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ABSTRACT



Bond ratings are based, in part, on available statistics depicting a firm’s
operating and financial condition. The general concern of this study is the utility
of accounting and the non-accounting factors in long-term credit. This utility is
examined here by an evaluation of the analysis power of accounting and the nonaccounting factors in regard to corporate bond rating. Data used is the sample of
listed companies at Indonesian Stock Exchange and the announcement of bond
rating changes issues by PT PEFINDO for the period of 2006-2007.
The result using multiple regressions show that in simultaneous those independent
variables use, which is Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Equity,
Return on Asset and Maturity are significantly react on bond rating. In partial
shows that the Debt to Equity Ratio and Return on Equity are significantly react
on bond rating.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan yang menjalankan
fungsi ekonomi dan keuangan. Fungsi ekonomi yang dijalankan pasar modal
melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang berlebihan dan pihak yang membutuhkan
dana. Fungsi keuangan ditunjukkan dengan kemungkinan memperoleh imbalan
(return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik yang dipilih. Bagi pihak
yang membutuhkan dana, tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan
perusahaan untuk melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dari
hasil operasi perusahaan.
Pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang harga sekuritasnya
telah mencerminkan informasi-informasi yang relevan. Jika ada informasi baru
yang relevan maka pasar akan bereaksi terhadap informasi tersebut. Semakin
cepat informasi terefleksikan dalam harga, artinya pasar tersebut semakin efisien.
Jika didasarkan pada informasi yang relevan, terdapat tiga bentuk pasar yang
efisien (Fama, 1970), yaitu : (1) efficient market weak form , dimana harga
sekuritas sudah mencerminkan informasi historical price, berupa harga sekuritas,
volume perdagangan, serta data bunga jangka pendek di masa lalu, (2) efficient
market semi-strong form, di mana harga sekuritas sudah mencerminkan semua
informasi yang tersedia untuk masyarakat. Informasi publik tersebut berupa
laporan keuangan perusahaan, pengumuman pembagian dividen, stock split,
1
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peristiwa politik, serta pengumuman penting lain yang relevan, dan (3) efficient
market strong form, di mana harga sekuritas sudah mencerminkan semua
informasi umum (public information) maupun informasi khusus (private
information).
Salah satu bentuk informasi yang dipublikasikan adalah informasi
akuntansi yang berasal dari informasi rating obligasi yang bertujuan untuk
menilai kualitas kredit dan kinerja dari perusahaan penerbit. Rating adalah suatu
penilaian kelayakan kredit terhadap suatu individu, perusahaan maupun negara
(Zuhrohtun dan Baridwan, 2005). Rating dinilai sangat penting bagi investor
karena dapat dimanfaatkan untuk memutuskan kelayakan obligasi dijadikan
investasi serta untuk mengetahui tingkat risikonya.
Lembaga pemeringkat (rating agency) yang ada di dunia, yaitu Moody’s
Investor Service, Standard & Poor’s Corporation, Duff & Phelps dan Fitch
Investor Service. Sedangkan lembaga pemeringkat (rating agency) yang ada di
Indonesia, yaitu PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), PT. Moody’s
Indonesia dan PT. Fitch Ratings Indonesia (Surat Edaran Deputi Gubernur Bank
Indonesia, 2008). Rating diterbitkan oleh lembaga pemeringkat (rating agency)
yang berfungsi memberikan informasi dan opini mengenai tingkat risiko suatu
efek (hutang) bagi para pelaku Pasar Modal, secara independen, obyektif dan jujur
(Mangkoesoebroto, 1996).
Lembaga pemeringkat menghasilkan dan mempublikasikan informasi
kredit berkaitan dengan pasar modal pinjaman yang meliputi opini kredit terhadap
emiten obligasi dan sektor-sektor yang berkaitan. Proses penilaian rating
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dilakukan dengan mempertimbangkan segala yang berhubungan dengan keuangan
dan informasi non keuangan, antara lain operasional perusahaan, manajemen
perusahaan, laporan keuangan perusahaan dan perencanaan perusahaan (Karyani,
2006).
Beberapa peneliti yang menguji hubungan bond rating dan kinerja
perusahaan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti baik yang ada di luar
Indonesia maupun di Indonesia sendiri. Penelitian Pogue dan Soldofsky (1969)
meneliti penilaian bond rating terhadap operasi perusahaan dan kondisi keuangan
perusahaan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa leverage dan profitability
mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap rating obligasi perusahaan.
West (1970) melakukan pendekatan lain untuk memprediksi rating obligasi
perusahaan

melanjutkan

penelitian

Horrigan

(1966).

Hasil

penelitian

menunjukkan bahwa data akuntansi dan rasio keuangan menjadi faktor yang
sangat berguna untuk menentukan rating obligasi. Pinches dan Mingo (1975)
menguji analisis multivariate ke dalam bond rating industri yang menemukan
bahwa MDA analisis dapat digunakan untuk memprediksi bond rating industri.
Bhojraj dan Sengupta (2003) menguji pengaruh Corporate Governance terhadap
bond rating dan yield. Hasil penelitian menunjukkan corporate governance
mempunyai hubungan positif dengan rating obligasi dan berhubungan negatif
dengan yield obligasi.
Penelitian Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) menguji pengaruh
corporate governance terhadap rating obligasi dan yield obligasi yang
menemukan bahwa tidak semua elemen corporate governance berpengaruh
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terhadap peringkat dan yield obligasi. Penelitian Darmawan (2007) menguji
pengaruh debt to equity ratio, current ratio, return on asset dan risiko sistematik
terhadap rating obligasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya return on
asset (ROA) yang berpengaruh terhadap rating obligasi yang dikeluarkan oleh
lembaga pemeringkat.
Berdasarkan latar belakang peneliti dan hasil penelitian sebelumnya maka
peneliti akan tertarik untuk menguji kembali apakah variabel-variabel (rasio
keuangan) dan maturity yang dilakukan oleh industri non keuangan dapat
memberikan

keterkaitan

terhadap

bond

rating

dengan

judul

‘Analisis

Keterkaitan Rasio Keuangan dan Maturitas Terhadap Rating Obligasi
Perusahaan’.

1.2 Masalah Penelitian
1.2.1 Identifikasi Masalah
Obligasi sebagai salah satu produk investasi, selain memberikan
keuntungan juga berpotensi menimbulkan risiko kerugian atas investasi tersebut
yang membutuhkan mengurangi risiko tersebut diperlukan pihak ketiga sebagai
penyedia informasi tentang kinerja keuangan, manajemen, bisnis dan kondisi
industri emiten obligasi tersebut. Pihak institusi yang memberikan evaluasi dan
penilaian atas kinerja emiten tersebut disebut Lembaga Pemeringkat (Rating
Company). Lembaga ini melakukan analisis terbaru mengenai kinerja surat utang
tersebut atas dasar asumsi relatif yang independen yang meliputi aspek keuangan
maupun non keuangan.
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Faktor aspek keuangan dan non keuangan yang menjadi bahan penelitian
ini berdasarkan teori keuangan, hasil penelitian sebelumnya, referensi Majalah
Investor edisi 154 (2006) dan berdasarkan metodologi PEFINDO. Banyak faktor
yang bisa diteliti untuk menguji aspek keuangan, namun dalam penelitian ini
penulis menentukan faktor keuangan berdasarkan teori keuangan dan metodologi
PEFINDO yaitu memprioritaskan pada faktor likuiditas, profitabilitas dan
leverage. Faktor yang dipilih adalah Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return
on Equity dan Return on Asset. Hal yang sama untuk faktor non keuangan, penulis
hanya menggunakan faktor maturitas sebagai salah satu faktor. Maturitas tersebut
di ambil berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan referensi Majalah Investor
edisi 154 (2006) dalam penilaian Obligasi Terbaik periode 2006.

1.2.2 Batasan Masalah
Agar penelitian ini terarah dan disesuaikan dengan tujuan dan manfaat
yang telah ditetapkan maka perlu adanya pembatasan di dalam ruang lingkup
penelitian ini.
1. Penelitian pada laporan keuangan kelompok industri non keuangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006-2007.
2. Penelitian pada kelompok industri non keuangan yang terdaftar dalam PT
Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang menerbitkan hasil
pemeringkat (rating) per 31 Desember selama tahun 2006-2007.
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1.2.3 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah
penelitian sebagai berikut :
1. Apakah variabel Current Ratio mempunyai pengaruh terhadap rating
obligasi perusahaan ?
2. Apakah variabel Debt to Equity Ratio mempunyai pengaruh terhadap
rating obligasi perusahaan ?
3. Apakah variabel Return On Equity mempunyai pengaruh terhadap rating
obligasi perusahaan ?
4. Apakah variabel Return On Asset mempunyai pengaruh terhadap rating
obligasi perusahaan ?
5. Apakah Maturitas mempunyai pengaruh terhadap rating obligasi
perusahaan ?
6. Apakah variabel Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Equity,
Return on Asset dan Maturitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh
terhadap rating obligasi perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio terhadap rating obligasi yang
didasarkan pada data laporan keuangan industri non keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap rating obligasi
yang didasarkan pada data laporan keuangan industri non keuangan.
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3. Untuk mengetahui pengaruh Return On Equity terhadap rating obligasi
yang didasarkan pada data laporan keuangan industri non keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset terhadap rating obligasi
yang didasarkan pada data laporan keuangan industri non keuangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh Maturitas terhadap rating obligasi yang
didasarkan pada data laporan keuangan industri non keuangan.
6. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return
On Equity, Return On Asset dan Maturitas secara bersama-sama terhadap
rating obligasi yang didasarkan pada data laporan keuangan industri non
keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk :
1. Akademisi
Menambah pengetahuan dan pemahaman penelitian mengenai obyek yang
diteliti. Sekaligus sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama
perkuliahan dan untuk mendapatkan pengalaman lapangan dalam hal
penelitian.
2. Praktisi
Diharapkan bahan penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan
dipakai sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan berupa
informasi akuntansi yang berasal dari rating obligasi.
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1.5 Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisan dibagi lima bab, di
mana tiap bab dijelaskan atau diuraikan lebih lanjut di dalam beberapa bab dan
sub bab dengan tujuan agar pembaca dapat mengerti apa yang akan dibahas oleh
penulis dan dapat mengetahui gambaran umum dari skripsi ini. Adapun
sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah :
BAB I

Pendahuluan
Bab ini menguraikan secara singkat latar belakang penelitian,
ruang

lingkup

penelitian,

tujuan

dan

manfaat

penelitian,

metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
BAB II

Landasan Pemikiran Teoritis
Menguraikan tentang pengertian obligasi, karakteristik obligasi,
deskripsi rating obligasi, manfaat dan tujuan rating obligasi,
analisis rating obligasi dan penelitian terdahulu.

BAB III

Metode Penelitian
Berisi mengenai objek penelitian, data penelitian yang diperlukan,
tehnik pengumpulan data, metode analisis data, tehnik analisis
data.

BAB IV

Analisis dan Pembahasan
Menguraikan tentang analisa terhadap data-data yang berhubungan
dengan

penelitian

dan

pembahasan

dari

permasalahan yang diteliti.
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BAB V

Kesimpulan dan Saran
Merupakan bab terakhir yang menguraikan tentang kesimpulan
yang diperoleh dari uraian teori, penerapan serta pembahasan yang
telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya berdasarkan kesimpulan
tersebut penulis mencoba untuk memberikan saran-saran dari
pembahasan yang penulis lakukan dan harapkan dapat berguna
bagi obyek yang diteliti maupun bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUSUN SKRIPSI
LAMPIRAN
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BAB II
LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS

2. 1 Obligasi
2.1.1 Arti dan Karakteristik Obligasi
Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka
panjang yang diperjual belikan. Dalam pasar modal dikenal dua instrumen
keuangan, yaitu : instrumen yang bersifat penyertaan atau ekuitas yang dikenal
dengan saham (stock) dan instrumen yang bersifat pendapatan tetap (fixed income)
atau instrumen hutang jangka panjang yang disebut obligasi (bond).
Obligasi sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan, dewasa ini
mulai mendapat banyak perhatian. Pengertian obligasi menurut Darmadji dan
Fakhruddin (2001), yaitu efek penerbitnya (issuer) mengeluarkan atau menjual
surat utang dengan kewajiban menebus kembali suatu masa nanti sesuai
kesepakatan di antara para pihak. Obligasi lebih dikenal sebagai public bond yaitu
efek kewajiban tetap jangka panjang yang sesuai dan ditujukan untuk dijual kepada
individu maupun perusahaan. Lebih lanjut, obligasi dipertimbangkan sebagai efek
pendapatan tetap karena perusahaan telah membebankan kewajiban tetap
keuangan yang harus dibayarkan. Secara khusus, perusahaan penerbit obligasi
setuju untuk membayar secara tetap sejumlah kewajiban bunga kepada pemegang
obligasi dan membayarkan kembali sejumlah pokok hutang tersebut pada saat
obligasi tersebut jatuh tempo (Riley dan Brown, 2000).

