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ABSTRACT
Investment is stimulus for growth and economic development country, Bonds as one of the
long-term investment instruments that investor interested because included into instruments that
have high profits. Capital market statistics for 2010-2015 period stated that the issuance of bonds
by the company to the public is higher than the issuance of shares, in line with the issuance of
Standard & Poor's (S&P) rating increase the raise Credit Rating Indonesia to BBB-/A- with a stable
outlook, Credit Rating Beginning considered to play a role influencing the company's capital
structure, but investment activities, especially bond investments can cause default risk reflected by
Credit Rating. This research at period 2010-2015 based on Company's Annual Report data and
Rating issuance by PEFINDO. The test method used by the panel data regression (unbalanced data
panel), with the dependent variable is Net Debt Issued (NetDIss) or Debts that are issued after
deducting equity as proxy of capital structure, for independent variable Credit Rating proxies as
dummy variable. The method used Plus or Minus Test, Credit Score Test and Investment Grade
non-Investment Grade. Then this test uses Eviews 8 and Microsoft Excel 2013. The results of this
study in the 2010-2015 period state that hypotheses 1 to 3 state that the Capital Structure is not
significant to Credit Rating, from CRPOM, CR-CS and CR-IG_NIG did not show significant results
with control variable or without control variable, but leverage and profitability control variable
significant. Based on the research, can be concluded that Indonesian companies do not consider
Credit Rating as a factor in establishing capital structure. The Company does not pay attention to
cost and benefits due to changes in Credit Rating.
Keywords: Credit Rating, Capital Structure, Dummy, Plus or Minus Test. Credit Score Test
and Investment Grade non-Investment Grad

