

dalam jangka pendek. Tingkat likuiditas ini salah satu pengukurannya melalui 

current ratio (CR). Rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara 

total aktiva lancar dengan total kewajiban lancar. Berdasarkan tabel 4.2. diatas, 

nilai rata-rata CR sebesar 1,3932 atau 139,32% dengan nilai minimum 21% pada 

PT. Bank Internasional Indonesia Tbk. (BIII) dan nilai maksimum 434% pada PT. 

Global Mediacom Tbk. (BMTR). 

4.2.3. Profitabilitas 

 Manurung, dkk. (2008) menyatakan bahwa rasio profitabilitas dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio ini biasa 

diukur melalui rasio return on asset (ROA). Menurut Keown et al. (2005), ROA 
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didefinisikan sebagai jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan dari total aset 

perusahaan. Hal tersebut didapat dengan membandingkan antara laba bersih 

dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan tabel 4.2. diatas, 

nilai rata-rata ROA sebesar 0,04864 atau 4,864% dengan nilai minimum 0,7% 

pada PT. Indosat Tbk. (ISAT) dan nilai maksimum 15,2% pada PT. Surya 

Semesta Internusa Tbk. (SSIA). 

4.2.4. Pertumbuhan Perusahaan 

 Menurut Tjiptono & Fakhruddin (2011), price to book value (PBV) 

diartikan sebagai alat untuk menggambarkan seberapa besar pasar menghargai 

nilai buku saham suatu perusahaan. semakin tinggi nilainya maka dapat diartikan 

bahwa pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. Keown, Martin, dan 

Titman (2011) berpendapat, bila hasil dari rasio tersebut lebih dari 1, maka hal 

tersebut mengindikasikan bahwa pasar menghargai nilai saham perusahaan lebih 

tinggi daripada nilai bukunya. Hal ini dapat dianggap bahwa pasar percaya 

perusahaan memiliki prospek baik kedepannya. Berdasarkan tabel 4.2. diatas, 

nilai rata-rata PBV sebesar 1,9995 kali dengan nilai minimum 0,49 kali pada PT. 

Verena Multi Finance Tbk. (VRNA) dan nilai maksimum 6,35 kali pada PT. 

Mayora Indah Tbk. (MYOR). 
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4.2.5. Reputasi Auditor 

Tabel 4.3. Statistik Deskriptif Reputasi Auditor 

AUDIT 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 17 38,6 38,6 38,6 

1 27 61,4 61,4 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 Laporan keuangan yang telah diaudit akan memberikan tingkat 

kepercayaan yang lebih besar kepada pemakainya. Arens et al. (2008) 

mengungkapkan, audit atas semua laporan keuangan yang bertujuan umum 

dilaksanakan oleh kantor akuntan publik (KAP) kecuali atas organisasi 

pemerintah tertentu. Arens et al. (2008) juga menambahkan bahwa ada empat 

KAP terbesar yang biasa disebut “big four” karena memiliki pangsa pasar yang 

besar di dunia dan telah memiliki reputasi yang baik. Berdasarkan tabel frekuensi 

diatas, reputasi auditor sebagai variabel dummy digambarkan melalui skor 1 untuk 

perusahaan yang menggunakan KAP big four dan skor 0 untuk perusahaan yang 

menggunakan KAP non big four. Dari 44 pengamatan, 17 perusahaan atau sebesar 

38,6% menggunakan KAP non big four dan 27 perusahaan atau sebesar 61,4% 

menggunakan KAP big four.  

4.2.6. Peringkat Obligasi 

 Satoto (2011) berpendapat bahwa peringkat obligasi merupakan indikator 

ketepatwaktuan pembayaran pokok dan bunga obligasi serta mencerminkan skala 
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risiko dari semua obligasi yang diperdagangkan. Peringkat obligasi dapat 

dijadikan acuan oleh investor untuk mengetahui skala keamanan obligasi agar 

terhindar dari risiko gagal bayar. Obligasi biasanya akan mendapatkan 

pemeringkatan secara berkala yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat 

obligasi (Manurung, dkk., 2008). Berdasarkan tabel frekuensi diatas, reputasi 

peringkat obligasi sebagai variabel dummy digambarkan melalui skor 1 untuk 

obligasi yang termasuk investment grade (AAA, AA, A) dan skor 0 untuk obligasi 

yang termasuk non investment grade (BBB). Dari 44 pengamatan, 5 obligasi atau 

sebesar 11,4% termasuk kedalam investment grade dan 39 perusahaan atau 

sebesar 88,6% termasuk kedalam non investment grade. 

Tabel 4.4. Statistik Deskriptif Peringkat Obligasi 

RATING 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

0 5 11,4 11,4 11,4 

1 39 88,6 88,6 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

4.3. Analisis Regresi Logistik 

 Pada penelitian ini, pengujian model dan hipotesis menggunakan regresi 

logistik metode forward stepwise (conditional). Ini digunakan karena variabel 

dependennya merupakan variabel dummy, yaitu variabel yang memiliki dua 

alternatif dengan kemungkinan di antara 0 dan 1 (Bougie & Sekaran, 2010). 

Ghozali (2013) juga berpendapat bahwa regresi logistik dianggap cocok 

digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal 

(nominal atau non metrik) dan yang variabel independennya bersifat kombinasi 
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antara nominal dan non metrik. Metode stepwise dipilih karena menjadi salah satu 

model terbaik untuk mengetahui variabel apa saja yang berpengaruh dan tidak 

memaksakan seluruh variabel untuk masuk kedalam model regresi. Regresi 

logistik ini nantinya digunakan untuk menguji apakah variabel leverage, 

likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor dapat 

mempengaruhi peringkat obligasi.  