10
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Karakteristik obligasi seperti yang dijelaskan dalam Rahardjo (2004),
antara lain :
a. Nilai penerbitan obligasi (jumlah pinjaman dana)
Dalam penerbitan obligasi, emiten akan menyatakan jumlah dana yang
dibutuhkan melalui penjualan obligasi.
b. Jangka waktu obligasi
Setiap obligasi memiliki jangka waktu tertentu (maturity). Semakin pendek
jangka waktu suatu obligasi, maka dianggap risikonya semakin kecil. Pada
saat jatuh tempo pihak penerbit obligasi berkewajiban melunasi pembayaran
pokok obligasi tersebut.
c. Tingkat suku bunga
Kupon obligasi bisa berupa tingkat suku bunga tetap (fixed rate) maupun
tingkat suku bunga mengambang (variable rate).
d. Jadwal pembayaran suku bunga
Emiten memiliki kewajiban untuk membayar kupon kepada investor.
Pembayaran kupon tersebut dilakukan secara periodik sesuai dengan
kesepakatan sebelumnya.
e. Jaminan
Obligasi yang memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan akan lebih
mempunyai daya tarik bagi investor tersebut. Di dalam penerbitan obligasi
sendiri kewajiban penyediaan jaminan tidak harus mutlak.
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Pendanaan dari obligasi digunakan untuk mendanai kegiatan operasional
jangka panjang dari emiten. Sebagai balas jasa atau dana dari investor, emiten
berjanji untuk membayar sejumlah nominal tertentu pada saat jatuh tempo
ditambah dengan bunga atas dana yang dipinjamkan tersebut. Jika pada saat jatuh
tempo emiten tidak mampu membayarkan kewajibannya kepada investor
(wanpreastasi atau default), maka investor berhak untuk melakukan klaim atas
aset yang dimiliki emiten.
2.1.2. Jenis Obligasi
Rahardjo (2004) membagi jenis obligasi ke dalam berbagai macam
klasifikasi seperti berdasarkan issuer atau penerbit, suku bunga, kepemilikan,
jaminan, pelunasan, callability, convertible, dan lokasi.
Berikut ini akan dijelaskan berbagai jenis obligasi yang dibagi sesuai
dengan jenis kategorinya.
1. Berdasarkan Issuer atau Penerbit
Dalam setiap penerbitan obligasi ada istilah emiten atau institusi yang
bertanggung jawab dalam penggunaan dana. Pihak penerbit (emiten) adalah
obyek investasi dari para pembeli obligasi.
a. Government Bond
Obligasi ini diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk
kepentingan pemerintah atau skala nasional.
b. Municipal Bond
Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
mengembangkan proyek fasilitas umum di wilayah daerah tersebut. Dana
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dari hasil obligasi ini dapat digunakan untuk kepentingan umum atau
proyek swasta yang digunakan untuk kepentingan umum.
c. Corporate Bond
Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta atau komersial yang
bertujuan untuk mendukung kepentingan bisnisnya. Manfaat dana bisa
digunakan sebagai ekspansi bisnis atau pembayaran utang. Obligasi
korporasi merupakan obligasi yang paling banyak diminati oleh investor
karena sering memberikan keuntungan yang sangat kompetitif dan
menarik.
2. Berdasarkan Suku Bunga
Untuk menarik investor, salah satu syaratnya adalah bahwa sebuah
obligasi harus mempunyai tingkat suku bunga yang menguntungkan bagi calon
pembeli tersebut.
a. Fixed Rate Bond
Obligasi dengan tingkat suku bunga tetap mempunyai pengertian bahwa
investor akan mendapatkan keuntungan atas investasi obligasinya dalam
jumlah yang pasti (fixed). Besaran kupon (suku bunga) telah ditetapkan
lebih awal (bisa annual atau semi annual).
b. Floating Rate Bond
Obligasi dengan bunga mengambang ini berdasarkan tingkat suku bunga
variabel yang tingkat penyesuaian bunganya dilakukan secara berkala.
Obligasi tersebut diperhitungkan atas dasar rata-rata bunga deposito
(Average Time Deposit) dari beberapa bank ditambah nilai premi tertentu
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(ATD + Premi).
c. Mixed Rate Bond
Merupakan kombinasi dari suku bunga tetap dan suku bunga
mengambang. Jenis obligasi ini dapat menguntungkan bagi investor yang
sifatnya konservatif.
d. Zero Coupon Bond
Jenis obligasi yang tanpa bunga di mana investor mendapatkan
keuntungan dari selisih potongan nilai prinsipal dan nilai investasi.
Penerbit tidak membayarkan bunga kepada pemilik obligasi. Sedangkan
pemilik obligasi ini biasanya mendapatkan keuntungan dari apresiasi
bertahap nilai obligasi tersebut. Obligasi kupon nol sering diterbitkan oleh
pemerintah daerah dengan memberikan insentif berupa pembebasan pajak
atas bunga.
3. Berdasarkan Kepemilikan
Sebagai produk investasi yang sangat berharga sebuah obligasi
mempunyai status hak kepemilikan yang sangat fleksibel, yaitu :
a. Register Bond (Obligasi Terdaftar atau Atas nama)
Register bond mencantumkan nama pembeli dalam sertifikat obligasi
tersebut. Setiap melakukan transaksi (berpindah tangan), nama pembeli
terakhir harus di-endorse (ditulis dan dicap stempel) di balik sertifikat
obligasi. Pemilik nama yang tercantum dalam endorse terakhirlah yang
berhak mencairkan obligasi tersebut.
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b. Bearer Bond (Atas Unjuk)
Jenis obligasi bearer bond memberikan hak kepada siapa saja yang
memegang sertifikat obligasi ini untuk dapat menjadikan uang tunai serta
secara hukum tidak memerlukan endorsement. Pada dasarnya dalam
sertifikat obligasi ini tidak tercantum nama pemiliknya.
4. Berdasarkan Jaminan
Obligasi berfungsi sebagai surat utang, karena itu ada unsur jaminan
sebagai syarat untuk menarik investor agar merasa aman dalam berinvestasi
dengan membeli obligasi tersebut. Berikut ini adalah beberapa jenis obligasi
yang mempunyai struktur jaminan.
a. Guaranteed Bond (obligasi dijamin garansi)
Obligasi yang pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh institusi atau
perusahaan yang bukan penerbit obligasi tersebut. Obligasi ini biasanya
keluar dari hubungan antar anak perusahaan yang menerbitkan surat
obligasi. Obligasi juga dijamin oleh induk perusahaan tersebut sehingga
jaminan kepercayaan terhadap calon investor semakin tinggi.
b. Mortgage Bond (obligasi dijamin properti)
Obligasi mortgage bond diterbitkan dengan jaminan properti milik
penerbit obligasi. Apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar maka pihak
pemegang obligasi bisa melakukan penjualan aset properti tersebut untuk
melunasi gagal bayar tersebut.
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c. Collateral Trust Bond (obligasi dijamin surat berharga)
Jenis obligasi yang penjaminannya didasarkan atas surat berharga lainnya,
biasanya disimpan oleh pihak bank atau wali amanat.
d. Equipment Bond (obligasi dijamin dengan peralatan)
Penjaminan obligasi ini didasarkan atas hak gadai atau hak jual atas
peralatan tertentu kepada pemegang obligasi.
e. Debenture Bond (obligasi tanpa jaminan)
Obligasi hanya menjamin dengan itikad baik (goodwill/integritas)
penerbit, biasanya diterbitkan oleh pemerintah atau dikenal dengan istilah
unsecured bond.
5. Berdasarkan Pelunasan
Obligasi berdasarkan pelunasan berfungsi sebagai surat utang sehingga
sistem dan metode pelunasan merupakan syarat utama yang harus
dicantumkan secara jelas dalam prospektus obligasi. Berikut ini rincian
obligasi yang berdasarkan pelunasan yaitu :
a. Serial Bond (obligasi berseri)
Metode pelunasan obligasi dilakukan secara bertahap sesuai tanggal jatuh
tempo yang dijadwalkan pada periode tertentu sampai pelunasan
keseluruhan obligasi.
b. Callable Bond (obligasi yang dilunasi sebelum jatuh tempo)
Obligasi yang diterbitkan dengan hak emiten untuk membeli kembali atau
menebus obligasi sebelum masa jatuh tempo. Pihak penerbit biasanya
memberikan premi insentif kepada pemegang obligasi apabila hendak
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melunasi sebelum masa jatuh tempo.
c. Putable Bond (obligasi put)
Obligasi ini memberikan

hak

kepada pemegang obligasi

untuk

mendapatkan pelunasan sebelum jatuh tempo serta menerima nilai unjuk
penuh.
d. Singking Fund Bond (obligasi dengan dana pelunasan)
Metode pelunasannya obligasi didukung dengan dana pelunasan yang
diakumulasikan secara tetap dari penyisihan laba bersih emiten. Adanya
kewajiban penyisihan dana pelunasan maka investor merasa aman untuk
mendapatkan hak pembayaran kewajiban bunga dan pokok obligasi.
e. Convertible Bond (obligasi konversi)
Obligasi ini dapat ditukarkan dengan saham emiten pada perhitungan
harga yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga memberikan insentif
kepada investor obligasi yang menginginkan pendapatan tinggi dari saham
ditambah nilai apresiasi dibanding yang ditawarkan obligasi biasa.
f. Perpetual Bond (obligasi tanpa jatuh tempo)
Obligasi ini tidak memiliki waktu jatuh tempo, tidak dapat ditebus serta
memiliki kewajiban membayar pendapatan bunga tetap (annuity bond).
6. Berdasarkan Penukaran
Obligasi ini mempunyai sifat dapat ditukarkan dengan instrumen surat
berharga lainnya, secara tidak langsung memberikan alternatif atau daya tarik
keuntungan bagi pembeli obligasi ini. Bentuk dari obligasi ini adalah :
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a. Convertible Bond
Obligasi yang dapat dikonversi atau ditukarkan dengan saham emiten
tersebut.
b. Exchangeable Bond
Prinsipal pinjaman obligasi dibayar dengan menggunakan saham
perusahaan lain.
7. Berdasarkan Lokasi Penerbitan
Obligasi ini dibedakan berdasar lokasi atau jangkauan pemasaran dari
produk obligasi tersebut.
a. Domestic Bond
Jenis obligasi yang diterbitkan untuk jangkauan pasar domestik dan
biasanya menggunakan denominasi mata uang negara di mana obligasi
diterbitkan.
b. International Bond
Jenis obligasi ini merupakan obligasi emiten di suatu negara yang
diterbitkan untuk pasar luar negeri. Beberapa istilah untuk obligasi
internasional adalah :
Dragon Bond : obligasi yang diterbitkan di Hongkong.
Yankee Bond : obligasi yang diterbitkan di Amerika.
Matador Bond : obligasi yang diterbitkan di Spanyol.
Samurai Bond : obligasi yang diterbitkan di Jepang.
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2.2 Rating Obligasi
2.2.1 Tujuan dan Manfaat Rating Obligasi
Tujuan utama proses rating adalah memberikan informasi akurat mengenai
kinerja keuangan, posisi bisnis industri perseroan yang menerbitkan surat utang
(obligasi) dalam bentuk rating kepada calon investor (Rahardjo, 2004).
Peringkat

(rating)

obligasi

tersebut

akan

mempengaruhi

tingkat

pengembalian (return) obligasi yang diharapkan oleh investor. Hal ini terjadi
karena pada umumnya di mana semakin buruk rating suatu obligasi maka akan
semakin tinggi tingkat pengembalian (return) yang dituntut investor atas obligasi
tersebut. Begitu juga sebaliknya apabila peringkat (rating) suatu obligasi tinggi
maka obligasi tersebut memberikan tingkat pengembalian hasil yang rendah.
Melalui analisis dari segi keuangan atau manajemen dan bisnis
fundamentalnya, setiap investor akan dapat menilai kelayakan bisnis usaha emiten
tersebut. Berikut ini adalah manfaat rating bagi investor menurut Rahardjo (2004)
meliputi :
a. Informasi risiko investasi
Tujuan utama investasi adalah untuk meminimalkan risiko serta mendapatkan
keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, dengan adanya rating diharapkan
informasi risiko dapat diketahui lebih jelas.
b. Rekomendasi Investasi
Rating membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi yang akan
dilakukannya.
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c. Perbandingan
Hasil rating akan dijadikan patokan dalam membandingkan obligasi yang satu
dengan yang lain serta membandingkan struktur obligasi yang lainnya seperti
suku bunga dan metode penjaminannya.
Selain memberikan manfaat rating bagi investor tentu juga memberikan
manfaat bagi perusahaan penerbit obligasi (emiten). Berikut ini adalah manfaat
rating bagi perusahaan (emiten) :
a. Informasi posisi bisnis
Dengan melakukan rating, pihak perseroan akan dapat mengetahui posisi
bisnis dan kinerja usahanya dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya.
b. Menentukan struktur obligasi
Setelah diketahui keunggulan dan kelemahan manajemen, bisa ditentukan
beberapa syarat atau struktur obligasi yang meliputi tingkat suku bunga, jenis
obligasi, jangka waktu tempo dan yang lainnya.
c. Mendukung kinerja
Apabila perusahaan (emiten) mendapatkan rating yang cukup bagus maka
kewajiban menyediakan singking fund atau jaminan kredit bisa dijadikan
pilihan alternatif.
d. Alat pemasaran
Dengan mendapatkan rating yang bagus, daya tarik perusahaan di mata
investor bisa meningkat. Dengan demikian, adanya rating bisa membantu
sistem pemasaran obligasi tersebut supaya lebih menarik.
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e. Menjaga kepercayaan investor
Hasil rating yang independen akan membuat investor merasa lebih aman
sehingga kepercayaan investor bisa terjaga.
2.2.2 Penilaian Rating Obligasi
Proses penilaian rating dilakukan dengan mempertimbangkan segala yang
berhubungan dengan keuangan dan informasi non keuangan, antara lain
operasional perusahaan, manajemen perusahaan, laporan keuangan perusahaan
dan perencanaan perusahaan.
Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perbandingan klasifikasi
penilaian peringkat obligasi (bond rating) menurut lembaga pemeringkat
internasional yaitu Moody’s dan Standard & Poor dan lembaga pemeringkat
Indonesia yaitu PEFINDO (Karyani dan Manurung, 2006).
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High grade
(Invesment
Grade)

Medium grade
(Invesment
Grade)

Speculative
(Non
Invesment
Grade)

Default
(Non
Invesment
Grade)

     

Moody’s

S&P

PEFINDO

Definisi

Aaa

AAA

idAAA

Aa

AA

idAA

Efek utang yang memiliki kualitas kredit sedikit
dibawah peringkat tertinggi, tetap didukung oleh
kualitas kemampuan membayar bunga dan pokok

A

A

idA

Efek utang yang berisiko investasi rendah dan
tetap memiliki kemampuan secara financial
namun cukup peka terhadap perubahan yang
merugikan.