I. PENDAHULUAN
Dampak positif dari pertumbuhan pasar modal di Indonesia adalah semakin dinamisnya aliran
dana dari pihak yang memiliki surplus dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Implikasi
positifnya perusahaan di Indonesia relatif memiliki keleluasaan dalam mencari dana (modal) yang
bersumber dari masyarakat, baik berupa hutang (obligasi) atau modal sendiri (saham). Setiap
instrumen investasi tersebut tentu memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, Misalnya
melakukan investasi pada obligasi mungkin lebih tepat untuk dilakukan apabila investor yang
berorientasi pendapatan tetap, sedangkan investasi dalam bentuk saham akan lebih tepat dilakukan
investor yang berorientasi pertumbuhan (Haugen, 1997).
Obligasi diminati oleh investor karena dibandingkan dengan instrumen jangka panjang lainnya,
obligasi memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Selain itu, obligasi juga memiliki biaya emisi yang
lebih murah, dimana ini akan mendatangkan pendapatan secara tetap kepada investor berupa
bunga secara rutin selama obligasi berlaku, Di sisi lain obligasi dapat meningkatkan risiko operasi
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ketika kondisi laba perusahaan menurun serta menyebabkan perusahaan terbebani untuk
membayar bunga hutang.
Perusahaan Indonesia memperhatikan struktur modal hutang atau menggunakan ekuitas
dengan pertimbangan cost of fund yang terkecil sebagai keputusan pendaannya. Keputusan ini
penting karena akan berpengaruh pada kelangsungan hidup suatu perusahaan. Salah satu yang
menjadi indikator untuk menentukan adalah Credit Rating. Credit Rating merupakan indikator
kemungkinan kesulitan keuangan suatu perusahaan yang dinyatakan oleh perusahaan pemeringkat
obligasi. Kisgen (2006) menyatakan Credit Rating yang tinggi akan bermanfaat bagi perusahaan.
Credit Rating yang tinggi dapat digunakan perusahaan dalam mempromosikan perusahaan kepada
investor, sebaliknya, Credit Rating yang rendah dapat berdampak buruk bagi citra perusahaan di
kalangan investor, dibandingkan jika perusahaan menerbitkan saham kembali.
Penelitian ini dilakukan kepada pemeringkat sekuritas utang PT. PEFINDO. Pemilihan PT.
PEFINDO diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan karena PEFINDO masuk dalam
surat edaran Bank Indonesia sebagai pemeringkat kredit yang terpercaya dan sebagian besar
perusahaan Indonesia menggunakan PEFINDO sebagai pilihan pemeringkat rating. Metodologi
pemeringkatan PT. PEFINDO secara umum, mencakup tiga risiko utama penilaian, yaitu risiko
industri (industry risks), risiko bisnis (business risks), dan risiko financial (financial risks). Secara
umum, peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PT. PEFINDO tersebut terbagi menjadi dua, yaitu
investment grade (AAA, AA, A, BBB) dan non investment grade (BB, B, CCC, D).
Berdasarkan rincian diatas, bahwa Credit Rating merupakan hal yang penting bagi pemilihan
dalam aktivitas permodalan suatu perusahaan dan investor untuk melakukan investasi. Perusahaan
perlu melihat bagaimana posisi Credit Rating perusahaan dalam mempengaruhi struktur modal
dengan melihat apakah rating yang diberikan minus ketika mengalami penurunan atau positif ketika
sedang mengalami kenaikan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode Credit Score Test
sebagai cara menentukan kondisi rating suatu perusahaan. Credit Score Test merupakan metode
yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan yang menerbitkan obligasi termasuk kedalam
kategori perusahaan yang baik dan buruk. Variabel Credit Rating pada Credit Score Test didapatkan
berdasarkan hasil perhitungan Credit Score yang diperoleh dan kemudian peneliti menentukan nilai
maksimum dan minimum Credit Score. Setelah itu dibuat batas atas dan batas bawah untuk
mengelompokkan perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan tiga kategori yaitu high-third,
middle third, dan low-third.
Dalam penelitian ini juga ingin melihat pengaruh Credit Rating yang berada di borderline
kategori investment grade non-investment grade terhadap struktur modal. Kondisi perusahaan
dengan rating yang berada pada kategori tersebut cenderung menjadi perhatian bagi para pihak
manajemen maupun investor dengan kemungkinan adanya rating perusahaan menjadi turun atau
naik maka, ketika rating perusahaan dalam rating tersebut mengalami penurunan maka perusahaan
sudah masuk kategori peringkat non-investment grade. Dimana, ketika penurunan Credit Rating
menurun akan memunculkan reaksi pasar yang negatif. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menguji
apakah kondisi rating dalam mempengaruhi pihak manajemen dalam membuat keputusan modal
perusahaan.
Penelitian ini mengacu pada penelitian Kisgen (2006), dimana penelitian ini tidak melibatkan
perusahaan keuangan seperti bank, asuransi dan perusahaan investasi. Karena struktur modal
keuangan sangat berbeda dengan struktur modal perusahaan jasa dan industri (Non-Keuangan /
Non financial). Al-Hindawi (2006) dalam Johan Van Berlekom (2012) menyatakan bahwa “financial
firms debt-like liabilities are not strictly comparable to teh debt issued by non-finacial firms”. Bahwa
perusahaan keuangan harus dikeluarkan sementara dari sampel penelitian karena karakteristik
modal keuangan perusahaan dan perlakuan pajaknya yang khusus.
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II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Struktur Modal
Struktur modal sering dikaitkan dengan perolehan sumber dana perusahan, baik sumber dana
yang berasal dari internal maupun eksternal. Sumber dana internal berasal dari dana yang terkumpul
dari laba yang ditahan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan sumber dana
eksternal berasal dari para kreditur yang merupakan modal pinjaman atau hutang. Modal sendiri
(equity berasal dari common stock, paid in capital, retained earnings, dan dikurangi treasury stock
(internal equity) (Indrawati dan Suhendro,2006). Modal sendiri juga bisa berasal dari ekuitas
eksternal yang berasal dari penjualan saham perusahaan kepada investor.
Sedangkan modal pinjaman atau hutang yang dilakukan oleh perusahaan berasal dari kreditur
maupun penerbitan obligasi perusahaan. Bermacam- macamnya sumber dana dari suatu
perusahaan membuat manajer keuangan dari perusahaan dituntut untuk mampu membuat
keputusan sumber pendanaan yang tepat, dimana masing-masing keputusan sumber pendanaan
tersebut mempunyai konsekuensi dan karakteristik keuangan yang berbeda terhadap perusahaan
(Indrawati dan Suhendro,2006).
Teori Struktur Modal
Teori Struktur modal menjelaskan mengenai pengaruh struktur modal terhadap nilai
perusahaan apabila keputusan investasi dan kebijakan dividen konstan. Ada beberapa teori struktur
modal yang familiar digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan struktur modal, yaitu:
a. Teori Modigliani dan Miller (M&MTheory)
Teori struktur modal modern pertama yang dikembangkan oleh Modigliani dan Miller tahun
1958, yaitu teori MM I dan MM II mengenai pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan
tanpa memasukkan unsur pajak dalam melihat pengaruh tersebut. Pada kedua teori tersebut,