4.4. Uji Asumsi Klasik 

4.4.1. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.5. Matriks Korelasi 

Correlation Matrix 

 Constant DER AUDIT 

Step 1 
Constant 1,000 -,927  

DER -,927 1,000  

Step 2 

Constant 1,000 -,929 ,763 

DER -,929 1,000 -,929 

AUDIT ,763 -,929 1,000 

 

Tabel 4.6. Uji Multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

DER ,439 2,277 

CR ,524 1,908 

ROA ,435 2,298 

PBV ,762 1,312 

AUDIT ,837 1,195 
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 Ghozali (2013) berpendapat bahwa uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Berdasarkan tabel 4.6, tabel diatas, matriks korelasi 

menunjukan tidak adanya gejala multikolinieritas yang serius antara variabel 

bebas karena tidak ada angka yang mendekati 0,90. Selain itu, pada tabel 4.7. juga 

tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih dari 10. Hasil dari kedua tabel diatas 

mengartikan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. 

4.5. Menilai Model Fit 

4.5.1. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

 Tabel 4.7 dan tabel 4.8 menunjukan uji kelayakan atau overall model fit. 

Penilaian dapat dilakukan dengan melihat angka awal atau initial -2 Log 

Likelihood pada block number 0 dan -2 Log Likelihood pada block number 1. 

Berdasarkan tabel dibawah, dapat dilihat bahwa nilai initial -2 Log Likelihood 

block number 0 adalah 31,157. Sedangkan pada -2 Log Likelihood block number 1 

pada step terakhir turun menjadi 12,002. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

terdapat penurunan nilai -2 Log Likelihood antara blok 0 dengan blok 1. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa model dalam penelitian merupakan model yang baik dan 

fit dengan data. 
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Tabel 4.7. Block 0: Beginning Block 

 

Iteration History
a,b,c 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 32,463 1,545 

2 31,185 1,974 

3 31,157 2,052 

4 31,157 2,054 

5 31,157 2,054 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 31.157 

c. Estimation terminated at iteration number 5 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 

 

Tabel 4.8. Block 1: Method = Forward Stepwise (Conditional) 

 

Iteration History
a,b,c,d,e 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant DER AUDIT 

Step 1 

1 27,682 2,277 -,151  

2 23,748 3,546 -,272  

3 23,046 4,353 -,350  

4 23,000 4,628 -,376  

5 22,999 4,653 -,378  

6 22,999 4,653 -,378  

Step 2 

1 25,403 1,931 -,179 ,789 

2 18,099 3,026 -,380 1,995 

3 14,142 4,305 -,633 3,737 

4 12,457 5,706 -,900 5,653 

5 12,042 6,782 -1,104 7,150 

6 12,002 7,239 -1,192 7,799 

7 12,002 7,301 -1,204 7,886 

8 12,002 7,302 -1,204 7,888 

9 12,002 7,302 -1,204 7,888 

a. Method: Forward Stepwise (Conditional) 
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b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 31.157 

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

e. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

4.5.2. Menilai Kelayakan Model (Hosmer & Lemeshow’s Goodness of Fit Test) 

Menurut Ghozali (2013), kelayakan model regresi dapat dinilai dengan 

menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Pengujian ini 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan didadasarkan pada hipotesis berikut, 

yaitu: 

 Ho: Model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

 Ha: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. 

 Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test yang 

digambarkan oleh p-value atau chi-square sama dengan atau kurang dari 0,05 

(5%), maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara 

model dengan nilai observasinya sehingga goodness fit model tidak baik karena 

model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol 

diterima dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.  

 Berdasarkan p-value: 

 Jika p-value ≥ α maka H0 diterima 
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 Jika p-value < α maka H0 ditolak 

 Berdasarkan chi-square: 

 Jika chi-square ≥  chi-square tabel maka H0 diterima 

 Jika chi-square < chi-square tabel maka H0 ditolak 

Tabel 4.9. Hosmer & Lemeshow’s Test 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 8,344 8 ,401 

2 5,994 8 ,648 

 Berdasarkan hasil perhitungan diatas, besarnya nilai statistik Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of fit untuk model terakhir adalah 5,994 dengan angka 

signifikansi sebesar 0,648. Jika dihitung berdasarkan p-value (sig.) maka hipotesis 

nol ditolak karena 0,648 > 0,05. Jika dihitung berdasarkan chi-square maka 

hipotesis nol juga ditolak karena menurut chi-square tabel dengan df (derajat 

bebas) 8 maka diperoleh chi-square tabel 15,5073 yang lebih kecil daripada chi-

square hitung, yaitu 5,994 < 15,5073. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa model dapat diterima dan dinyatakan fit dengan data.  

4.5.3. Koefisien Determinasi (NagelKerke R
2
) 

Tabel 4.10. Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 22,999a ,169 ,333 

2 12,002b ,353 ,696 
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a. Estimation terminated at iteration number 6 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

b. Estimation terminated at iteration number 9 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

 

 NagelKerke’s R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan 

Snell R square untuk melihat seberapa besar persentase variabilitas keseluruhan 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model regresi logistik. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2013).  

 Dari tabel diatas dapat diketahui seberapa besar variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependennya dalam model melalui nilai NagelKerke R
2
. 

Nilai NagelKerke R
2
 sebesar 0.696 yang artinya variabel independen dalam model 

dapat menjelaskan 69.6% variabilitas dari variabel dependen, sisanya sebesar 

30,4% dapat dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak terdapat di dalam 

model. 