Baa

BBB

idBBB

Efek utang yang berisiko investasi rendah
didukung oleh kemampuan obligor untuk
membayar bunga dan pokok namun kemampuan
tersebut dapat diperlemah oleh perubahan kondisi
perekonomian dan bisnis.

Ba

BB

idBB

Efek utang yang menunjukkan dukungan
kemampuan obligor yang agak lemah relatif
untuk memenuhi kewajiban finansialnya serta
peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian
yang tidak menentu.

B

B

idB

Efek utang yang menunjukkan parameter
perlindungan yang sangat lemah. Walaupun
obligor masih memiliki kemampuan untuk
memenuhi kewajiban finansialnya namun adanya
perubahan keadaan bisnis dan perekonomian
akan memperburuk kemampuannya.

Caa

CCC

idCCC

Efek utang yang tidak mampu dan mendekati
kondisi default untuk memenuhi kewajiban
finansialnya serta hanya bergantung pada
perbaikan kondisi eksternal.

D

idD

Peringkat
tertinggi
untuk
mengindikasikan kemampuan
membayar bunga dan pokok.

Efek utang yang
kewajibannya.
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2. 3 Perusahaan Rating Obligasi di Indonesia
Investor yang akan menanamkan modalnya pada obligasi memerlukan
informasi seputar obligasi serta perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut
(obligor atau emiten), terutama mengenai kemampuan emiten untuk membayar
kewajibannya.
Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk menggambarkan informasi
mengenai obligasi adalah credit rating (peringkat). Peringkat (rating) diterbitkan
oleh perusahaan pemeringkat efek (credit rating agency yaitu lembaga
independen yang memberikan informasi mengenai risiko kredit untuk berbagai
surat hutang (peringkat obligasi atau bond rating) maupun rating untuk
perusahaan itu sendiri (peringkat perusahaan atau general obligation rating).
Kesenjangan informasi antara emiten dan investor dapat dijembatani oleh
perusahaan pemeringkat dengan menyediakan informasi atas tingkat risiko kredit
suatu perusahaan (Raharjo, 2004).
Dalam menentukan rating, masing-masing perusahaan pemeringkat efek
bisa menerapkan klasifikasi pemeringkatan yang berbeda-beda sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada
perusahaan Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) sebagai lembaga rating yang
memberikan sumber data dalam penelitian ini.
PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) didirikan di Jakarta pada
tanggal 29 Desember 1993 atas inisiatif dari Departemen Keuangan,
BAPEPAMLK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan) dan Bank
Indonesia. Untuk menjaga independensi PEFINDO, maka institusi-institusi
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pendukung tersebut tidak berhubungan dengan manajemen dan operasi
PEFINDO. Pada tanggal 13 Agustus 1994, PEFINDO mendapatkan ijin operasi
(No. 39/PM-PI/1994) untuk menjadi salah satu institusi pendukung dari pasar
modal dan pasar uang Indonesia.
PEFINDO mempunyai tujuan utama yaitu menyediakan rating yang
obyektif, independen, dan terpercaya terkait dengan risiko kredit dari surat hutang
publik melalui pemeringkatan. Selain itu, PEFINDO juga menyediakan dan
menerbitkan informasi kredit mengenai pasar modal (Purba, 2000).

2. 4 Proses Rating Obligasi
Proses rating obligasi PEFINDO dapat digambarkan sebagai berikut
(Purba, 2000) :
1. Mengajukan Permohonan Pemeringkatan
Klien mengajukan surat permohonan atau permintaan untuk mendapatkan
pemeringkatan. Untuk itu, klien menyerahkan laporan baik yang dibuat
Akuntan Publik maupun yang dibuat untuk keperluan internal, serta informasi
lain termasuk data industri, struktur kepemilikan dan kepengurusan.
2. Menunjuk Tim Analis
Setelah menerima surat permohonan pemeringkatan, PEFINDO akan
menunjuk tim analis yang dikepalai seorang Analis Utama untuk melakukan
penelitian awal. Analis Utama ini dibantu oleh satu atau dua analis lainnya.
Umumnya satu tim terdiri atas dua analis, tetapi dapat mencapai tiga atau lebih
bergantung pada besarnya setiap kasus.
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3. Menganalisis Informasi
Tim analis akan meneliti serta memproses data dasar yang sudah diterima dan
akan selalu berhubungan dengan klien untuk mendapatkan segala informasi
tambahan yang diperlukan. Saat data dasar diterima selengkapnya, PEFINDO
memberitahu klien bahwa proses pemeringkatan mulai berjalan dan akan
diselesaikan dalam waktu tiga puluh hari kerja.
4. Proses Analisis
Dalam proses pengerjaan, tim analis melakukan beberapa langkah, yaitu
mengunjungi perusahaan maupun pabrik klien, berdiskusi dengan Direksi
Klien, mendapatkan konfirmasi dan penjelasan atas beberapa hal, serta
mengamati aktivitas Fisik Klien. Bila dipandang perlu, tim analis juga akan
mengunjungi dan berbicara dengan sebagian atau pelanggan nasabah,
pemasok utama serta kelompok kepentingan lainnya guna mendapatkan
informasi yang dibutuhkan. Dalam tahap ini juga Tim Analis akan
mempersiapkan laporan internal yang akan dibahas tahap berikutnya, yaitu
rapat internal.
5. Rapat Internal
Setelah selesai melakukan penelitiannya, tim analis akan menyusun dan
mempresentasikan rangkuman dan hasil laporan dalam Rapat Internal yang
melibatkan direksi PEFINDO dan Analis lainnya. Tujuan dari review ini
adalah untuk memastikan keseksamaan dan obyektifitas dari Tim yang
ditugaskan. Adapun hasil rating dari Rapat Internal ini masih subyektif
sifatnya, karena hanya dihadiri oleh Tim PEFINDO. Untuk itu perlu adanya,
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penyaringan lebih lanjut.
6. Rapat Komite Pemeringkat
Rapat Komite Pemeringkat akan mendiskusikan dan memutuskan rating akhir
yang diberikan. Rapat Komite Pemeringkatan dihadiri oleh Tim Analis,
Direksi PEFINDO serta pakar (expert) dari luar PEFINDO yang diundang
untuk berpartisipasi dalam menentukan rating yang diberikan dan dapat
dipertanggungjawabkan dari sisi profesionalisme, obyektivitas maupun
independensinya.
7. Memberitahukan Kepada Klien
Setelah rating akhir ditentukan, PEFINDO akan mengundang klien untuk
memberitahukan secara resmi hasil rating klien serta menjelaskan rasionalnya.
Klien mempunyai hak untuk setuju ataupun tidak setuju atas hasil rating yang
diberikan.
8. Meminta Peninjauan Ulang (Appeal)
Klien dapat meminta peninjauan ulang dengan menyediakan informasi
tambahan yang material sifatnya dalam waktu yang ditentukan. Rapat Internal
akan menilai dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan. Appeal ini hanya
berlaku sekali saja.
9. Klien Setuju
PEFINDO hanya akan mengumumkan hasil pemeringkatan ke publik bila
disetujui secara tertulis oleh klien.
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10. Mempublikasikan Nilai Rating
Apabila klien menyetujui untuk mempublikasikan nilai peringkatnya,
PEFINDO akan mempublikasikan hasil rating tersebut ke berbagai media
cetak maupun elektronik.
11. Publikasi Dasar Pemikiran Penilaian (Rating Rationale)
Jika hasil rating dari klien telah diumumkan. PEFINDO juga akan
mempublikasikan laporan dasar pemikiran penilaiannya.
12. Memantau Perkembangan Efek Hutang
PEFINDO akan melakukan pemantauan secara berkala, minimal satu kali
setahun, sampai jatuh tempo efek hutang yang bersangkutan. Dalam hal ini,
PEFINDO berhak secara sepihak melakukan pemeringkatan pemantauan,
bilamana terjadi perkembangan penting yang secara material dapat
mempengaruhi kemampuan klien dalam mengembalikan hutangnya sesuai
dengan yang diperjanjikan.
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2. 5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rating Obligasi
Menurut Bodie, Kane, dan Marcus (2008), lembaga-lembaga yang
mengeluarkan rating mendasarkan analisis rating dan kecenderungan dari rasiorasio keuangan perusahaan penerbit obligasi. Rasio-rasio kunci yang digunakan
untuk mengevaluasi antara lain adalah sebagai berikut :
a. Coverage Ratio
Rasio pendapatan perusahaan terhadap fixed costs. Times Interest Earned
Ratio adalah rasio pendapatan sebelum pembayaran bunga dan pajak terhadap
kewajiban membayar bunga. Fixed Charged Coverage Ratio melibatkan
pembayaran sewa dan pembayaran sinking fund dengan kewajiban membayar
bunga untuk mencapai rasio pendapatan terhadap keseluruhan kewajiban kas
tetap. Coverage Ratios yang rendah menandakan kemungkinan perusahaan
mengalami kesulitan arus kas.
b. Leverage Ratio-Debt to Equity
Leverage Ratio yang terlalu tinggi mengindikasikan hutang yang berlebihan,
menandakan kemungkinan perusahaan akan tidak dapat membayar sesuai
dengan kewajiban obligasinya.
c. Liquidity Ratios
Terdapat dua macam liquidity ratio yang umum adalah current ratio (current
asset / current liabilities) dan quick ratio (current asset kecuali inventories /
current liabilities). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk
membayar tagihan pada saat jatuh tempo dengan hartanya yang paling lancar.
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d. Profitability Ratios
Mengukur tingkat pengembalian aset atau ekuitas. Profitability ratio
mengindikasikan kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Return
on Asset (ROA) adalah alat pengukuran yang paling terkenal. Perusahaan
dengan tingkat ROA yang lebih tinggi lebih mampu menghasilkan uang di
pasar modal karena mereka menawarkan prospek pendapatan yang lebih baik
terhadap investasi perusahaan.
e. Cash Flow to Debt Ratio
Rasio atas total cash flow terhadap outstanding debt.
Metodologi yang digunakan PEFINDO untuk melakukan pemeringkatan
antara lain mencakup analisis data, sifat dan struktur dari suatu infustri terhadap
emiten atau perusahaan yang bersangkutan, posisi pasar emiten di suatu industri
dan juga faktor finansial perusahaan, antara lain (Purba, 2000) :
a. Struktur Industri
Evaluasi terhadap suatu industri mencakup keseluruhan tetapi tidak terbatas
terhadap pertumbuhan industri, sifat dan struktur permintaan, termasuk siklus
dan faktor-faktor terkait, sturktur industri, kompetisi, struktur dan sifat
pasokan bahan baku, besarnya modal dan exposure terhadap fluktuasi suku
bunga.
b. Posisi Pasar
•

PEFINDO dengan seksama mengevaluasi posisi perusahaan di pasar yang
terkait. Analisis ini membahas target pasar perusahaan (distribusi geografi,
segmentasi), variasi produk-produknya, kemampuan untuk mempengaruhi
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harga, ketahanan dalam menghadapi kompetisi, pemasok (supplier) dan
produktivitas karyawan.
•

PEFINDO melakukan analisis terhadap manajemen perusahaan dan
kebijaksanaan manajemen untuk mencapai tujuan-tujuannya.