dinyatakan bahwa perusahaan tidak dapat mengubah nilai perusahaan serta total nilai surat
berharga yang beredar dengan mengubah proporsi struktur modal perusahaan, yang artinya nilai
perusahaan akan tetap sama dengan proporsi yang berbeda (Ross dkk,2009 dalam
Chairunas,2014).
 Model Modigliani dan Miller (M&M) Tanpa Pajak
Modigliani dan Miller (M&M) mengajukan dan preposisi sebagai model M&M tanpa pajak.
1) Preposisi I. Dimana nilai dari perusahaan yang memiliki hutang (leverged) sama dengan
nilai dari perusahaan yang tidak memiliki hutang (unleverged). Pada proposisi ini,
perubahan struktur modal tidak memperngaruhi nilai perusahaan dan Weighted Average
Cost of Capital (WACC) juga akan tetap sama.
2) Preposisi II, dimana biaya modal saham akan meningkat apabila perusahaan melakukan
atau mencari pinjeman dari pihak luar.
 Model Modigliani dan Miller (M&M) dengan Pajak
Model Modgliani dan Miller yang kedua ini melibatkan faktor pajak, dimana nilai
perusahaan akan meningkat sejalan dengan adanya hutang (Indrawati dan Suhendro,2006).
Hutang perusahaan akan mengurangi pajak karena adanya bunga atas hutang yang harus
dibayarkan perusahaan kepada kreditur. Dengan adanya pajak perusahaan, maka
perusahaan lebih baik menggunakan 100% hutang, yang akan menyebabkan biaya modal
atau WACC turun dan nilai perusahaan meningkat. Sedangkan perusahaan yang tidak
berhutang (unleveraged firm) akan mempunyai nilai yang lebih kecil dibandingkan
perusahaan yang berhutang (leverage firm).
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b. Tradeoff Theory
Tradeoff Theory menyebutkan bahwa debt-equity decision merupakan tradeoff antara interest
tax shield dengan agency cost of debt dan cost of financial distress (Indrawati dan Suhendro,2006).
Teori berpendapat bahwa memaksimalkan nilai perusahaan dan menyeimbangkan nilai dari bunga
pajak (tax shields), manfaat lain dari hutang terhadap biaya yang harus dikeluarkan akibat
bankrupcty cost dan biaya hutang untuk menjelaskan tingkat leverage optimal perusahaan. Hal ini
akan membuat perusahaan selalu berusaha untuk menyesuaikan tingkat leverage kearah yang
optimal.
Namun, jika perusahaan memutuskan untuk meningkatkan leverage, maka keputusan ini tidak
akan ditolak oleh shareholder. Shareholder akan merespon dengan positif jika terjadi peningkatan
leverage karena jika perusahaan memutuskan pendanaan perusahaan dengan hutang maka akan
dihasilkan kontrak yang dapat mengikat manajemen untuk membayar kewajiban hutang dan juga
untuk mematuhi kontrak yang membatasi konsumsi berbagai fasilitas dengan menggunakan dana
perusahaan. Kontrak yang didapat oleh manajemen terjadi karena pengurangan agency cost antara
manajemen dan shareholder. Peningkatan leverage dapat menyebabkan pengurangan financial
flexibility, yang merupakan salah satu aspek kunci dalam praktek keuangan perusahaan. Hal ini
disebabkan ketika perusahaan menggunakan hutang maka perusahaan tetap memiliki kewajiban
untuk membayar bunga yang dapat mengurangi investasi perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa
kehilangan financial flexibilty adalah hilangnya kesempatan perusahaan untuk berinvestasi pada
proyek yang akan meningkatkan nilai perusahaan, dimana ukuran financial flexibility dapat dilihat
dari likuiditas dan solvensi perusahaan. Tradeoff Theory menunjukkan bahwa tidak tepat bagi
perusahaan untuk tidak menggunakan pinjaman hutang sama sekali ataupun menggunakan hutang
100% dalam struktur modal perusahaan (yaitu berarti menggunakan hutang sebagai sumber
pendanaan). Oleh karena itu, disarankan menggunakan ekuitas dan hutang untuk mencapai struktur
modal yang optimal. Jika perusahaan berada dibawah tingkat optimal leverage maka perusahaan
dapat meningkatkan hutangnya, begitupun sebaliknya jika perusahaan berada diatas tingkat optimal
leverage maka perusahaan dapat mengurangi hutangnya.
c. Pecking Order Theory
Menurut Ross, Westerfield, Jaffe dan Jordan (2008) menyatakan “The pecking order theory
implies that managers prefer internal to external financing. If external financing is required, managers
tend to choose the safest securities, such as debt”. Bahwa manajer lebih menyukai dana internal
dibandingkan dana eksternal karena penggunaan dana internal membuat perusahaan tidak perlu
membuka diri perusahaan kepada pemodal dari luar. Dana eksternal lebih banyak disukai dalam
bentuk hutang karena pertimbangan biaya emisi hutang karena pertimbangan biaya emisi hutungan
jangka panjang yang lebih murah dibanding biaya emisi saham.
Pecking Order theory juga menjelaskan mengenai urutan-urutan preferensi dalam pemilihan
sumber pendanaan oleh perusahaan. Hutang menjadi pilihan kedua setelah sumber pendanaan
internal, kemudian menerbitkan convertible bond, prefrend stock, dan jika perusahaan masih
memerlukan dana, maka perusahaan akan menerbitkan common stock. Perusahaan yang profitable
lebih sering meminjam hutang dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding perusahaan yang nonprofitable. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang profitable lebih sedikit memerlukan external
financing dibanding perusahaan yang non-profitable.
Myers (1984) dalam Johan Van Berlekom (2012) menyatakan bahwa, “the firms will generally
prefer not to issue equity due to asymmetric information costs.” Perusahaan lebih menyukai
menggunakan dana internal untuk mendanai proyek perusahaan kemudian menggunakan hutang
untuk mendanainya. Apabila dana internal telah habis dan perusahaan telah mencapai kapasitas
hutangnya (debt capacity) maka perusahaan akan menerbitkan ekuitas. Model pecking order
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mengimplikasikan bahwa hutang perusahaan akan mengikat ketika investasi melebihi dana internal
dan hutang perusahaan akan menurun ketika investasi lebih rendah dibanding dana internal.
Hutang
Konteks struktur modal hutang adalah sejumlah uang yang dipinjamkan secara langsung
kepada perusahaan yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan Wild (2012).
Hutang dapat dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu hutang jangka panjang dan hutang
jangka pendek. Hutang jangka panjang adalah hutang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dan
dalam neraca terdapat pada kewajiban tidak lancar. Sedangkan hutang jangka pendek adalah
hutang yang jatuh temponya satu tahun dan dalam laporan keuangan, termasuk kedalam kewajiban
lancar. Sumber pendanaan yang berasal dari hutang harus dilunasi kembali oleh perusahaan
kepada pemberi pinjaman pada saat jatuh tempo dan biasanya untuk mendapatkan pendanaan dari
hutang, perusahaan juga dibebankan dengan sejumlah bunga yang harus dibayarkan (Wild, 2012).
Obligasi
Obligasi adalah efek hutang pendapatan tetap dimana penerbit (emiten) setuju untuk
membayar sejumlah bunga tetap untuk jangka waktu tertentu dan akan membayar kembali jumlah
pokoknya pada saat jatuh tempo. Jadi obligasi pada dasarnya merupakan surat pengakuan utang
atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat pemodal
(Musdalifah Azis,et all:2015:100).
Credit Rating