4.5.4. Matriks Klasifikasi 

 Menurut Ghozali (2013), matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan 

prediksi dari model regresi. Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model 

regresi logistik terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data observasi 

terhadap prediksinya. Semakin tinggi nilainya, maka tingkat ketepatan peramalan 

akan semakin tinggi dan model tergolong fit. Berdasarkan tabel klasifikasi di atas 

dapat diketahui bahwa menurut prediksi, obligasi yang tergolong non-investment 
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grade adalah sebanyak 5 obligasi. Namun, dalam hasil observasi terdapat hanya 4 

obligasi saja, sehingga tingkat ketepatan klasifikasinya sebesar 80% (4/5). 

Sedangkan, obligasi yang tergolong investment grade adalah sebanyak 39 

observasi dan klasifikasinya sudah tepat dengan tingkat 100% (39/39). Selain itu, 

nilai persentase ketepatan data hasil observasi dapat memprediksi model yaitu nilai 

“overall percentage” adalah sebesar 97,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa 

ketepatan data hasil observasi untuk dapat memprediksi peringkat obligasi yang 

diperoleh mencapai 97,7%.  

Tabel 4.11. Matriks Klasifikasi 

Classification Table
a 

 Observed Predicted 

 RATING Percentage 

Correct  0 1 

Step 1 
RATING 

0 2 3 40,0 

1 0 39 100,0 

Overall Percentage   93,2 

Step 2 
RATING 

0 4 1 80,0 

1 0 39 100,0 

Overall Percentage   97,7 

a. The cut value is .500 

4.6. Uji Parsial 

 Pengujian yang biasa disebut Uji t atau Uji Wald ini pada dasarnya akan 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2013). 

Variabel likuiditas (CR), profitabilitas (ROA), dan pertumbuhan perusahaan (PBV) 

tidak muncul dalam model regresi karena menurut metode stepwise (conditional) 
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secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi sehingga 

tereliminasi. Adapun variabel reputasi auditor (AUDIT) masuk kedalam model 

meskipun secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi 

karena batas probabilitas signifikansi untuk dapat muncul pada model adalah 0,10. 

Tabel 4.12. Pembentukan Model Regresi 

      Variable B Wald Sig. 

 

DER (X1) -1,204 5,071 ,024 

CR (X2) - - ,548 

ROA (X3) - - ,350 

PBV (X4) - - ,892 

AUDIT (X5) 7,888 24,996 ,051 

Constant 7,302 24,119 ,013 
  Sumber: SPSS (diolah) 

 Berdasarkan tabel diatas, maka model regresi yang dapat dibentuk dari data 

tersebut adalah: 

Ln 
 

   
 = 7,302 – 1,204 X1 + 7,888 X5 

Hipotesis 1 : 

H0 : β = 0, leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi 

H1 : β ≠ 0, leverage berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 Dari tabel diatas menunjukan nilai signifikansi adalah 0,024 yang bernilai 

kurang dari α = 0,05, oleh karena itu keputusannya adalah menolak H0. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara DER terhadap peringkat 

obligasi. 
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Hipotesis 2 : 

H0 : β = 0, likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

H2 : β ≠ 0, likuiditas berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 Dari tabel diatas menunjukan nilai signifikansi adalah 0,548 yang bernilai 

lebih dari α = 0,05, oleh karena itu keputusannya adalah menerima H0. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara CR terhadap peringkat 

obligasi. 

Hipotesis 3 : 

H0 : β = 0, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

H3 : β ≠ 0, profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 Dari tabel diatas menunjukan nilai signifikansi adalah 0.350 yang bernilai 

lebih dari α = 0.05, oleh karena itu keputusannya adalah menerima H0. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara ROA terhadap peringkat 

obligasi. 

Hipotesis 4 : 

H0 : β = 0, pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. 

H4 : β ≠ 0, pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. 

 Dari tabel diatas menunjukan nilai signifikansi adalah 0,892 yang bernilai 

lebih dari α = 0,05, oleh karena itu keputusannya adalah menerima H0. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara PBV terhadap peringkat 

obligasi. 
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Hipotesis 5 : 

H0 : β = 0, reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. 

H5 : β ≠ 0, reputasi auditor berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 Dari tabel diatas menunjukan nilai signifikansi adalah 0,051 yang bernilai 

lebih besar dari α = 0,05, oleh karena itu keputusannya adalah menerima H0. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara AUDIT 

terhadap peringkat obligasi. 

4.7. Uji Simultan (Omnibus Test of Model Coefficients) 

Tabel 4.13. Omnibus Test of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 8,157 1 ,004 

Block 8,157 1 ,004 

Model 8,157 1 ,004 

Step 2 

Step 10,998 1 ,001 

Block 19,155 2 ,000 

Model 19,155 2 ,000 

 

Hipotesis 6 : 

H0 : β = 0, leverage, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, 

dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

H6 : β ≠ 0, leverage, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, 

dan reputasi auditor berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 Dari tabel diatas menunjukan nilai signifikansi model adalah 0,000 yang 

bernilai lebih kecil dari α = 0,05, oleh karena itu keputusan adalah menolak H0. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara leverage, likuiditas, 

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor terhadap peringkat 

obligasi. 

4.8. Interpretasi  

4.8.1. Pengaruh Leverage Terhadap Peringkat Obligasi 

 Hipotesis pertama menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Terlihat pada tabel 4.12 nilai signifikansi sebesar 0,024 

menandakan bahwa leverage yang diproksikan melalui DER berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi sehingga H1 diterima. Dengan demikian, temuan ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2013). Namun, hasil 

tersebut bertentangan dengan penelitian Magreta & Nurmayanti (2009) dan 

Manurung, dkk. (2008).  