•

PEFINDO melihat pentingnya hubungan antara induk dan anak
perusahaan, terutama kalau perusahaan tersebut merupakan bagian dari
bisnis grup atau keluarga.

c. Analisis Finansial
Sebelum menilai struktur finansial suatu perusahaan, terlebih dahulu
PEFINDO akan melihat filosofi manajemen dan kebijakan yang terkait
dengan risiko finansial. Analisis PEFINDO akan mencakup hal-hal yang
terkait dengan mutu dan kebijakan akuntansi serta finansial, termasuk debt
leverage, prinsip-prinsip konsolidasi yang digunakan, kebijakan sehubungan
dengan penilaian aktiva, penyusutan, pencadangan, hal-hal di luar laporan
keuangan (off-balance sheet exposure), profitabilitas, coverage, struktur
pendanaan, capital adequacy, likuiditas dan future earning protection.
Selanjutnya, PEFINDO juga akan menilai fleksibilitas perusahaan dalam
mendapatkan pendanaan guna menutupi kewajibannya bila perusahaan
mengalami kegoncangan mendadak.
Wigoyo (2006)1 telah membuat suatu pemeringkatan terhadap obligasiobligasi terbaik pada tahun 2006. Yang mendasarkan pada beberapa kriteria.
Penentuan kriteria tersebut menurut kutipan dalam Majalah Investor, berdasarkan

1

Sumber : Antara ‘Return’ & ‘Risk’. Majalah Investor Edisi 154 (2006) hal. 27
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beberapa pertimbangan dari para analis dan narasumber yang berkompeten dalam
bidang tersebut. Berikut ini adalah kriteria yang digunakan sebagai bahan
pemeringkatan oleh Majalah Investor :
a. Return
Return merupakan hasil yang diperoleh pembeli obligasi selama setahun.
Return tersebut diperoleh dengan menjumlahkan hasil kupon dengan gain dan
loss.
b. Frekuensi transaksi
Frekuensi transaksi merupakan transaksi obligasi selama setahun.
c. Volume transaksi
Volume transaksi merupakan volume perdagangan obligasi selama setahun.
d. Kontinuitas transaksi
Kontinuitas transaksi obligasi selama setahun.
e. Capital Adaquacy Ratio (CAR)
Capital Adaquacy Ratio diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank.
f. Debt to Equity Ratio (DER)
Debt to Equity Ratio merupakan perbandingan antara utang dan ekuitas.
g. Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)
Perbandingan antara EBITDA (Earning before interest, tax, depreciation and
amortization) dengan interest (beban bunga), dimaksudkan untuk menghitung
kemampuan cash perusahaan dalam menunaikan kewajiban pembayaran
bunga.
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h. Rasio Lancar
Merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar
dimaksudkan untuk mengukur kemampuan likuiditas perusahaan.
i. Rating Lembaga Peringkat
Kriteria lain yang cukup menentukan adalah rating lembaga pemeringkat.
Obligasi yang mendapat rating tertinggi (idAAA) akan mendapat skor
tertinggi, sedangkan obligasi dengan rating idCCC akan mendapat skor
terendah, karena obligasi dengan rating idD tidak ikut diperingkat.
j. Durasi Obligasi
Merupakan jangka waktu obligasi tersebut jatuh tempo. Kriteria tersebut
dimasukkan karena melihat makin lama durasi obligasi maka makin tinggi
tingkat risiko obligasi itu terhadap ketidakpastian pasar.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak faktor yang dapat
diteliti untuk menilai prediksi rating obligasi baik itu faktor keuangan maupun non
keuangan. Namun penulis berinisiatif hanya menggunakan beberapa faktor yang
termasuk faktor penting dalam penilaian suatu perusahaan yaitu dari sisi likuiditas,
profitabilitas, leverage dan maturity. Penilaian tersebut didukung berdasarkan
kriteria yang tercantum dalam teori keuangan, penelitian sebelumnya, referensi
dalam Majalah Investor dan metodologi yang dilakukan oleh lembaga
pemeringkat dalam hal ini PEFINDO. Dengan demikian faktor-faktor yang diteliti
dalam penelitian adalah sebagai berikut :
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a. Current Ratio (CR)
Current ratio, termasuk bagian dari rasio likuiditas, digunakan untuk
mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
yang jatuh tempo. Perusahaan dikatakan likuid jika perusahaan dapat memenuhi
seluruh kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Pengertian Current ratio
sendiri menurut Wild, Subramanyam dan Halsey (2005) adalah hubungan antara
total aktiva lancar dengan total hutang jangka pendek. Rasio ini menunjukkan
berapa dari setiap rupiah aktiva lancar dibiayai oleh hutang jangka pendek atau
berapa kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang jangka pendek.
Pencapaian tingkat likuiditas ke arah yang ideal dengan mencapai ukuran standar
likuiditas yang lazim, yaitu Current Ratio 200% (Gill dan Chatton, 2008).
b. Debt to Equity Ratio (DER)
Debt to Equity Ratio termasuk dalam rasio leverage atau solvabilitas.
Pengertian rasio solvabilitas atau leverage menurut Darmawan (2007) digunakan
untuk mengukur peranan dana dari luar perusahaan dibandingkan dengan total
dana pemilik dan dibandingkan dengan total aktiva perusahaan. Suatu perusahaan
dikatakan solvable bila aset yang dimilikinya lebih besar dari kewajibankewajibannya. Salah satu bagian dari rasio leverage adalah Debt to Equity Ratio
(DER).
Debt to Equity (DER) adalah rasio yang mengukur perbandingan antara
sumber dana perusahaan yang diperoleh dari pihak luar dengan dana yang
disediakan oleh pemilik. Semakin besar peranan dana yang berasal dari luar
dibandingkan dengan modal sendiri semakin besar risiko yang harus ditanggung
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oleh penyedia dana (kreditor). Semakin kecil rasio semakin baik bagi kreditor
karena yang rasio yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa kreditor
menanggung risiko lebih besar dari pemilik perusahaan.
c. Return on Equity (ROE)
ROE adalah perbandingan antara laba bersih bank dengan modal sendiri.
Menurut Gill dan Chatton (2008), ROE banyak diamati oleh para pemegang
saham (baik pemegang saham pendiri maupun pemegang saham baru) serta para
investor di pasar modal yang ingin membeli saham yang bersangkutan (jika
perusahaan tersebut telah go public). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan
dalam memperoleh laba bersih yang berkaitan dengan pembayaran dividen.
Kenaikan dalam rasio ini juga berarti terjadi kenaikan laba bersih dari perusahaan
yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut biasanya menyebabkan
kenaikan harga saham perusahaan tersebut. Dengan demikian faktor ROE
merupakan penentu keputusan investasi investor karena faktor tersebut
menunjukkan tingkat keuntungan suatu perusahaan. Nilai standar umum ROE
adalah 15%.
d. Return On Asset (ROA)
ROA adalah perbandingan antara laba usaha dibagi total aset. Rasio ini
menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubunganya
dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri dan memberikan gambaran
seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga memberikan keuntungan bagi
perusahaan. Angka ROA yang ideal adalah 15%. Semakin tinggi ROA, semakin
baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Oleh karena itu,
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tingkat rasio yang tinggi dapat mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk
going concern (Gill dan Chatton, 2008).
e. Maturitas (Jatuh Tempo)
Setiap obligasi mempunyai masa jatuh tempo atau dikenal dengan istilah
maturitas yaitu tanggal di mana nilai pokok obligasi tersebut harus dilunasi oleh
penerbit obligasi. Emiten obligasi mempunyai kewajiban mutlak untuk membayar
nilai nominal obligasi kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo.
Dalam membahas faktor jatuh tempo (maturity) suatu obligasi adalah
bahwa semakin lama masa jatuh tempo obligasi, akan semakin tinggi risiko
investasinya. Obligasi yang memiliki periode waktu yang begitu lama memiliki
risiko kejadian buruk atau peristiwa yang menyebabkan kinerja perusahaan
menurun (Raharjo, 2004).

2. 6 Penelitian-Penelitian Terdahulu
Penelitian yang menguji tentang hubungan bond rating dan kinerja
perusahaan pernah dilakukan oleh Penelitian Pogue dan Soldofsky (1969) yang
meneliti penilaian bond rating terhadap operasi perusahaan dan kondisi keuangan
perusahaan. Dari hasil penelitian menunjukkan probability obligasi mempunyai
hubungan yang terikat terhadap rating dan berbanding terbalik terhadap hubungan
leverage dan earning instability dalam menerbitkan perusahaan yang secara
langsung berhubungan dengan size perusahaan dan profitability. Faktor lainnya
seperti, leverage dan profitability menunjukkan pengaruh negatif signifikan
terhadap bond rating perusahaan yaitu sebesar -0.00022, sedangkan size dan
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koefisien earning instability mempunyai frekuensi yang rendah.
West (1970) melakukan pendekatan lain untuk memprediksi rating
obligasi perusahaan dengan mengembangkan penelitian Horrigan (1966).
Menggunakan Model Fisher untuk memprediksi bond ratings, hasil penelitian
menunjukkan bahwa data akuntansi dan rasio keuangan menjadi faktor yang
sangat berguna untuk menentukan rating obligasi .
Pinches dan Mingo (1975) menguji analisis multivariate ke dalam bond
rating industri. Sampel yang digunakan semua perusahaan obligasi dengan rating
B periode 1 Januari 1967-31 Desember 1968 dan menganalisa semua informasi
keuangan yang tersedia, dengan jumlah 186 bonds. Mereka pertama kali
menggunakan

model

multiple

discriminant

analysis

(MDA)

dalam

mengklasifisikan rating obligasi dan hasilnya menunjukkan bahwa 60% sampel
penelitian dapat diprediksi dengan tepat.
Bhojraj dan Sengupta (2003) menguji pengaruh Corporate Governance
terhadap bond rating dan yield. Objek penelitian menggunakan semua industri
yang menerbitkan obligasi periode 1991-1996 dan terdaftar di Warga Fixed
Income Database. Beberapa data akuntansi yang digunakan adalah rasio debt to
equity dan total asset pada akhir tahun.

Dalam penelitian ini, proksi dari

corporate governance adalah kepemilikan institusi dan komisaris independen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kepemilikan institusi dan
proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan secara statistik
terhadap rating obligasi. Sedangkan persentase kepemilikan institusi dan proporsi
komisaris independen berpengaruh negatif signifikan secara statistik terhadap
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dengan yield obligasi.
Penelitian Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) menguji pengaruh
corporate governance terhadap rating obligasi dan yield obligasi. Variabel
dependen yang digunakan adalah peringkat (rating). Variabel independen yang
digunakan adalah kepemilikan institusi, komisaris independen, komite audit dan
kepemilikan manajerial. Variabel kontrol yang digunakan adalah kualitas audit,
total asset dan rasio debt to equity. Mereka menemukan bahwa tidak semua
elemen corporate governance berpengaruh terhadap rating dan yield obligasi dan
keberadaaan komite audit secara statistik signifikan berpengaruh negatif terhadap
yield obligasi.
Penelitian Darmawan (2007) menguji pengaruh debt to equity ratio,
current ratio, return on asset dan risiko sistematik terhadap rating obligasi.
Penelitian ini menggunakan rating obligasi sebagai variabel yang dipengaruhi.
Sedangkan debt to equity ratio, current ratio, return on asset dan risiko sistematik
sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya return
on asset (ROA) yang berpengaruh terhadap rating obligasi yang dikeluarkan oleh
lembaga pemeringkat.
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Data non akuntansi

Rasio keuangan +
subordination

Pinches dan
Mingo (1975)

Variabel
Independen
Rasio keuangan

West (1970)

Pogue dan
Soldofsky
(1969)

Peneliti

Subordination; size; net
income +
interest/interest;
LTL/TA; Net
income/TA

Earning variability;
period of solvency;
equity/debt ratio; bond
outstanding.

Variabel Independen
Terbaik
Debt/TA; Net
Income/TA; coefficient
of variation of net
income/TA; net income
+ interest/interest.

      

Linear
discriminate
function
(MDA)

Regresi

Tipe
Analisis
Regresi
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Menggunakan model multiple discriminant
analysis (MDA) dalam mengklasifisikan rating
obligasi dan hasilnya menunjukkan bahwa
60% sampel penelitian dapat diprediksi dengan
tepat.

Data akuntansi dan rasio keuangan menjadi
faktor yang sangat berguna untuk menentukan
rating obligasi .

Probability obligasi mempunyai hubungan
yang terikat terhadap rating dan berbanding
terbalik terhadap hubungan leverage dan
earning
instability dalam
menerbitkan
perusahaan yang secara langsung berhubungan
dengan size perusahaan dan profitability.
Faktor pertimbangan lain, leverage dan
profitability menunjukkan pengaruh negatif
signifikan terhadap bond ratings perusahaan
yaitu sebesar -0.00022 sedangkan size dan
koefisien earning instability mempunyai
frekuensi yang rendah daripada menggunakan
standard errors.

Hasil Penelitian
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Data non akuntansi

Rasio keuangan +
subordination

Darmawan
(2007)

Data non akuntansi

Bhojraj dan
Sengupta (2003)

Setyapurnama
dan Norpratiwi
(2006)

Variabel
Independen

Peneliti

Kualitas audit; total
asset; debt to equity.

Variabel
Independen
Terbaik
Size; maturity;
rating; call dividend;
sinking fund; market
beta.



Ordinary
Rating obligasi;
least squares leverage ratio;
(OLS)
liquidity ratio;
profitability ratio;
beta.

Multivariate
Regression

Regresi

Tipe
Analisis
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Hanya return on asset (ROA) yang berpengaruh
terhadap rating obligasi yang dikeluarkan oleh
lembaga pemeringkat.

Tidak semua elemen corporate governance
berpengaruh terhadap rating dan yield obligasi
dan keberadaaan komite audit secara statistik
berpengaruh negatif siginifikan terhadap yield
obligasi.