Credit Rating merupakan penilaian untuk memberikan informasi mengenai kualitas suatu
perusahaan secara keseluruhan terutama mengenai kelayakan kredit (credit worthiness) sesuatu
entitas, dimana peringkat (rating) yang sudah ditentukan dapat memberikan gambaran mengenai
kualitas perusahaan secara keseluruhan dan perusahaan tersebut akan digabungkan dengan
perusahaan lain dalam katagori rating yang sama. Seluruh perusahaan di dalam kategori rating yang
sama akan dinilai dan dianggap memiliki probabilita mengalami gagal bayar dan yield spreads yang
serupa untuk obligasi mereka.
Lembaga pemeringkat Kredit PT. PEFINDO
PEFINDO memiliki tugas utama untuk menyediakan suatu peringkat atas risiko kredit yang
objektif, independen serta dapat di pertanggungjawabkan atas penerbitan surat hutang yang
diperdagangkan kepada masyarakat. Selain itu, melalui sistem alur pemeringkatan PEFINDO juga
bertugas untuk menerbitkan dan mempublikasikan informasi kredit sehubungan dengan pasar
perdagangan efek. Dalam melakukan pemeringkatan, PEFINDO dibantu dan didukung oleh
Standard & Poor’s sebagai mitra globalnya. Oleh karena itu, metodologi yang diterapkan oleh
PEFINDO banyak diadaptasi dari model pemeringkatan yang digunakan oleh Strandard & Poor’s.
Peringkat kredit (Credit Rating) dari AAA sampai B dapat dimodifikasi dengan menggunakan tanda
plus(+) atau minus(-), tanda tersebut menunjukkan kekuatan relatif dalam kategori pemeringkatan
tersebut. Pemeringkatan PEFINDO yang diberi prediks “id”.
Pengaruh Leverage dan Struktur modal
Rasio Leverage digunakan untuk mengukur hutang dalam struktur modal dan kemampuan
perusahaan untuk membayar hutang. Kerawanan muncul manakala proporsi hutang struktur modal
meningkat, sedangkan kemampuan membayar hutangnya makin menurun. Dengan demikian,
analisis rasio leverage dapat digunakan sebagai peringatan dini kemungkinan terjadinya
kebangkrutan dan rasio ini juga menyiratkan bahwa perusahaan sebenarnya telah memiliki suatu
target struktur modal atau proporsi hutang yang diyakini paling sesuai dengan kondisi perusahaan
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(Mardiyanto,2009:268). Kemunculan leverage biasanya juga dikaitkan karena perusahaan dalam
operasinya menggunakan aktiva atau dana yang menimbulkan beban tetap.
Pengaruh Profitabilitas dan Struktur modal terhadap Credit Rating
Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola
kekayaan perusahaan yang ditunjukkan melalui laba yang dihasilkan. Laba yang dihasilkan oleh
perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan tingkat
pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan hutang yang relatif kecil karena tingkat
pengembalian yang tinggi memungkinkan hutang yang relatif kecil, karena tingkat pengembalian
yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendaaan dengan dana
internal (Bringham dan Huston 2001:40). Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh (Badhuri,
2002) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan (Kartika,
2009). Profitabilitas periode sebeulmnya merupakan faktor penting dalam menentukan pendanaan
(Surtono 2001:248 dalam Kartika,2009).
Pecking Order, manajer lebih senang menggunakan pembiayaan internal yaitu laba ditahan,
kemudian pendanaan eksternal berupa hutang dan penjualan saham baru. Sedangkan Modigliani
dan Miller menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat keuntungan atau laba yang tinggi
cenderung akan menggunakan hutang yang besar untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang
tinggi akan meningkatkan struktur modalnya (Jensen,1986 dalam kartika 2009). Jika pernyataan
diatas benar, maka terbukti bahwa ada hubungan antara profitabilitas dengan kebutuhan pendaaan.
Hal ini kontras dengan teori pecking order.
Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) dan Struktur modal terhadap Credit Rating
Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar.
Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka akan semakin besar juga ukuran
perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva,
maka semakin besar banyak perputaran uang dan semakin banyak penjualan maka semakin banyak
perputaran uang. Semakin besar kapitalisasi pasar makan semakin besar pula perusahaan tersbeut
dikenal di dalam masyarakat (Sudarmadji dan Sularto,2007 dalam Syadeli,2013).
Ukuran perusahaan akan mempengaruhi jumlah dana yang dibutuhkan perusahaan dan
bagaimana cara perusahaan memperoleh pendanaan tersebut apabila perusahaan membutuhkan
pendanaan dari pihak luar untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Beberapa penelitian
mengenai hubungan ukuran perusahaan dengan struktur modal telah dilakukan di Indonesia, seperti
penelitian oleh (Bangun, 2008), serta Firnanti(2011) menunjukkan hal yang berbeda, yaitu ukuran
perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap struktur modal karena ukuran
perusahaan yang besar tidak menjamin kelangsungan hidup perusahaan maupun lancarnya
kegiatan operasional perusahaan, ini menyebabkan ukuran perusahaan tidak menjamin investor
maupun kreditor dalam menanamkan dana ke perusahaan. Trade-off theory juga menyatakan
bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal (Kartika,2009).
Hipotesis
Keputusan struktur modal merupakan salah satu keputusan manajemen yang menjadi
perhatian utama bagi para manajemen sebelum menentukan struktur modal perusahaan, seorang
manajer harus dapat menentukkan besarnya proporsi hutang dan ekuitas untuk seluruh sumber
pendanaan perusahaan. Selain itu pada penelitian ini, Credit Rating juga dianggap memiliki peran
penting dalam membuat keputusan struktur modal oleh pihak manajemen karena dapat
menunjukkan kualitas dari struktur perusahaan kepada investor dan juga mempengaruhi biaya
modal suatu perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah Credit Rating menjadi salah satu faktor
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yang dapat mempengaruhi rasio hutang jika perusahaan memiliki struktur modal yang optimal.
Pengujian ini menggunakan tiga cara untuk melihat pengaruh Credit Rating terhadap struktur modal,
yaitu plus or minus test, crdit score test dan investment grade non- investment grade test, pertama
plus or minus test mengelompokkan rating dalam bentuk “Broad Rating”, yang membagi Credit
Rating menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Credit Rating yang mendekati peningkatan (updgrade) dan
penurunan (downgrade) dan yang tidak mendekati peningkatan maupun penurunan (tidak
mempunyai tanda plus atau minus).
Kedua, Credit Score Test Merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi risiko
kredit dalam hal permohonan pinjaman dari konsumen (baik perorangan maupun perusahaan).
Selain itu Credit Score Test juga digunakan untuk mengklasifikasikan obligasi perusahaan termasuk
kedalam kategori yang baik atau buruk. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Credt Score Test
sebagai salah satu cara dalam memprediksi kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi
hutangnya, dimana hal ini dapat tercermin dari Credit Score perusahaan tersebut, maka dari itu,
hipotesis pertama dan kedua yang diajukan adalah:
H1