 Perusahaan dengan rasio leverage yang rendah maka semakin tinggi 

kemungkinan untuk memperoleh peringkat obligasi yang lebih tinggi (Adams et 

al., 2003). Peneliti beranggapan bahwa pihak eksternal cenderung melihat 

perusahaan yang memiliki leverage rendah karena risiko yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut relatif kecil mengingat perbandingan modal yang dibutuhkan 

untuk menutup utang perusahaan tegolong rendah. Bila leverage perusahaan 

terlalu tinggi, dikhawatirkan akan terjadi gagal bayar bila menerbitkan obligasi 

nantinya karena beban utang yang dimiliki sudah cukup berat.  

 

Pengaruh Rasio..., Setyo Diwantoro, Ak.-IBS, 2014



85 
 

4.8.2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Peringkat Obligasi 

 Hipotesis kedua menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Pada tabel 4.12 terlihat bahwa likuiditas yang diproksikan 

melalui CR tidak muncul dalam persamaan regresi dan nilai signifikansi sebesar 

0,548 menandakan likuiditas tidak mempengaruhi peringkat obligasi sehingga H2 

ditolak. Dengan demikian, temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Amalia (2013), Estiyani & Yasa (2012) dan Sejati (2010). Tetapi hasil ini 

tidak mendukung penelitian Almilia & Devi (2007) dan Alwi & Nurhidayati 

(2013).  

 Hasil ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena likuiditas 

dianggap akan memberi pengaruh terhadap peringkat obligasi. Perusahaan yang 

bersifat likuid dianggap dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu 

sehingga terhindar dari risiko gagal bayar. Namun, hasil ini mungkin terjadi 

karena investor cenderung memilih untuk mempertimbangkan risiko lain yang 

muncul dari obligasi non-investment grade karena dianggap lebih penting.  

4.8.3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Peringkat Obligasi 

 Hipotesis ketiga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Pada tabel 4.12 diatas dapat terlihat bahwa profitabilitas yang 

diproksikan melalui ROA tidak muncul dalam persamaan regresi dan nilai 

signifikansi sebesar 0,350 menandakan profitabilitas tidak mempengaruhi 

peringkat obligasi sehingga H3 ditolak. Dengan demikian, temuan ini didukung 
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oleh penelitian Sejati (2010). Tetapi hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian 

yang telah dilakukan Almilia & Devi (2007) dan Amalia (2013).   

 Hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan karena profitabilitas akan 

memberi pengaruh terhadap peringkat obligasi. Investor tidak disarankan untuk 

membeli obligasi dari perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah 

karena pelunasan kewajiban obligasi dapat terhambat bila tingkat laba yang 

diperoleh rendah. Informasi mengenai profitabilitas ini juga dianggap dapat 

memberikan sinyal kepada investor mengenai efektivitas operasional dan 

memaksimalkan aktiva perusahaan. Namun, hal ini mungkin terjadi karena 

perbedaan metode pengukuran profitabilitas atau ROA yang dilakukan oleh 

Pefindo dalam menilai perusahaan yang ingin menerbitkan obligasi.  

4.8.4. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Peringkat Obligasi 

 Hipotesis keempat menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Pada tabel 4.12 diatas dapat terlihat 

bahwa pertumbuhan perusahaan yang diproksikan melalui PBV tidak muncul 

dalam persamaan regresi dan nilai signifikansi sebesar 0,892 menandakan 

pertumbuhan perusahaan tidak mempengaruhi peringkat obligasi sehingga H4 

ditolak. Dengan demikian, temuan ini didukung oleh penelitian Ikhsan et al. 

(2012) dan Febriani et al. (2013). Namun, hal tersebut tidak didukung oleh 

penelitian Almilia & Devi (2007) dan Sejati (2010).  

 Hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan karena pertumbuhan 

perusahaan akan memberi pengaruh terhadap peringkat obligasi. Perusahaan 
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dengan pertumbuhan baik kearah positif mengindikasikan prospek kinerjanya 

akan semakin baik dikemudian hari. Ekspektasi prospek di masa depan inilah 

menjadi salah satu faktor penilaian investor bahwa perusahaan mampu untuk 

membayar kewajibannya seiring dengan tingginya pertumbuhan perusahaan. 

Namun, hasil tersebut dimungkinkan karena perusahaan-perusahaan di Indonesia 

mungkin masih terdampak dan belum pulih dari resesi global pada kurun waktu 

2008-2012 membuat pasar modal menjadi lesu. Atas dasar itulah perusahaan 

menemui kesulitan untuk berkembang di masa tersebut.  

4.8.5. Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Peringkat Obligasi 

 Hipotesis kelima menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Pada tabel 4.12 diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan 

perusahaan yang diproksikan melalui variabel dummy yaitu skor 1 bagi perusahaan 

yang menggunakan KAP big four dan skor 0 bagi perusahaan yang menggunakan 

KAP non big four muncul dalam persamaan regresi. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan batas probabilitas signifikansi untuk dapat muncul pada model adalah 

0,10. Namun, dengan nilai signifikansi sebesar 0,051 menandakan reputasi auditor 

tidak mempengaruhi peringkat obligasi sehingga H5 ditolak. Dengan demikian, 

temuan tersebut sejalan dengan penelitian Magreta & Nurmayanti (2009) dan 

Febriani et al. (2013). Namun, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian 

Almilia & Devi (2007) dan Sejati (2010).  

 Hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan karena reputasi auditor akan 

memberi pengaruh terhadap peringkat obligasi. Reputasi auditor dianggap penting 
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karena auditor yang bereputasi tinggi dianggap memberi tingkat kepastian yang 

lebih tinggi juga sehingga peluang default akan semakin kecil (Almilia & Devi, 

2007). Auditor yang memiliki reputasi tinggi pastinya akan mendapatkan banyak 

kepercayaan dari berbagai pihak dan memiliki permintaan jasa audit yang tinggi. 

Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan sinyal kepada pihak eksternal 

bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dan transparan melalui 

penggunaan auditor yang berkualitas. Namun, hasil tersebut dimungkinkan karena 

pihak eksternal mengabaikan KAP yang digunakan oleh perusahaan karena 

menganggap bahwa kondisi finansial yang disajikan oleh perusahaan lebih 

penting daripada KAP yang dipilih terlepas dari reputasi KAP tersebut. 

4.9. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh leverage, 

likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor terhadap 

peringkat obligasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2012, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak 

investor, manajerial, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengetahui 

apakah pengaruh leverage, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan 

reputasi auditor terhadap peringkat obligasi pada perusahaan yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa hanya variabel leverage yang berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Sedangkan variabel-variabel lainnya (likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, dan reputasi auditor) tidak mempengaruhi peringkat obligasi. 
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 Dalam penelitian ini, variabel leverage terbukti menjadi variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Hasil tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Amalia (2013). Rasio leverage 

digunakan untuk mengukur keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai 

oleh kreditur (utang) dan yang didanai oleh perusahaan (ekuitas) (Manurung, 

dkk., 2008). Rasio ini juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan 

menggunakan utang dalam membiayai investasinya. Peneliti beranggapan bahwa 

pihak eksternal cenderung melihat perusahaan yang memiliki leverage rendah 

karena risiko yang dimiliki oleh perusahaan tersebut relatif kecil mengingat 

perbandingan modal yang dibutuhkan untuk menutup utang perusahaan tergolong 

rendah. Hutang yang dimiliki oleh perusahaan diharapkan dapat membantu 

perusahaan untuk menunjang kegiatan operasional agar laba yang diperoleh 

semakin besar. Selain itu, perusahaan perlu menjaga rasio ini tetap rendah agar 

terhindar dari risiko gagal bayar dan investor merasa keamanan dananya terjaga. 

Tingginya rasio ini mengakibatkan perusahaan dianggap memiliki hutang yang 

berlebihan sehingga memberikan indikasi bahwa perusahaan tidak memiliki 

cukup dana untuk memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo dan berisiko 

default. 

 Variabel likuiditas dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Jika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, 

kemampuan membayar tagihan jangka pendek perusaaan akan melambat. 

Kemudian, kewajiban lancar perusahaan akan naik lebih cepat daripada aset 

lancarnya dan mengakibatkan nilai CR menjadi turun (Brigham & Houston, 
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2007). Menilai likuiditas melalui laporan bulanan atau triwulanan akan 

menunjukkan pergerakan dan konsistensi likuiditas perusahaan sehingga penilaian 

dapat dilakukan dengan lebih tepat. Menurut Adams et al. (2003), semakin likuid 

suatu perusahaan, maka semakin kuat kondisi keuangan perusahaan tersebut 

sehingga dapat dikatakan semakin baik pula peringkat obligasi yang didapat 

nantinya. Risiko default juga menurun karena kondisi keuangan perusahaan yang 

kuat dianggap mampu untuk melunasi kewajibannya di masa mendatang. 

 Variabel profitabilitas juga tidak memiliki pengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Profitabilitas dapat memberi gambaran tentang seberapa efektif suatu 

perusahaan sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Tingginya laba perusahaan 

seharusnya juga akan memperbesar peluang perusahaan untuk mendapatkan 

peringkat obligasi yang tinggi. Profitabilitas dianggap memberi gambaran tentang 

seberapa efektif suatu perusahaan sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam 

hubungannya dengan total aktiva, penjualan, maupun laba bagi modal sendiri 

(Adrian, 2011). Investor dianggap tidak mementingkan profitabilitas suatu 

perusahaan dalam pertimbangan untuk keputusan investasi pada instrumen 

obligasi karena ada beberapa faktor lain untuk menilai kondisi perusahaan secara 

keseluruhan terkait dengan laba yang diperoleh. Pemilihan obligasi yang termasuk 

investment grade juga penting karena lembaga pemeringkat telah melakukan 

penilaian secara menyeluruh dari berbagai aspek. Perusahaan juga perlu 

meningkatkan profitabilitas agar dapat meraih kepercayaan lebih dari para 

investor dan menjamin keamanan dana yang diinvestasikan karena dianggap 
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mampu untuk melunasi kewajiban-kewajibannya termasuk kewajiban obligasi 

(Sejati, 2010).  

 Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Ekspektasi prospek di 

masa depan menjadi salah satu faktor penilaian investor bahwa perusahaan 

mampu untuk membayar kewajibannya seiring dengan pesatnya pertumbuhan 

perusahaan. Namun, pergerakan pertumbuhan perusahaan dianggap tidak 

menjamin suatu perusahaan dalam memperoleh peringkat obligasi yang tinggi. 