Persentase kepemilikan institusi dan proporsi
komisaris independen berpengaruh positif
signifikan secara statistik terhadap rating
obligasi. Sedangkan persentase kepemilikan
institusi dan proporsi komisaris independen
berpengaruh negatif signifikan secara statistik
terhadap dengan yield obligasi.

Hasil Penelitian
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2.7 Kerangka Berpikir
Obligasi merupakan surat tanda hutang dari emiten yang menerbitkan
obligasi tersebut, yang berarti bahwa emiten mengakui berhutang kepada
pembeli atau pemilik obligasi tersebut. Investor yang tertarik untuk membeli
obligasi tentunya harus memperhatikan credit ratings atau peringkat obligasi
(bond ratings). Rating obligasi merupakan skala risiko dari semua obligasi yang
diperdagangkan. Skala ini menunjukkan seberapa aman suatu obligasi bagi
investor. Keamanan ini ditunjukan oleh kemampuannya dalam membayar bunga
dan pelunasan pokok pinjaman.
Ratings merupakan sebuah pernyataan tentang keadaan kreditur dan
kemungkinan yang akan dilakukan, sehubungan dengan hutang yang dimiliki,
sehingga dapat dikatakan bahwa ratings merupakan ukuran risiko default, yaitu :
peluang emiten atau peminjam akan mengalami kondisi tidak mampu memenuhi
kewajiban keuangannya (Darmadi dan Fakhruddin, 2001). Rating ini sangat
berguna untuk calon investor yang akan menanamkan modalnya dalam bentuk
obligasi, sehingga investor setidak-tidaknya akan mengetahui return yang akan
diperoleh beserta risiko yang harus ditanggungnya.
Analisis laporan keuangan yang berupa analisis rasio keuangan dan
perhitungan statistik dapat digunakan untuk mendeteksi under or overvalued
suatu sekuritas (Kaplan & Urwitz, 1979 dalam Siagian 2000). Penelitian ini
berkonsentrasi pada tehnik untuk memprediksi bond ratings (Credit Ratings) yang
merupakan bagian penting untuk memberikan pernyataan yang informatif,
memberikan sinyal tentang probabilitas default hutang suatu perusahaan dan
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rating obligasi mempunyai korelasi yang tinggi dengan debt-security yield. Rating
obligasi digunakan secara ekstensif dalam komunitas investasi sebagai
pengukuran risiko obligasi (Baradita Katoppo, Presiden Direktur PT Fitch Ratings
Indonesia)2. Hal ini akan memberikan pemahaman tentang proses rating obligasi
yang kemudian meningkatkan pengetahuan terhadap salah satu kegunaan laporan
keuangan.






















2

Sumber : Antara ‘Return’ & ‘Risk’. Majalah Investor Edisi 154 (2006) hal. 18
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Rating Obligasi
2006-2007

Industri
Keuangan

Industri Non
Keuangan

Stop
Data
Keuangan

Data Non
Keuangan

Current Ratio,
Debt to Equity Ratio, Return
on Equity, Return on Asset

Maturity

Persamaan Model Regresi Berganda

Pengujian Asumsi Klasik
(Ordinary Least Square/OLS)

Uji Signifikansi

Kesimpulan
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2.8 Hipotesis
Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang
dibuat untuk menjelaskan hal tersebut dan juga dapat menuntun atau mengarahkan
penyelidikan selanjutnya. Hipotesis pada penelitian ini adalah berdasarkan pada
perumusan masalah dan tujuan penelitian serta didukung dengan adanya landasan
teoritis. Maka dalam penelitian diajukan hipotesis sebagai berikut :
H1 = Terdapat pengaruh Current Asset (CR) terhadap rating obligasi
H2 = Terdapat pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap rating obligasi
H3 = Terdapat pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap rating obligasi
H4 = Terdapat pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap rating obligasi
H5 = Terdapat pengaruh Maturitas terhadap rating obligasi
H6 = Terdapat pengaruh Current Asset (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return
On Equity (ROE), Return On Asset (ROA) dan Maturitas terhadap rating
obligasi
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BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

3. 1 Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak
dalam industri non keuangan yang menerbitkan obligasi serta peringkatnya
(rating) diumumkan oleh PEFINDO periode 2006-2007.

3.2 Metode Pengumpulan Data
3.2.1 Data Penelitian
Sumber informasi atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data akuntansi dan data non akuntansi. Sumber data atau informasi tersebut
berdasarkan database Bursa Efek Indonesia yang tersedia secara online pada situs
http://www.jsx.co.id dan juga database rating obligasi perusahaan yang
dikeluarkan oleh agen PEFINDO (www.pefindo.com), jurnal ilmiah, Majalah
Investor dan internet.
3.2.2 Metode Pengambilan Sampel
Tehnik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode
purposive sampling tipe judgement sampling menurut Cooper dan Schindler (2003)
dalam Darmawan (2007), di mana artinya bahwa pengambilan sampel yang dipilih
agar dapat mewakili populasinya berdasarkan pertimbangan penulis yang
diharapkan dapat memberi kontribusi dalam masalah penelitian. Rating obligasi
45
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah rating obligasi yang diterbitkan oleh
PT PEFINDO saja karena alasan kemudahan memperoleh data dan lebih dari 50%
emiten obligasi di Indonesia diperingkat oleh PEFINDO. Sampel penelitian
diambil dari daftar obligasi terdapat dalam rating announcement (pengumuman
rating) yang diterbitkan PEFINDO per 31 Desember 2006 dan rating
announcement per 31 Desember 2007. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan
industri keuangan (antara lain perusahaan perbankan, asuransi, lembaga keuangan
non bank) dikeluarkan dari sampel penelitian karena laporan keuangan industri
keuangan mempunyai peraturan keuangan tersendiri yang berbeda dari kelompok
industri lainnya. Perusahaan yang mempunyai data keuangan yang tidak lengkap
dikeluarkan dari sampel penelitian.
Adapun kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :
a. Obligasi industri non keuangan yang diperingkat oleh PEFINDO.
b. Obligasi industri non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2006 sampai dengan 2007.
c. Memiliki periode laporan keuangan per 31 Desember yang telah diaudit.
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Keterangan

Jumlah

Perusahaan yang menerbitkan obligasi dan peringkatnya diumumkan oleh
PEFINDO tahun 2006 – 2007

166

Perusahaan dalam industri keuangan yang menerbitkan obligasi dan
peringkatnya diumumkan oleh PEFINDO tahun 2006 - 2007

71

Perusahaan dalam industri non keuangan yang menerbitkan obligasi dan
peringkatnya diumumkan oleh PEFINDO tahun 2006 - 2007
Perusahaan dalam industri non keuangan yang menerbitkan obligasi dan
peringkatnya diumumkan oleh PEFINDO tahun 2006 - 2007
(data keuangan tidak lengkap)
Perusahaan dalam industri non keuangan yang menerbitkan obligasi dan
peringkatnya diumumkan oleh PEFINDO tahun 2006 – 2007 yang
diambil sebagai sample

95
22

73

3.2.3 Tehnik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, di mana
data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang menerbitkan
obligasi. Studi kepustakaan tersebut dilakukan melalui media perpustakaan, jurnal
ilmiah, majalah dan internet.
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3.3 Model Penelitian
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
RATING = ȕ0 + ȕ1 CR + ȕ2 DER + ȕ3 ROE + ȕ 4 ROA + ȕ5 MATURITY + eit
Keterangan :
ȕ0

: intercept

Rating

: rating obligasi, yaitu sistem konversi untuk nilai skala tertinggi
(AAA – 26) dan terendah (C- - 1)

CR

: current asset / current liabilities

DER

: total liabilities / total equity

ROE

: net income / total equity

ROA

: net income / total asset

Maturity : umur obligasi
eit

: error term

3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel
3.4.1 Variabel Dependen :
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah rating obligasi perusahaan
dengan memberi nilai pada masing-masing rating yang mengacu pada kategori
rating yang dikeluarkan oleh PEFINDO.
Dalam penelitian ini, penulis memakai variabel penelitian berupa rating
obligasi, dari rating tertinggi AAA dengan nilai konversi 26 sampai dengan rating
terendah C-dengan nilai konversi 1.
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 !    

RATING

KONVERSI

AAA
AAA+
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB

RATING

26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14

-

BB
B+
B
BCCC+
CCC
CCCCC+
CC
CCC+
C
C-

KONVERSI

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

3.4.2 Variabel Independen :
3.4.2.1 Current Ratio
Current Ratio bagian dari rasio likuiditas, yang digunakan untuk
mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek
yang jatuh tempo. Current Ratio yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu
membayar kewajiban jangka pendeknya dengan baik, sehingga diduga terdapat
hubungan positif antara Current Ratio dengan rating obligasi.
Perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut :
CR =

Current Asset
Current Liabilities

3.4.2.2 Debt to Equity Ratio
Debt to Equity Ratio termasuk dalam rasio leverage atau solvabilitas yang
digunakan untuk mengukur perbandingan antara sumber dana perusahaan yang
diperoleh dari pihak luar dengan dana yang disediakan oleh pemilik. Terdapat
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dugaan hubungan negatif antara rasio hutang dengan rating obligasi. Debt to
Equity Ratio yang tinggi menunjukkan hutang yang berlebih (terlalu besar) dan
memberikan sinyal perusahaan tidak mampu untuk menghasilkan dana yang
mencukupi untuk melunasi kewajiban obligasi. Semakin besar Debt to Equity
Ratio maka semakin tinggi risiko default atau semakin rendah rating obligasi
(terdapat hubungan positif antara Debt to Equity Ratio dengan rating obligasi).
Perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut :
DER = Total Liabilities
Total Equity
3.4.2.3 Return On Equity
Return on Equity termasuk dalam rasio profitabilitas adalah kemampuan
perusahaan memperoleh laba dalam hubunganya dengan penjualan, total aktiva
maupun modal sendiri. Terdapat hubungan positif antara Return on Equity dengan
rating obligasi. Return on Equity merupakan indikator kesehatan perusahaan
karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh
keuntungan. Return on Equity yang tinggi memberi sinyal perusahaan dapat
menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk membayar kewajibannya
(risiko default rendah), sehingga diduga terdapat hubungan positif antara Return
on Equity dengan rating obligasi.
Perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut :
ROE = Net Income
Total Equity
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3.4.2.4 Return On Asset
Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam
hubunganya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri dan
memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga
memberikan keuntungan bagi perusahaan. Terdapat dugaan hubungan positif
antara Return on Asset (ROA) dengan rating obligasi. Semakin tinggi ROA,
semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih.
Perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut :
ROA = Net Income
Total Asset
3.4.2.5 Maturitas
Jangka waktu jatuh tempo obligasi (maturity) diduga berpengaruh positif
terhadap rating obligasi. Pada tingkat kupon yang sama, obligasi dengan maturitas
yang panjang lebih sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga, sehingga
mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi yang maturitasnya pendek. Hasil penelitian Sengupta (1993) dalam Siagian (2000) menunjukkan
bahwa semakin panjang maturitas maka semakin rendah rating obligasi.

3.5 Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan tehnik analisis regresi berganda (multiple
regression) untuk menjelaskan pengaruh, arah dan kekuatan hubungan dari dua
atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat.
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Hipotesa yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
H1 : Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap rating obligasi.
Hipotesis statistik :

HO1 : CR = 0
HA1 : CR  0

H2 : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap rating
obligasi.
Hipotesis statistik :

HO2 : DER = 0
HA2 : DER  0

H3 : Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap rating
obligasi.
Hipotesis statistik :

HO3 : ROE = 0
HA3 : ROE  0

H4 : Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap rating obligasi.
Hipotesis statistik :

HO4 : ROA = 0
HA4 : ROA  0

H5 : Maturitas berpengaruh signifikan terhadap rating obligasi.
Hipotesis statistik :