Credit Rating mempengaruhi Struktur modal perusahaan Non Financial di
Indonesia berdasarkan Plus or Minus Test.
H2
Credit Rating mempengaruhi Struktur modal perusahaan Non Financial di
Indonesia berdasarkan Credit Score Test.
Peringkat kredit di Indonesia dikelompokkan atas dua jenis yaitu investment grade dan noninvestment grade. Hal ini sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Yang mana peringkat
kreditnya dikelompokkan menjadi invetsment grade dan speculative grade. Berbeda dengan
hipotesis sebelumnya, hipotesis kedua yang diajukan ini untuk menguji pengaruh Credit Rating yang
berada pada borderline antara investment grade dan non-investment grade terhadap struktur modal
perusahaan Non Financial di Indonesia. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan apakah manajer
akan cenderung menerbitkan lebih sedikit hutang relatif terhadap ekuitas atau sebaliknya jika rating
perusahaan berada pada borderline investment grade dan non-investment grade. Maka dari itu,
hipotesis ketiga yang diajukan adalah:
H3

Credit Rating mempengaruhi Struktur modal perusahaan Non Financial
berdasarkan Investment Grade Non-Investment Grade Test.

III. METODOLOGI PENELITIAN
Variabel dan Operasionalisasi Variabel
Independen

Dependen

Credit Rating PT. PEFINDO
Variabel Dummy : CRPOM, CR-CS
dan CR IG_NIG

Struktur Modal

Gambar 1.Ilustrasi Model Penelitian
Sumber : Kisgen (2006) diolah kembali oleh Peneliti (2017)
Variabel Dependen
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur modal. NetDIss dapat
diukur dengan menggunakan formula net debt issuance dikurangi dengan net equity issuance, lalu
dibagi dengan asset perusahaan i pada tahun t.
NetDIssit

= (ΔDi.t – ΔEi.t)/Ai.t
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(3.1)

Sumber: Kisgen(2006)
Dimana:
ΔDi.t=
ΔEi.t=

Perubahan hutang jangka panjang + perubahan hutang lancar perusahaan i
pada tahun t sampai tahun t+1.
Common Stock – Treasury stock perusahaan i pada tahun t sampai tahun t+1.

Ai.t=

Total asset awal tahun perusahaan i tahun t.

Variabel Independen
Dalam penelitian ini variabel independen adalah Credit Rating yang diproksikan sebagai
variabel dummy. Credit Rating disini adalah Credit Rating yang dikeluarkan oleh PT. PEFINDO untuk
perusahaan non financial yang terdaftar di Bursa Efek Idnonesia pada periode penelitian 2010-2015.
Adapun kode peringkat yang digunakan oleh PT. PEFINDO adalah idAAA, idAA, idA, idBBB, idBB,
idB, idCCC, idSD dan idD.
Variabel Kontrol
Merujuk peneltian yang dilakukan oleh Kisgen (2006), variabel kontrol yang digunakan dalam
penelitian ini adalah beberapa rasio keuangan seperti leverage, profitability, ukuran perusahaan
(size).
Tabel 3.1 Variabel Kontrol Penelitian
Variabel Kontrol
Leverage

Profitability

Pengertian
Di,t = Nilai buku hutang jangka panjang + Nilai
buku hutang jangka pendek perusahaan i pada
tahun t-1.
Ei,t = Nilai buku ekuitas Shareholder
perusahaan i pada tahun t-1.
EBITDA = Earning Before Interest, Tax, and
Depreciation perusahaan i tahun t-1.
Ai,t-a= Total Aset Awal Tahun Perusahaan i
tahun t-1.
Log Natural dari penjualan perusahaan i pada
tahun t-1.

Ukuran
Perusahaan (Size)
Sumber : Kisgen (2006). *)Diolah kembali oleh penulis.
Variabel dummy

Measurement
Di,t-1/(Di,t-1+Ei,t-1)

EBITDA i,t-1/Ai,t-1

{In(Salesi,t-1)}

Dalam analisis regresi sering ditemukan bahwa variabel independen tidak hanya terdiri dari
variabel yang dapat dinyatakan secara kuantitatif (pendapatan, harga, biaya dan lainnya),
terkadang juga terdapat variabel yang pada dasarnya bersifat kualitatif (jenis kelamin, ras, agama,
tipe dan lainnya). Karena variabel tersebut biasanya hanya menunjukkan ada atau tidaknya
“kualitas” atau ciri tertentu, salah satu metode untuk membuatnya menjadi kuantitatif adalah
dengan membentuk variabel buatan yang mengambil nilai 1 atau 0. Pada penelitian ini terdapat
beberapa variabel dummy untuk 3 model yang berbeda.
a. Variabel Dummy untuk Plus or Minus Test
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CRPOM =

1 jika perusahaan memiliki Credit Rating dengan tanda plus atau minus dan 0
jika perusahaan tidak memiliki Credit Rating dengan tanda plus atau minus

CRplus =

1 jika perusahaan memiliki Credit Rating dengan tanda plus dan 0 jika
perusahaan tidak memiliki Credit Rating dengan tanda plus.