Pertumbuhan perusahaan yang pesat bila tidak diimbangi oleh kondisi finansial 

keuangan yang sehat dan dukungan dari faktor-faktor eksternal lainnya dapat 

mempengaruhi kelangsungan perusahaan secara keseluruhan nantinya. Menurut 

Restuti (2007), seiring dengan pertumbuhan yang pesat, perusahaan cenderung 

memaksimalkan dana yang dimilikinya untuk melakukan investasi dalam berbagai 

aspek. Salah satunya adalah perusahaan melakukan investasi di bidang teknologi 

dan pengembangan pangsa pasar. Aliran kas yang masuk juga harus diatur sebaik 

mungkin oleh perusahaan agar tidak hanya fokus pada investasi di masa 

mendatang, namun harus berfokus juga pada pemenuhan kewajiban kepada 

investor. Restuti (2007) menyatakan bahwa risiko gagal bayar sangat mungkin 

terjadi karena dikhawatirkan perusahaan gagal memenuhi kewajibannya karena 

aliras kas yang ada digunakan untuk investasi. 

 Variabel reputasi auditor juga tidak memiliki pengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Namun, hasil tersebut dimungkinkan karena pihak eksternal 
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mengabaikan KAP yang digunakan oleh perusahaan karena menganggap bahwa 

kondisi finansial yang disajikan oleh perusahaan lebih penting daripada KAP yang 

dipilih terlepas dari reputasi KAP tersebut. Reputasi auditor dianggap penting 

karena auditor yang bereputasi tinggi dianggap memberi tingkat kepastian yang 

lebih tinggi juga sehingga peluang default akan semakin kecil (Almilia & Devi, 

2007). Auditor yang memiliki reputasi tinggi pastinya akan mendapatkan banyak 

mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak dan memiliki permintaan jasa audit 

yang tinggi. Perusahaan juga dirasa perlu mempertimbangkan untuk 

menggunakan KAP big four agar keandalan laporan keuangannya dapat semakin 

ditingkatkan dan menjadi lebih kredibel di mata investor. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah leverage, likuiditas, 

profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi auditor berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2012. Analisis yang digunakan dalam peneliian ini adalah analisis regresi 

logistik (logistic regression analysis) metode stepwise (conditional) dengan 

menggunakan program SPSS 21. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat 

disimpulkan: 

1. Leverage yang diproksikan oleh debt to equity ratio (DER) berpengaruh 

negatif signifikan terhadap peringkat obligasi.  

2. Likuiditas yang diproksikan oleh current ratio (CR) tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. 

3. Profitabilitas yang diproksikan oleh return on asset (ROA) tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

4. Pertumbuhan perusahaan yang diproksikan oleh price-to-book value 

(PBV) tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

5. Reputasi auditor yang diproksikan oleh variabel dummy dengan skor 1 

untuk KAP big four dan skor 0 untuk KAP non big four tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. 
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6. Leverage, likuiditas, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan reputasi 

auditor secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat 

obligasi. 

5.2. Saran 

5.2.1. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya 

1. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan 

periode pengamatan yang lebih panjang berkisar antara tiga tahun atau 

lima tahun agar dapat melihat tren perubahan di tiap variabel dan hasil 

yang lebih akurat. 

2. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambah 

variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Contohnya antara lain produktivitas perusahaan, ukuran perusahaan, atau 

jaminan yang diberikan perusahaan terhadap obligasi yang diterbitkan. Hal 

ini diperlukan agar hasil yang dicapai dapat lebih komprehensif dengan 

memperhitungkan seluruh aspek yang memungkinkan. 

3. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambah proksi 

pada tiap variabel bila memungkinkan agar hasilnya lebih lengkap. 

5.2.2. Saran Untuk Perusahaan 

1. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan keandalan laporan 

keuangannya dengan menggunakan jasa KAP big four. 

2. Perusahaan harus menjaga tingkat utangnya agar tetap sehat dan terhindar 

dari risiko gagal bayar atau bahkan kebangkrutan. 

Pengaruh Rasio..., Setyo Diwantoro, Ak.-IBS, 2014



95 
 

3. Perusahaan perlu untuk meningkatkan kinerjanya agar keuntungan yang 

diraih mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. 

5.2.3. Saran Untuk Investor 

1. Investor yang berkeinginan untuk berinvestasi pada instrumen obligasi 

perlu untuk memperhatikan analisis informasi keuangan yang disajikan di 

laporan keuangan. 

2. Investor perlu untuk memperhatikan seluruh risiko yang dapat tergambar 

pada analisis informasi keuangan dan tidak tergiur dengan imbal hasil 

tinggi yang dijanjikan perusahaan. 

3. Investor perlu untuk melihat peringkat obligasi yang diterbitkan oleh 

lembaga pemeringkat untuk membantu dalam menentukan kualitas dan 

risiko suatu obligasi. 
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LAMPIRAN I 

DAFTAR PERUSAHAAN 

No Kode Perusahaan 

1 ADHI PT. Adhi Karya Tbk. 

2 ADMF PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk. 

3 AKRA PT. AKR Corporindo Tbk. 

4 APLN PT. Agung Podomoro Land Tbk. 

5 BBKP PT. Bank Bukopin Tbk. 

6 BBTN PT. Bank Tabungan Negara Tbk. 

7 BMTR PT. Global Mediacom Tbk. 

8 BNGA PT. CIMB Niaga Tbk. 

9 BNII PT. Bank International Indonesia Tbk. 

10 BNLI PT. Bank Permata Tbk. 

11 BVIC PT. Bank Victoria Tbk. 

12 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. 