HO5 : Maturitas = 0
HA5 : Maturitas  0

H6 : CR, DER, ROE, ROA dan Maturitas berpengaruh signifikan terhadap
rating obligasi.
Hipotesis statistik : HO6 : CR, DER, ROE, ROA dan Maturitas = 0
HA6 : CR, DER, ROE, ROA dan Maturitas  0
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Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi
klasik agar model regresi dapat memenuhi kriteria Best, Linier, Unbiased dan
Efficient Estimator (BLUE), sehingga layak dipakai untuk memprediksi pengaruh
variabel bebas terhadap variabel terikat, yang terdiri dari :
1. Uji Normalitas menurut Nachrowi dan Usman (2006)
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi, variable
dependen, independen maupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.
Secara empiris, gangguan atau error (ut) diartikan sebagai selisih antara data
variabel terikat yang teramati dengan variabel terikat yang terprediksi oleh
persamaan regresi. Oleh karena itu, gangguan atau error seringkali disebut
kesalahan prediksi atau residual.
Uji normalitas residual yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji Jarque
Bera dengan formula hipotesis sebagai berikut :
H0 : distribusi ut normal
Ha : distribusi ut tidak normal
Kriteria pengujian yang diajukan adalah :
H0 diterima bila signifikansi statistik JB > 0.05
Ha diterima bila signifikansi statistik JB  0.05
2. Uji Multikolinearitas menurut Singgih Santoso (2003)
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar
variabel bebas dalam model regresi. Dasar pengambilan keputusannya adalah
apabila nilai VIF (Variance Inflation Factor) di sekitar 1 dan kurang dari 10 dan
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korelasi antar variabel bebas adalah lemah (di bawah 0.9), maka dalam model
regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas.
3. Uji Heteroskedastisitas menurut Nachrowi dan Usman (2006)
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model
regresi terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari satu pengamatan ke
pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau
tidaknya pola tertentu pada grafik, apabila tidak ada pola yang jelas (titik
menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y), maka tidak terjadi
heteroskedastisitas dan dapat juga dilakukan dengan uji White Heteroskedasticity.
Uji White menggunakan residual kuadrat sebagai variabel terikat, dan variabel
bebasnya terdiri atas variabel bebas yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat
variabel bebas, ditambah lagi dengan perkalian dua variabel bebas.
Rumusan hipotesis yang diajukan adalah :
H0 : Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model.
Ha : Terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model.
Kriteria pengujian yang diajukan adalah:
H0 diterima dan Ha ditolak jika prob. Ȥ2 > 0.05
H0 ditolak dan Ha diterima jika prob. Ȥ2  0.05
4. Uji Autokelasi menurut Gujarati (2003)
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan
ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan
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sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual
(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal
ini sering ditemukan pada data runtun waktu karena “gangguan” pada seorang
individu/kelompok

cenderung

mempengaruhi

“gangguan”

pada

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik
adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.
"#  

Tidak
Ada
dapat
autokolerasi
positif
diputuskan
0

dL

Tidak ada
autokolerasi
dU

2

Tidak
Ada
dapat
autokolerasi
diputuskan
negatif
4-dU

4-dL

4

Uji Durbin-Watson merupakan salah satu alat yang digunakan untuk
mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi. Dalam uji ini dibandingkan antara
nilai DW yang telah didapat dari hasil regresi dengan tabel DW. Tabel DW
memiliki dua nilai yaitu batas bawah (dL) dan batas atas (dU).

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis
Dalam penelitian ini, tehnik pengujian hipotesis dilakukan dengan
pengujian t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap
variabel terikat dan pengujian F untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel
bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.
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1. Uji t
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar masing-masing
variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen. Dengan tingkat signifikansi (Į) 5%, maka jika tingkat signifikansi yang
diperoleh > 0.05, berarti H0 diterima, begitu pula sebaliknya jika tingkat
signifikansi yang diperoleh < 0.05 maka H0 ditolak yang berarti koefisien regresi
signifikan atau variabel independen tersebut benar-benar berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel dependen.
2. Uji F
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar seluruh variabel
independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi (Į) 5%, maka jika tingkat
signifikansi yang diperoleh > 0.05, berarti H0 diterima, begitu pula sebaliknya jika
tingkat signifikansi yang diperoleh < 0.05 maka H0 ditolak yang berarti koefisien
regresi signifikan atau seluruh variabel independen secara bersama-sama benar
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
3. R Square
Semakin tinggi R Square akan semakin baik bagi model regresi, karena
variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dengan lebih besar.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian yang megukur secara empiris
rasio keuangan berpengaruh secara signifikan dalam memprediksi rating obligasi,
serta untuk mengetahui faktor selain rasio keuangan yaitu maturitas berpengaruh
secara signifikan dalam memprediksi rating obligasi. Pengujian hipotesis
dilakukan dengan menggunakan program statistik. Tabel hasil penelitian secara
lengkap dapat dilihat pada lampiran, sedangkan dalam bab ini hanya akan
disajikan bagian dari tabel yang relevan dengan pembahasan.

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
Perusahaan yang menerbitkan obligasi dan ratingnya diumumkan oleh
PEFINDO pada tanggal 31 Desember 2006 – 31 Desember 2007 adalah sebanyak
166 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang bergerak dalam industri non
keuangan yang menerbitkan obligasi adalah sebanyak 95 perusahaan. Berdasarkan
kelengkapan data keuangan perusahaan tersebut maka penulis hanya mengambil
73 perusahaan sebagai unit amatan. Perusahaan yang dikategorikan dalam industri
non keuangan tersebut meliputi :

57
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$  "

Issue Name

   %%&'%%(

2006

2007

Advertising, Printing and
Media

o Indosiar Visual Mandiri
o Surya Citra Televisi

o Indosiar Visual Mandiri
o Surya Citra Televisi

Automotive, Related
Industry
Car Rental

o Branta Mulia

o Indo Kordsa Tbk.

Chemicals

o Lautan Luas
o Unggul Indah Cahaya
o Mayora Indah Tbk.
Indofood Sukses Makmur
Tbk.

Consumer Goods

o Serasi Outoraya (TRAC)
o
o
o
o
o
o

Infrastructure

IT & Computer
Peripherals
Mining Oil & Natural Gas

Pharmaceutical
Poultry
Property & Construction

o
o
o
o

Jasa Marga (Persero)
PLN (Persero)
PAM Lyonnaise Jaya
Astra Graphia Tbk.

o Apexindo Pratama Duta
Tbk.
o Medco Energi International
Tbk.
o Kalbe Farma Tbk.

o Apexindo Pratama Duta Tbk.
o Medco Energi International
Tbk.
o Elnusa
o Kalbe Farma Tbk.

o Charoen Pokhand Indonesia
Tbk.
o Adhi Karya (Persero)
o Bumi Serpong Damai
o Duta Pertiwi Tbk.
o Summarecon Agung Tbk.
o Wijaya Karya

o Charoen Pokhand Indonesia
Tbk.
o Adhi Karya (Persero)
o Bumi Serpong Damai
o Duta Pertiwi Tbk.
o Summarecon Agung Tbk.
o Wijaya Karya
o Pembangunan Jaya Ancol
Tbk.
o Matahari Putra Prima Tbk.
o Alfa Rentailindo Tbk.
o Berlian Laju Tanker Tbk.
o Arpeni Pratama Ocean Line

Reacreation

Shipping & Marine
Transport Service

o
o
o
o

Telecommunication

o Indosat Tbk.

Retail

o
o
o
o

Lautan Luas
Unggul Indah Cahaya
Mayora Indah Tbk.
Indofood Sukses Makmur
Tbk.
HM Sampoerna Tbk.
Bentoel International
Investama Tbk.
Jasa Marga (Persero)
PLN (Persero)
PAM Lyonnaise Jaya
Astra Graphia Tbk..

Matahari Putra Prima Tbk.
Alfa Rentailindo Tbk.
Berlian Laju Tanker Tbk.
Arpeni Pratama Ocean Line
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Indosat Tbk.
Bakrie Telekom Tbk.
PT Excelcomindo Pratama
Mobile-8 Telekom Tbk.

59

Issue Name
Wood Based and Argo
industries

2006

2007

o Ciliandra Perkasa
o Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
Tbk.
o Putra Sumber Utama Timber
o PT Perkebunan Nusantara
III
o PT Perkebunan Nusantara V
(Persero)
o PT Perkebunan Nusantara
VII
o Tunas Baru Lampung

o Ciliandra Perkasa
o Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
Tbk.
o Putra Sumber Utama Timber
o PT Perkebunan Nusantara III
o PT Perkebunan Nusantara V
(Persero)
o PT Perkebunan Nusantara
VII
o Tunas Baru Lampung

4.2 Deskripsi Statistik Variabel Penelitian
Secara lengkap tabel 4.2 memperlihatkan deskripsi statistik dari variabelvariabel yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.
$)

Variabel
Rating
Obligasi
CR
DER
ROE
ROA
Maturity

   *      

N

Mean

73
73
73
73
73
73

19.44
2,029432
1,998459
0,112195
0,053903
5.64

Maximum Minimum Std. Deviasi
24
895,06%
713,02%
82,60%
84,74%
18

15
22,76%
36,07%
-76,88%
-20,12%
1

2.101
1,4353150
1,3028758
0,1903757
0,1107681
2.124

  !"

Tabel 4.2 tersebut menunjukkan rata-rata rating obligasi dari 73 obligasi
dalam penelitian adalah sebesar 19.44, yang berarti rata-rata rating obligasi dalam
penelitian ini adalah A-. Obligasi dengan rating tertinggi (AA+, kode 24) adalah
obligasi yang diterbitkan PT Indosat di tahun 2006 dan PT HM Sampoerna, PT
Indofood Sukses Makmur dan PT Indosat di tahun 2007, sedangkan obligasi
dengan rating terendah (BB+, kode 15) adalah obligasi yang diterbitkan PT Putra
Sumber Utama Timber di tahun 2006 dan 2007.
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Current Ratio (CR) mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Berdasarkan tabel 4.2 di atas
menunjukkan rata-rata Current Ratio (CR) adalah 2,029, hal ini menunjukkan
bahwa dari tahun 2006 sampai tahun 2007 rata-rata perusahaan mempunyai cukup
kemampuan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan
menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Perusahaan dengan CR tertinggi adalah
Perusahaan Listrik Negara di tahun 2006 sebesar 8,9506, sedangkan perusahaan
dengan CR terendah adalah PT Excelcomindo Pratama di tahun 2007 sebesar
0,2276.
Debt to Equity Ratio (DER) digunakan untuk mengukur perbandingan
antara sumber dana perusahaan yang diperoleh dari pihak luar dengan dana yang
disediakan oleh pemilik. Semakin kecil rasio semakin baik bagi kreditor. Rasio
ini lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa kreditor menanggung risiko lebih besar
dari pemilik perusahaan (Gill dan Chatton, 2008). Rata-rata DER dalam sampel
penelitian adalah 1,998 hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2006 sampai tahun
2007 kreditor menanggung risiko lebih besar dari pemilik perusahaan.
Perusahaan dengan DER tertinggi adalah PT Adhi Karya di tahun 2007 sebesar
7,1302, sedangkan perusahaan dengan DER terendah adalah PT Kalbe Farma di
tahun 2006 sebesar 0,3607.
Return On Equity (ROE) adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba
dalam hubunganya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Ratarata ROE dalam sampel penelitian adalah 0,11 hal ini menunjukkan bahwa dari
tahun 2006 sampai tahun 2007 rata-rata perusahaan untuk menghasilkan
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keuntungan untuk membayar kewajibannya cukup rendah. Perusahaan dengan
ROE tertinggi adalah PT Perkebunan Nusantara VII ditahun 2006 sebesar 0,8260,
sedangkan perusahaan dengan ROE terendah adalah PT Indosiar Visual Mandiri
di tahun 2006 sebesar -0,7688.
Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur perusahaan
memperoleh laba dalam hubunganya dengan penjualan, total aktiva maupun
modal sendiri dan memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi
sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Angka ROA yang ideal
adalah minimal 15% (Gill dan Chatton, 2008).
Rata-rata ROA dalam sampel penelitian adalah 0,053 hal ini menunjukkan
bahwa dari tahun 2006 sampai tahun 2007 rata-rata kemampuan perusahaan
untuk menghasilkan laba sangat rendah. Perusahaan dengan ROA tertinggi adalah
PT Apexindo Pratama Duta di tahun 2006 sebesar 0,8474, sedangkan perusahaan
dengan ROA terendah adalah PT Indosiar Visual Mandiri di tahun 2006 sebesar 0,2012.
Rata-rata maturitas dalam sampel penelitian adalah 5,64 tahun hal ini
menunjukkan bahwa dari tahun 2006 sampai tahun 2007 risiko investasinya
masih kurang aman. Karena maturitas dikatakan aman jika kurang dari 5 tahun.
Semakin lama maturitas obligasi, akan semakin tinggi risiko investasinya.
Perusahaan dengan maturitas obligasi tertinggi adalah PT Pabrik Kertas Tjiwi
Kimia di tahun 2006 yaitu selama 18 tahun, sedangkan perusahaan dengan
maturitas obligasi terpendek adalah PT Elnusa di tahun 2007 yaitu selama 1
tahun.
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4.3 Analisis Data dan Pembahasan
Pengujian untuk persamaan hasil regresi dari hasil pengolahan data
dilakukan untuk menentukan tingkat kelayakan pengolahan data yang membentuk
model regresi. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
aplikasi software statistik.
4.3.1

Uji Asumsi Klasik

4.3.1.1 Uji Normalitas Residual
Uji normalitas residual bertujuan untuk mengetahui apakah ada gangguan
atau error (ut) antara selisih data variabel terikat yang teramati dengan variabel
terikat yang terprediksi oleh persamaan regresi. Uji normalitas residual yang
dipakai dalam penelitian ini adalah uji Jarque Bera dengan formula hipotesis
sebagai berikut :
H0 : distribusi ut normal
Ha : distribusi ut tidak normal
Kriteria pengujian yang diajukan adalah:
H0 diterima bila signifikansi statistik JB > 0,05
Ha diterima bila signifikansi statistik JB  0,05
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$"# +  

14
Series: Residuals
Sample 1 73
Observations 73

12
10
8
6
4
2
0
-4

-2

0

2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-4.71e-15
-0.419652
4.620961
-3.738770
1.872790
0.503461
2.859941

Jarque-Bera
Probability

3.143584
0.207673

4


 #$ !"