CRMinus =

1 jika perusahaan memiliki Credit Rating dengan tanda minus dan 0 jika
perusahaan tidak memiliki Credit Rating dengan tanda minus.

b. Variabel Dummy untuk Credit Score Test
CRHOL =
1 jika perusahaan memiliki Credit Rating score yang masuk pada kelompok
high-third dan low-third dan 0 jika tidak.
CRHigh =
jika perusahaan yang memiliki Credit Rating score yang masuk pada
kelompok high-third dan 0 jika tidak.
CRLow =
1 jika perusahaan yang memiliki Credit Score yang masuk pada kelompok
low-third dan 0 jika tidak.
Variabel Credit Rating pada Credit Score Test didapatkan berdasarkan hasil perhitungan
Credit Score yang diperoleh dan kemudian peneliti menentukan nilai maksimum dan minimum
Credit Score. Setelah itu dibuat batas atas dan batas bawah untuk mengelompokkan perusahaanperusahaan tersebut kedalam tiga kategori, yaitu high-third, middle third dan low third. Untuk
melakukan test ini, perlu dibuat kategorisasi rating yang terdiri dari tiga kategori, yaitu high, low
dan high or low (HOL). Berdasarkan kategorisasai di atas, perusahaan yang termasuk dalam
kategori High dan HOL dan perusahaan yang termasuk dalam kelompok low-third akan masuk ke
dalam kategori low dan HOL.
c. Variabel Dummy untuk Investment Grade Non-Investment Grade Test.
Variabel dummy yang digunakan pada Investment Grade Non-Investment Grade Test adalah:
CRIGNIG=

1 jika perusahaan memiliki Credit Rating BBB- atau BB+ dan jika
perusahaan tidak memiliki Credit Rating BBB- atau BB+.

CRPOM=

1 jika perusahaan memiliki Credit Rating dengan tanda plus atau minus dan
0 jika perusahaan tidak memiliki Credit Rating dengan tanda plus dan minus.

Variabel Credit Rating pada IGNIG test hanya menggunakan Credit Rating yang berada pada
borderline kategori investment grade dan non-investment grade, dimana Credit Rating BBBmerupakan Credit Rating pada borderline kategori investment grade, sedangkan Credit Rating BB+
merupakan Credit Rating pada borderline non-investment grade.
Model Penelitian
Model penelitian yang digunaan dalam skripsi ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh
Darren J. Kisgen yang berjudul “Credit Ratings and Capital structure” (Juni 2006). Mengingat
keterbatasan akses informasi, maka dilakukan beberapa penyesuaian rasio yang diperlukan untuk
penelitian ini. Jumlah total model persamaan dalam penelitian ini sebanyak 8 persamaan yang dibagi
kedalam tiga pengujian. Berikut model yang digunakan dalam penelitian ini:
Plus or Minus Test
Tiga Model regresi pada Plus or Minus Test Kisgen(2006):
1

NetDissit

= α + β1CRplus + β2CRMinus + θKit + εit

(3.2)

2

NetDissit

= α + β0CRPOM + θKit + εit

(3.2)
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3
NetDissit
Dimana:

= α + β3CRPOM + εit

(3.4)

NetDissit
Α
β1 β2 β3 β4
CRPOM

= (ΔDi,t – ΔEi,t)/Ai,t
= Intersep poin.
= Koefisien regresi.
= Variabel dummy untuk perusahaan yang memiliki Credit Rating dengan
tanda plus atau minus.
CRplus
= Variabel dummy untuk perusahaan yang memiliki tanda plus.
CRMinus
= Variabel dummy untuk perusahaan yang memiliki tanda minus.
Kit
= Variabel kontrol.
εit
= Random eror.
ΔDi,t
= Perubahan hutang jangka panjang + perubahan hutang lancar
perusahaan pada tahun t sampai tahun t+1
ΔEi,t
= Common stock – treasury stock perusahaan i pada tahun t sampai
tahun t+1.
Ai,t
= Total Aset awal tahun perusahaan i tahun t.
Sumber : Kisgen (2006)
Model 1 digunakan untuk menguji hipotesis 1 yaitu pengaruh Credit Rating terhadap stuktur
modal dengan melakukan pemisahan rating berdasarkan kategori peringkat besar (Broad Rating),
dimana rating tersebut dikelompokkan lagi dengan perinkat spesifik menggunakan tanda “+” atau “-”
(Kisgen,2006). Variabel kontrol yang digunakan pada model 1, yaitu leverage, profitability, size.
Digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel kontrol terhadap struktur modal di
perusahaan Indonesia.
Credit Score Test
Credit Score

= 1.4501Log(A)+11.6702EBITDA/A-6.0462Debt/TotalCap

(3.5)

Sumber: Kisgen(2006)
Dimana :
1

A

= Total Asset

2
3

EBITDA
Debt

= Earning before interest, tax, and depreciation.
= Hutang jangka panjang ditambah hutang jangka pendek.

4

Total Cap

= Total hutang ditambah total ekuitas perusahaan.