13 ISAT PT. Indosat Tbk. 

14 JPFA PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 

15 MAPI PT. Mitra Adiperkasa Tbk. 

16 MEDC PT. Medco Energi Internasional Tbk. 

17 MFIN PT. Mandala Multifinance Tbk. 

18 MYOR PT. Mayora Indah Tbk. 

19 PNBN PT. Bank Pan Indonesia Tbk. 

20 SDRA PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. 

21 SMAR PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. 

22 SSIA PT. Surya Semesta Internusa Tbk. 

23 TBLA PT. Tunas Baru Lampung Tbk. 

24 VRNA PT. Verena Multi Finance Tbk. 

25 WEHA PT. Panorama Transportasi Tbk. 

26 WSKT PT. Waskita Karya Tbk. 
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LAMPIRAN II 

DATA VARIABEL PENELITIAN 

No Kode Nama Obligasi 
DER 

(x) 

CR 

(%) 

ROA 

(%) 

PBV 

(x) 
AUDIT Rating 

1 ADHI I Tahun 2012 Seri A 5.67 1.24 0.027 2.68 0 1 

2 ADHI I tahun 2012 Seri B 5.67 1.24 0.027 2.68 0 1 

3 ADMF I Tahun 2012 Seri A 4.06 1.39 0.075 2.07 1 1 

4 ADMF I Tahun 2012 Seri B 4.06 1.39 0.075 2.07 1 1 

5 ADMF I Tahun 2012 Seri C 4.06 1.39 0.075 2.07 1 1 

6 AKRA I Tahun 2012 Seri A 1.80 1.44 0.053 3.16 1 1 

7 AKRA I Tahun 2012 Seri B 1.80 1.44 0.053 3.16 1 1 

8 APLN II Tahun 2012 1.39 1.56 0.055 0.65 1 1 

9 BBKP I Tahun 2012 12.15 0.30 0.013 0.91 1 1 

10 BBTN I Tahun 2012 9.87 0.31 0.012 0.83 1 1 

11 BMTR I Tahun 2012 Seri A 0.40 4.34 0.098 2.34 1 1 

12 BMTR I Tahun 2012 Seri B 0.40 4.34 0.098 2.34 1 1 

13 BNGA I Tahun 2012 Seri A 7.72 0.30 0.013 1.22 1 1 

14 BNGA I Tahun 2012 Seri B 7.72 0.30 0.013 1.22 1 1 

15 BNII I Tahun 2012 Seri A 10.98 0.21 0.011 2.36 1 1 

16 BNII I Tahun 2012 Seri B 10.98 0.21 0.011 2.36 1 1 

17 BNLI I Tahun 2012 9.55 0.31 0.010 1.13 1 1 

18 BVIC II Tahun 2012 8.77 0.51 0.014 0.53 0 0 

19 BVIC III Tahun 2012 8.77 0.51 0.014 0.53 0 0 

20 INDF VI Tahun 2012 0.74 2.00 0.081 1.50 1 1 

21 ISAT VII Tahun 2012 Seri A 1.85 0.75 0.007 1.81 1 1 

22 ISAT VII Tahun 2012 Seri B 1.85 0.75 0.007 1.81 1 1 

23 JPFA I Tahun 2012 1.30 1.82 0.098 2.75 0 1 

24 MAPI I Tahun 2012 Seri A 1.76 1.22 0.072 5.08 1 1 

25 MAPI I Tahun 2012 Seri B 1.76 1.22 0.072 5.08 1 1 

26 MEDC III Tahun 2012 2.15 2.65 0.007 0.67 1 1 

27 MFIN I Tahun 2012 Seri A 3.73 1.30 0.054 0.96 0 1 

28 MFIN I Tahun 2012 Seri B 3.73 1.30 0.054 0.96 0 1 

29 MFIN I Tahun 2012 Seri C 3.73 1.30 0.054 0.96 0 1 

30 MYOR IV Tahun 2012 1.71 2.76 0.090 6.35 0 1 

31 PNBN I Tahun 2012 7.43 0.39 0.015 0.86 1 1 

32 SDRA I Tahun 2012 13.17 0.32 0.017 2.89 1 0 

33 SDRA II Tahun 2012 13.17 0.32 0.017 2.89 1 0 

34 SMAR I Tahun 2012 Seri A 0.82 2.10 0.133 2.24 0 1 

35 SMAR I Tahun 2012 Seri B 0.82 2.10 0.133 2.24 0 1 

36 SSIA I Tahun 2012 Seri A 1.91 1.73 0.152 3.04 0 1 
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37 SSIA I Tahun 2012 Seri B 1.91 1.73 0.152 3.04 0 1 

38 TBLA II Tahun 2012 1.95 1.59 0.047 1.43 0 1 

39 VRNA I Tahun 2012 Seri A 7.43 2.37 0.018 0.49 1 1 

40 VRNA I Tahun 2012 Seri B 7.43 2.37 0.018 0.49 1 1 

41 VRNA I Tahun 2012 Seri C 7.43 2.37 0.018 0.49 1 1 

42 WEHA I Tahun 2012 3.55 1.17 0.015 1.32 0 0 

43 WSKT II Tahun 2012 Seri A 3.17 1.47 0.030 2.16 0 1 

44 WSKT II Tahun 2012 Seri B 3.17 1.47 0.030 2.16 0 1 
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LAMPIRAN III 

OUTPUT PENELITIAN 

Descriptives 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 44 ,40 13,17 4,8520 3,78008 

CR 44 ,21 4,34 1,3932 ,96627 

ROA 44 ,007 ,152 ,04864 ,041663 

PBV 44 ,49 6,35 1,9995 1,28887 

Valid N (listwise) 44     

 

 
Frequency Table 

 

AUDIT 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 17 38,6 38,6 38,6 

1 27 61,4 61,4 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

 

RATING 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 5 11,4 11,4 11,4 

1 39 88,6 88,6 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
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Regression 