Hasil uji normalitas residual dengan menggunakan pendekatan JarqueBera untuk rating obligasi, menjelaskan bahwa probabilitas Jarque-Bera lebih
besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,20, maka dapat disimpulkan hipotesis Ho tidak
dapat ditolak, atau dengan kata lain residual terdistribusi normal.

4.3.1.2 Uji Multikolinearitas
Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik
adalah jika tidak ada korelasi di antara variabel bebas yang diteliti. Nilai umum
yang dipakai adalah nilai VIF (Variance Inflation Factor) di sekitar 1 dan
kurang dari 10 dan korelasi antar variabel bebas adalah lemah (di bawah 0,90),
maka dalam model regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas. Tabel 4.4
berikut ini adalah hasil perhitungan multikolinearitas :

ANALISIS KETERKAITAN..., Darma Setiawan, Ak.-IBS, 2009

64

$$,     - 


Model
1

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B

Std. Error

(Constant)

20.607

.906

CR

-.119

.176

DER

-.474

ROE

 

Collinearity Statistics

Beta

t

Sig.

Tolerance

VIF

22.736

.000

-.081

-.676

.502

.821

1.218

.193

-.294

-2.461

.016

.832

1.203

3.161

1.376

.286

2.297

.025

.763

1.311

ROA

1.015

2.449

.053

.414

.680

.712

1.405

Maturity

-.069

.109

-.070

-.635

.527

.980

1.020

a. Dependent Variable: Bond_Rating
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Dari tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa tidak ada nilai VIF yang
melebihi 10 dan berada di sekitar 1, kemudian korelasi antara variabel bebas
(correlation) lebih kecil dari 0,90 yang berarti semua variabel bebas yang
dipakai dalam model tidak ada yang mempunyai korelasi di antara masingmasing variabel bebas.
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4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika ada variance dari satu residual ke pengamatan lain tetap, maka disebut
homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi
yang baik seharusnya tidak ada heteroskedastisitas.
Rumusan hipotesis yang diajukan adalah :
H0 : Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model
Ha : Terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model
Kesimpulan yang diambil adalah:
H0 diterima dan Ha ditolak jika prob. Ȥ2 > 0.05
H0 ditolak dan Ha diterima jika prob. Ȥ2  0.05
Langkah mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan uji white
seperti pada tabel 4.5 untuk rating obligasi di bawah ini :
$./ , 0 1

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.634815
14.32586

Prob. F(20,52)
Prob. Chi-Square(20)

0.867260
0.813597



 #$ !"

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak
mengalami heteroskedastisitas, yang ditunjukkan dari probabilitas Ȥ2 lebih dari
0.05 dan dengan demikian hipotesis Ho diterima.
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4.3.1.4 Uji Autokorelasi
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya korelasi antara
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode
t-1 (sebelumnya). Permasalahan ini biasanya terjadi pada pola data time series.
Dalam uji ini peneliti menggunakan uji Durbin Watson, yaitu dengan
membandingkan nilai dhitung (DW) dengan tabel Durbin Watson. Penelitian ini
memiliki total observasi sebanyak 73 dan variabel bebasnya sebanyak 5, dapat
diketahui diketahui dL dan dU dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 1,328 dan
1,616. Hasil pengujian ada atau tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :
$&, "#  

Periode

N

K

dL

dU

4- dU

4- dL

DW

2006-2007

73

5

1,328

1,616

2,384

2,672

1,691

Keterangan : dL dan dU diperoleh dari tabel Durbin Watson dengan melihat jumlah observasi
(n=73) dan jumlah variabel bebas (k=5).
  "

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai DW adalah 1,691
sedangkan nilai dU (batas atas) adalah 1,616 dan 4-dU

= 2,384. Hal ini

menunjukkan bahwa dU < DW < 4-dU, artinya tidak terdapat kolerasi positif
maupun negatif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi
ini tidak memiliki masalah autokolerasi.
$("# )

Ada
autokolerasi
positif
0

Tidak dapat
diputuskan
1,328

Tidak ada
autokolerasi
1,616

/ 

Tidak dapat
diputuskan
2,384

Ada
autokolerasi
negatif
2,672

  "
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4.3.2

Pengujian Hipotesis
Analisis pengaruh efisiensi modal kerja terhadap likuiditas dapat dilihat

dari analisis regresi berganda yang selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan
terangkum pada tabel berikut :
$2

 ,     

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
20.607

.906

CR

-.119

.176

DER

-.474

ROE

Coefficients
Beta

t

Sig.

22.736

.000

-.081

-.676

.502

.193

-.294

-2.461

.016

3.161

1.376

.286

2.297

.025

ROA

1.015

2.449

.053

.414

.680

Maturity

-.069

.109

-.070

-.635

.527

a. Dependent Variable: Bond_Rating

 #$ !"

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda digunakan untuk
mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio
(DER), Return on Equity (ROE), Return on Asset (ROA) dan Maturitas baik
secara parsial maupun bersama-sama terhadap variabel terikat. Secara umum
persamaan model dasar regresi linier berganda adalah :
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Bond_Rating = a + b1CR + b2DER + b3 ROE + b4 ROA + b5 MATURITY + İ
……… (4.1)
ȕ0

: intercept

Rating

: rating obligasi, yaitu sistem konversi untuk nilai skala tertinggi (26)
dan terendah (1).

CR

: current asset / current liabilities

DER

: total liabilities / total equity

ROE

: net income / total equity

ROA

: net income / total asset

Maturitas : umur obligasi
eit

: error term
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda maka didapatkan

persamaan rating obligasi sebagai berikut :
Bond_Rating = 20.607 – 0.119 CR – 0.474 DER + 3.161 ROE + 1.015 ROA –
0.069 MATURITY + İ ……… (4.2)
Persamaan 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa :
a. Intercept atau konstanta (a)
a = 20.607
Merupakan intercept atau konstanta dari bond rating sebesar 20.607 (A),
apabila dari CR, DER, ROE, ROA dan MATURITY sama dengan nol.
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b. Koefisien regresi b1 (CR)
b1 = -0.119
Menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% CR dengan anggapan variabel lain
dianggap tetap, akan menyebabkan menurunnya bond rating sebesar 20 (A).
c. Koefisien regresi b2 (DER)
b2 = - 0.474
Menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% DER dengan anggapan variabel lain
dianggap tetap, akan menyebabkan menurunnya bond rating sebesar 20 (A).
d. Koefisien regresi b3 (ROE)
b3 = 3.161
Menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% ROE dengan anggapan variabel lain
dianggap tetap, akan menyebabkan kenaikan bond rating sebesar 23 (AA).
e. Koefisien regresi b4 (ROA)
b4 = 1.015
Menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% ROA dengan anggapan variabel lain
dianggap tetap, akan menyebabkan kenaikan bond rating sebesar 21 (A+).
f. Koefisien regresi b5 (MATURITAS)
b5 = -0.069
Menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% MATURITAS dengan anggapan
variabel lain dianggap tetap, akan menyebabkan menurunnya bond rating
sebesar 20 (A).
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4.3.2.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial
4.3.2.1.1 Pengujian Hipotesis Pertama
Hipotesis pertama (Ha1) penelitian ini menduga bahwa Current Ratio (X1)
berpengaruh terhadap rating obligasi (Y), hipotesis ini dapat dituliskan sebagai
berikut :
Ho1 :

Tidak terdapat pengaruh antara Current Ratio terhadap rating obligasi

Ha1 :

Terdapat pengaruh antara Current Ratio terhadap rating obligasi
Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.8 besarnya

koefisien regresi dari variabel ini adalah ȕ1 = -0,119; t hitung = -0,676; dengan
nilai signifikansi 0,502. Jika digunakan tingkat signifikansi Į = 5% atau 0,05
maka nilai p value (0,502) > 0,05 sehingga Ho1 diterima dan Ha1 ditolak. Hasil
pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikansi 5% Current
Ratio (X1) secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap rating
obligasi perusahaan (Y).
4.3.2.1.2 Pengujian Hipotesis Kedua
Hipotesis kedua (Ha2) penelitian ini menduga bahwa Debt to Equity Ratio
(X2) berpengaruh terhadap rating obligasi (Y), hipotesis ini dapat dituliskan
sebagai berikut :
Ho2 :

Tidak terdapat pengaruh antara Debt to Equity Ratio terhadap rating
obligasi

Ha2 :

Terdapat pengaruh antara Debt to Equity Ratio terhadap rating obligasi
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Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.8 besarnya
koefisien regresi dari variabel ini adalah ȕ1 = -0,474; t hitung = -2,461; dengan
nilai signifikansi 0,016. Jika digunakan tingkat signifikansi Į = 5% atau 0,05
maka nilai p value (0,016) < 0,05 sehingga Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Hasil
pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikansi 5% Debt to
Equity Ratio (X2) secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap rating
obligasi perusahaan (Y).
4.3.2.1.3 Pengujian Hipotesis Ketiga
Hipotesis ketiga (Ha3) penelitian ini menduga bahwa Return On Equity
(X3) berpengaruh terhadap rating obligasi (Y), hipotesis ini dapat dituliskan
sebagai berikut :
Ho3 :

Tidak terdapat pengaruh antara Return On Equity terhadap rating obligasi

Ha3 :

Terdapat pengaruh antara Return On Equity terhadap rating obligasi
Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.8 besarnya

koefisien regresi dari variabel ini adalah ȕ1 = -3,161; t hitung = 2,297; dengan
nilai signifikansi 0,025. Jika digunakan tingkat signifikansi Į = 5% atau 0,05
maka nilai p value (0,025) < 0,05 sehingga Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Hasil
pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikansi 5% Return
On Equity (X3) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap rating
obligasi perusahaan (Y).
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4.3.2.1.4 Pengujian Hipotesis Keempat
Hipotesis keempat (Ha4) penelitian ini menduga bahwa Return On Asset
(X4) berpengaruh terhadap rating obligasi (Y), hipotesis ini dapat dituliskan
sebagai berikut :

Ho4 :

Tidak terdapat pengaruh antara Return On Asset terhadap rating obligasi

Ha4 :

Terdapat pengaruh antara Return On Asset terhadap rating obligasi
Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.8 besarnya

koefisien regresi dari variabel ini adalah ȕ1 = 1,015; t hitung = 0,414; dengan nilai
signifikansi 0,680. Jika digunakan tingkat signifikansi Į = 5% atau 0,05 maka
nilai p value (0,680) > 0,05 sehingga Ho1 diterima dan Ha1 ditolak. Hasil
pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikansi 5% Return
On Asset (X4) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap rating
obligasi perusahaan (Y).
4.3.2.1.5 Pengujian Hipotesis Kelima
Hipotesis kelima (Ha5) penelitian ini menduga bahwa Maturitas (X5)
berpengaruh terhadap rating obligasi (Y), hipotesis ini dapat dituliskan sebagai
berikut :
Ho5 :

Tidak terdapat pengaruh antara Maturitas terhadap rating obligasi

Ha5 :

Terdapat pengaruh antara Maturitas terhadap rating obligasi
Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.8 besarnya

koefisien regresi dari variabel ini adalah ȕ1 = -0,069; t hitung = -0,635; dengan
nilai signifikansi 0,527. Jika digunakan tingkat signifikansi Į = 5% atau 0,05
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maka nilai p value (0,527) > 0,05 sehingga Ho1 diterima dan Ha1 ditolak. Hasil
pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa, pada tingkat signifikansi 5%
Maturitas (X5) secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap rating
obligasi perusahaan (Y).

4.3.2.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan
4.3.2.2.1 Pengujian Hipotesis Keenam
Pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh simultan variabel bebas
(Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Equity, Return On Asset dan
Maturitas) terhadap rating obligasi digunakan uji F. Uji F dilakukan pada tingkat
keyakinan 95% atau tingkat signifikansi (Į) sebesar 5% dengan kriteria sebagai
berikut :
H0 diterima dan Ha ditolak jika jika prob. F > 0.05
H0 ditolak dan Ha diterima jika jika prob. F  0.05
Rumusan hipotesa yang diajukan :
H0 : ȕ1 = ȕ2 = 0
Tidak ada pengaruh signifikan antara (CR, DER, ROE, ROA dan
MATURITAS) secara bersama-sama (simultan) terhadap rating obligasi.
Ha : ȕ1  ȕ2  0
Ada pengaruh signifikan antara CR, DER, ROE, ROA dan MATURITAS
secara bersama-sama (simultan) terhadap rating obligasi.
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Hasil perhitungan secara simultan pengaruh CR (X1), DER (X2), ROE
(X3), ROA (X4) dan MATURITAS (X5) terhadap rating obligasi ditunjukkan
pada tabel 4.9 berikut ini.
$3,       #  0  

 #$ %

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui hasil uji F diperoleh F hitung = 3,473
dengan nilai signifikansi 0,008. Jika digunakan tingkat signifikansi Į = 5% atau
0,05 maka nilai p value (0,008) < 0,05 sehingga Ho6 ditolak Ha6 diterima, yang
berarti ada pengaruh secara simultan yang signifikan antara Current Ratio (X1),
Debt to Equity Ratio (X2), Return On Equity (X3), Return On Asset (X4) dan
Maturitas (X5) terhadap rating obligasi (Y).
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4.3.2.3 Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
$ %,       #  4   )

Model

R

1

R Square
.454

a

.206

 56

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate
.147

1.941

a. Predictors: (Constant), Maturity, DER, ROE, CR, ROA
b. Dependent Variable: Bond_Rating

 #$ %

Dari tabel 4.10 di atas diketahui nilai koefisien determinasi berganda yang
disesuaikan (adjusted R2) sebesar 0,147 untuk rating obligasi. Hal ini berarti
rating obligasi dijelaskan oleh variabel CR, DER, ROE, ROA dan MATURITAS
sebesar 14.7%. Sedangkan sisanya (100%-14.7 = 85.3%) dijelaskan oleh sebabsebab lainnya baik itu variabel akuntansi seperti ukuran perusahaan (size) dalam
hal ini adalah modal perusahaan (ekuitas), laba ditahan (R/E) dan cashflow,
sedangkan dari variabel non akuntansi seperti jaminan (secure), kualitas audit,
sinking fund dan risk.