Tiga Model regresi pada Credit Score Test (Kisgen,2006):
1
NetDissit
2
NetDissit
3
NetDissit
Dimana:
NetDissit
Α
β 1 β 2 β3 β 4
CRHOL
CRHigh

= α + β1CRHigh + β2CRLow + θKit + εit
= α + β0CRHOL + θKit + εit
= α + β3CRHOL + εit

(3.6)
(3.7)
(3.8)

= (ΔDi,t – ΔEi,t)/Ai,t
= Intersep poin.
= Koefisien regresi.
= Variabel dummy untuk perusahaan yang memiliki credit score yang berada
pada kelompok high-third dan low-third.
= Variabel dummy untuk perusahaan yang memiliki credit score yang berada
pada kelompok high-third.
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CRLow

= Variabel dummy untuk perusahaan yang memiliki credit score yang berada
pada kelompok low-third.
= Variabel kontrol.
= Random eror.
= Perubahan hutang jangka panjang + perubahan hutang lancar
perusahaan pada tahun t sampai tahun t+1
= Common stock – treasury stock perusahaan i pada tahun t sampai tahun
t+1.
= Total Aset awal tahun perusahaan i tahun t.
Sumber:Kisgen(2006)

Kit
εit
ΔDi,t
ΔEi,t
Ai,t

Model 2 yang digunakan dalam penelitian disebut Credit Score Test, dimana pengujian ini
dilakukan dengan menghitung credit score masing-masing perusahaan dengan persamaan credit
score dari Kisgen(2006). Hasil credit score yang tercermin melalui perhitungan yang menggunakan
variabel asset, leverage dan perbandingan hutang terhadap capital digunakan untuk
mengkasifikasikan Credit Rating perusahaan termasuk kedalam kategori baik atau buruk sehingga
akan berpengaruh terhadap keputusan struktur modal perusahaan.
Variabel Credit Rating pada Credit Score Test didapatkan berdasarkan hasil perhitungan credit
score yang diperoleh dan kemudian peneliti menentukan nilai maksimum dan minimum credit score.
setelah itu dibuat batas atas dan batas bawah untuk mengelompokkan perusahaan tersebut
kedalam tiga kategori, yaitu high-third, middle-third dan low-third. Dalam melakukan pengujian ini
maka dibuat tiga kategorisasi rating yaitu high, low, dan high or low(HOL). Berdasarkan kategorisasi
diatas, perusahaan yang termasuk dalam kategori high-third akan masuk kedalam kategori High dan
HOL dan perusahaan yang termasuk dalam kelompok low-third akan masuk kedalam kategori low
dan HOL.
Investment Grade Non-Investment Grade Test.
Dua persamaan pada investment Grade non-investment grade test (Kisgen,2006):
1

NetDissit

2
NetDissit
Dimana:
NetDissit
Α
β5
CRIGSG
CRPOM

Kit
εit
ΔDi,t
ΔEi,t
Ai,t

= α + δ1CRIG_NIG + θKit + εit

(3.9)

= α + δ2CRIG_NIG + β5CRPOM + θKit + εit

(3.10)

= (ΔDi,t – ΔEi,t)/Ai,t
= Intersep poin.
= Koefisien regresi.
= 1 jika perusahaan memiliki rating BBB- atau BB+ dan 0 jika perusahaan
tidak memiliki rating BB- atau BB+.
= 1 jika perusahaan memiliki Credit Rating dengan tanda plus atau minus
dan 0 jika perusahaan tidak memiliki Credit Rating dengan tanda plus atau
minus.
= Variabel kontrol.
= Random eror.
= Perubahan hutang jangka panjang + perubahan hutang lancar
perusahaan pada tahun t sampai tahun t+1
= Common stock – treasury stock perusahaan i pada tahun t sampai tahun
t+1.
= Total Aset awal tahun perusahaan i tahun t.
Sumber: Kisgen(2006)
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Pernyataan Kisgen(2006) bahwa perusahaan yang Credit Rating-nya berada pada kategori
speculative grade atau non-investment grade akan lebih cenderung memperhatikan rating
perusahaan karena akan mempengaruhi likuiditas obigasi perusahaan atau berdampak juga pada
investor. Beberapa penjelasan dalam penelitian mempertanyakan mengapa perusahaan harus
lebih mengkhawatirkan perubahan Credit Rating yang terjadi disekitar batasan (borderline)
kelompok investment grade dan speculative grade/non investment grade. Untuk mengeksplor lebih
lanjut mengenai hal tersebut, maka pengujian ini akan menggunakan model 3 yang melibatkan
variabel dummy CRIGNIG.
Model 3 digunakan untuk menguji apakah selisih peenerbitan hutang bersih dengan ekuitas
terhadap total asset dipengaruhi oleh Credit Rating perusahaan yang berada pada batas
kategori/invetsment grade non-investment grade. Berdasarkan model penelitian diatas
diharapkan bahwa perusahaan dengan Credit Rating pada kategori tersebut akan menerbitkan
lebih sedikit hutang relatif terhadap ekuitas dibandingkan perusahaan dengan credit rating
lainnya
Teknik Estimasi
Penelitian ini mengaplikasikan Regresi Data panel; Unbalanced Data Panel. Pemilihan
Model Estimasi diawali dengan Penentuan Model Estimasi dengan 3 pendekatan pada penelitian ini
pendekatan metode estimasi yang signifikan dan spesifik mendekati Regresi data panel unbalanced
adalah Common Effect Model. Ketiga pendekatan ini terdiri dari; pendekatan kuadrat terkecil
(Common Effect), Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect) dan Pendekatan Acak (Random Effect),
yang kedua melakukan pendekatan Metode Estimasi dengan Uji Chow, Uji Hausman, Uji Langrange
Multiplier yang di ilustrasikan sebagai berikut:

Fixed Effect
model

1. Chow
Test

FE = < 0,10
CE = > 0,10

FE = < 0,10
RE = > 0,10
2.Hausman
Test

Random Effect
Model

3.Lagrange
Multiplie test

RE = < 0,10
CE = > 0,10

Common Effect
Model

Gambar 2. Ilustrasi Pendekatan Metode Estimasi
Sumber : Diolah oleh Peneliti (2017)
Observasi Data
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang telah terdaftar di Bursa efek
Indonesia 2010-2015, kemudian penarikan sampel dilakukan dengan cara menentukan kriteria,
adapun kriteria yang ditetapkan dalam penelitian yaitu; sampel perusahaan yang mengeluarkan
dan menerbitkan obligasi selama periode 2010-2015 dan memiliki data-data seperti laporan
keuangan dan Credit Rating dari PT. PEFINDO periode 2010-2015. Dengan jumlah 162
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perusahaan yang diteliti dan menkerucut menjadi 144 sisa dari 162 perusahaan tersebut termasuk
kedalam outlier.
Tabel 1. Deskripsi Statistik Data
N
Mean
Median Maximum Minimum Standar Deviasi
NetDIss