 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) ,974 ,191  5,096 ,000   

DER -,043 ,017 -,504 -2,445 ,019 ,439 2,277 

CR -,016 ,063 -,048 -,257 ,799 ,524 1,908 

ROA 1,044 1,595 ,136 ,655 ,517 ,435 2,298 

PBV -,021 ,039 -,082 -,526 ,602 ,762 1,312 

AUDIT ,216 ,097 ,332 2,223 ,032 ,837 1,195 

a. Dependent Variable: RATING 

 

 

Correlation Matrix 

 Constant DER AUDIT 

Step 1 
Constant 1,000 -,927  

DER -,927 1,000  

Step 2 

Constant 1,000 -,929 ,763 

DER -,929 1,000 -,929 

AUDIT ,763 -,929 1,000 

 
 
Logistic Regression 

 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases 

Included in Analysis 44 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 44 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 44 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number 

of cases. 
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Block 0: Beginning Block 

 

Iteration History
a,b,c 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 32,463 1,545 

2 31,185 1,974 

3 31,157 2,052 

4 31,157 2,054 

5 31,157 2,054 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 31.157 

c. Estimation terminated at iteration number 5 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 

 

 

Classification Table
a,b 

 Observed Predicted 

 RATING Percentage 

Correct  0 1 

Step 0 
RATING 

0 0 5 ,0 

1 0 39 100,0 

Overall Percentage   88,6 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is .500 

 

 

Block 1: Method = Forward Stepwise (Conditional) 

 

Iteration History
a,b,c,d,e 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant DER AUDIT 

Step 1 

1 27,682 2,277 -,151  

2 23,748 3,546 -,272  

3 23,046 4,353 -,350  
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4 23,000 4,628 -,376  

5 22,999 4,653 -,378  

6 22,999 4,653 -,378  

Step 2 

1 25,403 1,931 -,179 ,789 

2 18,099 3,026 -,380 1,995 

3 14,142 4,305 -,633 3,737 

4 12,457 5,706 -,900 5,653 

5 12,042 6,782 -1,104 7,150 

6 12,002 7,239 -1,192 7,799 

7 12,002 7,301 -1,204 7,886 

8 12,002 7,302 -1,204 7,888 

9 12,002 7,302 -1,204 7,888 

a. Method: Forward Stepwise (Conditional) 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 31.157 

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

e. Estimation terminated at iteration number 9 because parameter 

estimates changed by less than .001. 

 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 8,344 8 ,401 

2 5,994 8 ,648 

 

 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 22,999a ,169 ,333 

2 12,002b ,353 ,696 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because 

parameter estimates changed by less than .001. 

b. Estimation terminated at iteration number 9 because 

parameter estimates changed by less than .001. 
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Classification Table
a 

 Observed Predicted 

 RATING Percentage 

Correct  0 1 

Step 1 
RATING 

0 2 3 40,0 

1 0 39 100,0 

Overall Percentage   93,2 

Step 2 
RATING 

0 4 1 80,0 

1 0 39 100,0 

Overall Percentage   97,7 

a. The cut value is .500 

 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a 
DER -,378 ,156 5,847 1 ,016 ,685 

Constant 4,653 1,446 10,359 1 ,001 104,944 

Step 2b 

DER -1,204 ,535 5,071 1 ,024 ,300 

AUDIT 7,888 4,043 3,807 1 ,051 2663,897 

Constant 7,302 2,950 6,125 1 ,013 1482,523 

a. Variable(s) entered on step 1: DER. 

b. Variable(s) entered on step 2: AUDIT. 

 

 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 1 
Variables 

CR ,251 1 ,617 

ROA ,617 1 ,432 

PBV ,114 1 ,736 

AUDIT 9,041 1 ,003 

Overall Statistics 10,004 4 ,040 

Step 2 
Variables 

CR ,361 1 ,548 

ROA ,874 1 ,350 

PBV ,019 1 ,892 

Overall Statistics ,987 3 ,804 
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Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 8,157 1 ,004 

Block 8,157 1 ,004 

Model 8,157 1 ,004 

Step 2 

Step 10,998 1 ,001 

Block 19,155 2 ,000 

Model 19,155 2 ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Rasio..., Setyo Diwantoro, Ak.-IBS, 2014



109 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Data Pribadi 

Nama Lengkap : Setyo Diwantoro 

Nama Panggilan : Tyo 

Tempat, tanggal lahir : Solo, 25 Januari 1993 

Alamat : Jl. Seruni Blok B4 No. 5 Pamulang Indah M.A, Pamulang   

Timur, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15417 

Email   : liquimoly@rocketmail.com 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Agama   : Islam 

Telepon  : (021) 7425356 / 0818825193 

 

Pendidikan Formal 

 1998 – 2004     : SD Muhammadiyah 12, Pamulang, Tangerang Selatan 

 2004 – 2007     : SMP Bakti Mulya 400, Jakarta Selatan 

 2007 – 2010     : SMA Negeri 46, Jakarta Selatan 

 2010 – sekarang : Indonesia Banking School, Jakarta Selatan 

Pendidikan Non Formal 

 2001-2004  : New Concept English Language Center, Pamulang 

 2010    : Bimbingan Belajar BTA 8, Jakarta Selatan 

 2010-2013  : English Language Institute George Mason University,  

                Jakarta Selatan 

Pengalaman Organisasi 

 2008-2009  : Ketua Sekretaris Bidang 7 (Olahraga) OSIS SMA Negeri 

46, Jakarta Selatan 

Pengalaman Kerja 

 2011   : Magang di BPR Mandiri Adiyatra, Malang, Jawa Timur 

 2012  : Magang di Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan  

               Wilayah VII, Palembang, Sumatera Selatan 

 

Pengaruh Rasio..., Setyo Diwantoro, Ak.-IBS, 2014