4.3.3

Pembahasan Hasil Analisis
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa secara parsial Current

Ratio (CR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap rating obligasi, terbukti
dari hasil uji t dengan nilai p value = 0,502 > 0,05. Dari hasil analisis regresi
diperoleh koefisien ȕ1 yang bertanda negatif tidak signifikan yaitu -0,119 yang
berarti bahwa setiap kenaikan 1% CR dengan anggapan variabel lain dianggap
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tetap, akan menyebabkan menurunnya bond rating sebesar 20 (A). Hasil ini tidak
konsisten dengan penelitian Darmawan (2007) yang menyatakan CR yang tinggi
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka
pendeknya dengan baik maka diduga terdapat hubungan positif antara CR dengan
rating obligasi.




Berdasarkan hasil analisis regresi melalui uji parsial diperoleh koefisien ȕ2

yang bertanda negatif tidak signifikan yaitu -0,474 yang berarti bahwa setiap
kenaikan 1% Debt to Equity Ratio (DER) dengan anggapan variabel lain dianggap
tetap, akan menyebabkan menurunnya bond rating sebesar 20 (A). Dan
hubungannya sangat kuat, hal ini juga didukung oleh p value = 0,016 < 0,05 yang
berarti DER berpengaruh secara signifikan terhadap rating obligasi. Koefisien
DER bertanda negatif sesuai dengan yang diharapkan penulis bahwa diduga
terdapat hubungan negatif antara DER dengan rating obligasi. DER yang tinggi
menunjukkan hutang yang berlebih dan memberikan sinyal perusahaan tidak
mampu untuk menghasilkan dana yang mencukupi untuk melunasi kewajiban
obligasi. Koefisien negatif ini konsisten dengan penelitian Bhojraj & Sengupta
(2003) dan Setyapurnama & Norpratiwi (2006) yang menunjukkan bahwa rasio
DER berhubungan negatif dengan rating obligasi.
Berdasarkan hasil analisis regresi melalui uji parsial diperoleh koefisien ȕ3
yang bertanda positif yaitu 3,161 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% Return
On Equity (ROE) dengan anggapan variabel lain dianggap tetap, akan
menyebabkan kenaikan bond rating sebesar 23 (AA). Dan hubungannya sangat
kuat, hal ini juga didukung oleh p value = 0,025 < 0,05 yang berarti ROE

ANALISIS KETERKAITAN..., Darma Setiawan, Ak.-IBS, 2009

77

berpengaruh secara signifikan terhadap rating obligasi. Koefisien ROE bertanda
positif sesuai dengan yang diharapkan penulis bahwa diduga terdapat hubungan
positif antara ROE dengan rating obligasi. Rasio ini mengukur kemampuan
perusahaan dalam memperoleh keuntungan. ROE yang tinggi memberi sinyal
perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk
membayar kewajibannya (risiko default rendah).
Berdasarkan hasil analisis regresi melalui uji parsial diperoleh koefisien ȕ4
yang bertanda positif yaitu 1,015 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% Return
On Asset (ROA) dengan anggapan variabel lain dianggap tetap, akan
menyebabkan kenaikan bond rating sebesar 21 (A+). Namun hubungannya sangat
lemah, hal ini juga didukung oleh p value = 0,680 > 0,05 yang berarti ROA tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap rating obligasi. Koefisien Return On Asset
(ROA) bertanda positif, hal ini konsisten dengan penelitian Pogue dan Soldofsky
(1969), Pinches dan Mingo (1975) dan Darmawan (2007) diduga terdapat
hubungan positif antara ROA dengan rating obligasi. Semakin tinggi ROA
memberi sinyal perusahaan dapat memperoleh laba dalam hubungannya dengan
penjualan yang dapat digunakan untuk membayar kewajibannya.
Berdasarkan hasil analisis regresi melalui uji parsial diperoleh koefisien ȕ5
yang bertanda negatif yaitu -0,069 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1%
Maturitas dengan anggapan variabel lain dianggap tetap, akan menyebabkan
kenaikan bond rating sebesar 20 (A). Dan hubungannya sangat lemah, hal ini juga
didukung oleh p value = 0,527 > 0,05 yang berarti Maturitas tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap rating obligasi. Koefisien Maturitas bertanda negatif,
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hal ini tidak konsisten dengan penelitian Bhojraj dan Sengupta (2003) diduga
terdapat hubungan positif antara Maturitas dengan rating obligasi. Obligasi
dengan maturitas yang panjang lebih sensitif terhadap perubahan tingkat suku
bunga, sehingga mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan
obligasi yang maturitas-nya pendek.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Analisis terhadap hubungan rasio keuangan dan maturitas terhadap rating
obligasi memberikan gambaran mengenai beberapa hal, yaitu :
1. Pada pengujian secara parsial masing-masing variabel hanya Debt to Equity
Ratio (DER) dan Return On Equity (ROE) yang berpengaruh signifikan
terhadap rating obligasi perusahaan. DER berpengaruh signifikan dapat
disebabkan DER yang tinggi menunjukkan hutang yang berlebih dan
memberikan sinyal perusahaan tidak mampu untuk menghasilkan dana yang
mencukupi untuk melunasi kewajiban obligasi. ROE berpengaruh signifikan
dapat disebabkan ROE selain menunjukkan profitabilitas perusahaan juga
efisiensi suatu perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi
diasumsikan mempunyai kemampuan untuk membayar bunga ataupun
pinjaman.

Sedangkan

faktor

efisiensi

penggunaan

aset

perusahaan

menunjukkan kinerja yang baik.
2. Variabel Return On Equity (ROE) paling besar memberikan pengaruh
terhadap rating obligasi. ROE yang tinggi memberi sinyal perusahaan dapat
menghasilkan

keuntungan

yang

dapat

digunakan

kewajibannya (risiko default rendah).
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3. Seluruh variabel independen yang diuji yaitu Current Ratio (CR), Debt to
Equity Ratio (DER), Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA) dan
Maturitas secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap rating obligasi.
4. Nilai koefisien determinasi berganda yang disesuaikan (adjusted R2) sebesar
0,154. Hal ini berarti rating obligasi dijelaskan oleh variabel Current Ratio
(CR), Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE), Return on Asset
(ROA) dan Maturitas sebesar 15,4%, sedangkan sisanya 84,6% merupakan
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian yang dapat
mempengaruhi rating obligasi.

5.2 Saran
1. Bagi emiten (perusahaan) untuk memperbaiki ataupun memperoleh rating
obligasi yang baik dari sisi keuangan sebaiknya menjaga beberapa rasio
keuangan dan non keuangan seperti CR, DER, ROE, ROA dan Maturitas
sehingga perusahaan dapat memperoleh rating obligasi yang lebih baik dan
dapat dipercaya oleh para investor. Hal ini menunjukkan bahwa setiap investor
dapat melihat perusahaan secara fundamental yaitu dari sisi likuiditas,
solvabilitas dan profitabilitas, serta faktor lainnya seperti maturitas.
2. Bagi para investor yang berminat berinvestasi di instrumen obligasi, sebaiknya
tidak hanya berpatokan pada return yang lebih tinggi tetapi masih banyak
faktor yang harus diperhatikan. Faktor tersebut diantaranya :
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a. Dengan memilih obligasi dengan rating yang baik (investment grade) dari
lembaga pemeringkat karena biasanya lembaga tersebut telah melakukan
penilaian secara menyeluruh.
b. Rasio keuangan dan non keuangan perusahaan di antaranya seperti CR,
DER ROE, ROA dan Maturitas untuk menilai kondisi perusahaan.
3. Bagi lembaga pemeringkat, perlunya meningkatkan kualitas pemeringkatan
untuk meningkatkan kepercayaan investor pada rating obligasi perusahaan.
4. Untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Penelitian selanjutnya dapat melakukan prediksi rating obligasi dengan
menggunakan rating yang diterbitkan oleh PT. Pemeringkat Efek
Indonesia (PEFINDO), PT. Moody’s Indonesia dan PT. Ficth Ratings
Indonesia, sehingga dapat dilakukan perbandingan ketepatan prediksi
rating yang diterbitkan oleh kedua lembaga pemeringkatan di Indonesia
tersebut.
b. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap industri non keuangan, maka hasil
yang diperoleh dari penelitian ini hanya menggambarkan kondisi pada satu
industri saja. Direkomendasikan untuk studi selanjutnya dapat digunakan
industri yang berbeda ataupun lebih beragam, sehingga hasil yang
diperoleh pun dapat menggambarkan kondisi pada industri yang lain.
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c. Penelitian ini membagi dua aspek untuk memprediksi rating obligasi,
berupa aspek keuangan dan non keuangan. Studi selanjutnya disarankan
untuk menambah variabel pada aspek keuangan seperti, size, gross profit,
asset, EBITCoverage, modal perusahaan (ekuitas) dan risiko sistematik
yang dapat mendukung hasil penelitian. Sedangkan aspek non keuangan
seperti, jaminan (secure), kualitas audit, sinking fund, kondisi makro
ekonomi, kualitas manajemen dan lain-lain.
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Lampiran I
DATA VARIABEL PENELITIAN UNTUK TAHUN 2006
No.
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Lampiran II
DATA VARIABEL PENELITIAN UNTUK TAHUN 2007
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Lampiran III
UJI ASUMSI KLASIK
1. Uji Normalitas Residual
14
Series: Residuals
Sample 1 73
Observations 73
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2. Uji Multikolinearitas
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Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-4.71e-15
-0.419652
4.620961
-3.738770
1.872790
0.503461
2.859941

Jarque-Bera
Probability

3.143584
0.207673

3. Uji Heteroskedastisitas
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.634815
14.32586

Prob. F(20,52)
Prob. Chi-Square(20)

0.867260
0.813597

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/25/09 Time: 19:52
Sample: 1 73
Included observations: 73
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CR
CR^2
CR*DER
CR*ROE
CR*ROA
CR*MATURITY
DER
DER^2
DER*ROE
DER*ROA
DER*MATURITY
ROE
ROE^2

-11.74418
-0.004590
7.31E-07
-8.02E-05
0.001436
-0.003543
0.000906
0.087183
-8.95E-05
0.001624
-0.008464
-0.004221
-0.957350
0.000907

12.98051
0.033243
3.67E-05
8.64E-05
0.001325
0.003273
0.003984
0.058182
4.82E-05
0.001173
0.005347
0.007016
1.008011
0.003043

-0.904755
-0.138088
0.019898
-0.928243
1.083937
-1.082388
0.227477
1.498469
-1.857773
1.384429
-1.582826
-0.601645
-0.949742
0.297901

0.3698
0.8907
0.9842
0.3576
0.2834
0.2841
0.8209
0.1401
0.0689
0.1721
0.1195
0.5500
0.3466
0.7670
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ROE*ROA
ROE*MATURITY
ROA
ROA^2
ROA*MATURITY
MATURITY
MATURITY^2

-0.012248
0.087511
3.745671
0.009083
-0.352044
2.275899
-0.067292

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.196245
-0.112892
5.011397
1305.933
-208.8563
1.274451

0.011314
0.133114
2.578102
0.013336
0.319259
2.318001
0.147959

-1.082592
0.657413
1.452879
0.681124
-1.102693
0.981837
-0.454802

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.2840
0.5138
0.1523
0.4988
0.2752
0.3307
0.6511
3.459295
4.750424
6.297433
6.956333
0.634815
0.867260

4. Uji Autokorelasi

Periode

N

K

dL

dU

4- dU

4- dL

DW

2006-2007

73

5

1,328

1,616

2,384

2,672

1,691

Ada
Tidak
autokolerasi
dapat
positif
diputuskan
0

1,328

Tidak ada
autokolerasi
1,616

Tidak
Ada
dapat
autokolerasi
diputuskan
negatif
2,384
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2,672

4

Lampiran IV
DESKRIPSI STATISTIK VARIABEL PENELITIAN
Variabel
Rating
Obligasi
CR
DER
ROE
ROA
Maturity

N

Mean

73
73
73
73
73
73

19.44
2,029432
1,998459
0,112195
0,053903
5.64

Maximum Minimum Std. Deviasi
24
895,06%
713,02%
82,60%
84,74%
18

15
22,76%
36,07%
-76,88%
-20,12%
1

Lampiran V
UJI MODEL REGRESI
1. Model Dasar
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2.101
1,4353150
1,3028758
0,1903757
0,1107681
2.124