162

0.075667 0.049703

1.087181

-0.335538

0.174294

CRPlus

162

0.281250 0.000000

1.000000

0.000000

0.451021

CRMinus

162

0.343750 0.000000

1.000000

0.000000

0.476450

CRPOM

162

0.625000 1.000000

1.000000

0.000000

0.485643

CRHigh

162

0.525000 1.000000

1.000000

0.0000000

0.500943

CRLow

162

0.050000 0.000000

1.000000

0.000000

0.218629

CRHOL

162

0.575000 1.000000

1.000000

0.000000

0.495895

CRIG_NIG

162

0.018519 0.000000

1.000000

0.000000

0.135235

Leverage

162

0.596268 0.564126

1.339076

0.000000

0.317124

Profitabilty

162

0.118965 0.092339

0.589895

-0.247415

0.134661

Size

162

22.42979 27.51818

31.90655

9.971707

7.520296

Sumber : Diolah oleh Peneliti menggunakan Eviews 8(2017)
Validasi Model
Terdapat erdapat 2 (dua) tahap dalam melakukan validasi atas model yang diestimasi, yakni:
(i) Pengujian Asumsi dan Kesesuaian Model, dan (ii) Interpretasi. Pengujian Asumsi dan Kesesuaian
Model dilakukan dengan Normalitas dengan pengujian (Jaque Berra) dengan kriteria α=0,05,
Multikolonieritas dengan kriteria α=0,8, heterokedastisitas dengan pengujian Glesjer dengan
meregresikan semua variabel bebas dengan absolut residual: jika sebagian besar t>0,05 dan F>0,05
model bebas heterokedastisitas. Autokorelasi menggunakan Durbin Watson mendekati α=2, tetaoi
karena hasil Durbin Watson sulit untuk bulat maka ragu untuk menjelaskan pada kriteria mendekati
α=2 tersebut, kemudian saya ,menggunakan pengujian korelasi dengan meregeresikan semya
variabel bebas ditambah lag 1 dan lag 2 dari residual terhadap residual t>0,05 F>0,05. Tetapi jika
terkena heterokedastisitas dan autokorelasi menggunakan penyembuhan White Diagonal, jika
hanya satu dilakukan penyembuhan White Period.
Pengujian interpretasi terdiri dari Goodness of Fit R Square atau Adjusted R dengan melihat
besarnya pengaruh variabel prediktor secara stimultan kedalam menjelaskan variabel response
dengan kriteria α>0,05 = mampu menjelaskan α<0,05 tidak mampu menjelaskan, Uji F merupakan
penilaian pengaruh stimultasn variabel prediktor terhadap variabel respinde apakah bermakna
statsitik atau tidak dengan kriteria α<0,05 merupakan signifikan, Uji T bertujuan menunjukkan
seberaoa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi
variabel terikat dengan kriteria α<0,05. Pada dasarnya, statistik-statistik ini mengukur penalti akibat
penambahan parameter. Secara umum, patokan yang digunakan dalam penelitian ini menurut pada
penelitian yang ada (lihat antara lain Ghozali, 2011).
IV. ANALISIS DAN BAHASAN
Hasil pengujian pada perusahaan non-financial adalah sebagai berikut:
1. Regresi Data Panel Metode Plus or Minus Test
Hasil pengujian model Plus or Minus Test menolak hipotesis 1(satu) karena Credit Rating yang
mendekati peningkatan dan penurunan tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal
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perusahaan non- financial di Indonesia. Data hasil tabel 4.14, arah pengaruh dari Credit Rating
baik dari yang mendekati dan menurun terhadap struktur modal tidak terlihat hasil negatif. Yang
mengartikan hipotesis ini ditolak oleh hasil penelitian ini, walaupun dalam teoritisnya jika
perusahaan memiliki Credit Rating yang mendekati peningkatan maka pihak menajemen
memutuskan untuk menerbitkan lebih sedikit hutang dibandingkan ekuitas. Sedangkan arah
pengaruh dari Credit Rating yang mendekati penurunan menunjukkan arah yang positif terhadap
struktur modal. Artinya, jika perusahaan memiliki Credit Rating yang mendekati penurunan maka
pihak manajemen akan memutuskan untuk menerbitkan lebih banyak hutang dibandingkan
ekuitas.
Tabel 2 Rangkuman Hasil Regresi pada Plus or Minus Test
Model 1 : NetDissit = α + β1CRplus + β2CRMinus + θKit + εit
Model 2 : NetDissit = α + β0CRPOM + θKit + εit
Model 3 : NetDissit = α + β3CRPOM + εit
Variabel
CRPlus

Model 1
Model 2
Model 3
Koefisien Signifikansi Koefisien Signifikansi Koefisien Signifikansi
0,027018
0.3266*

CRMinus

0,029317

0.2848*

CRPOM

0.028179

0.2296*

Leverage

-0.087490

0.0969*

-0.086739

0.0933*

Profitability

0,203206

0.0326*

0.202974

0.0321*

0.020403

0.3946*

Size

-0,001785
0.3700*
-0.00177
0.3702*
*Signifikan pada tingkat 0,05
Sumber : Diolah oleh Peneliti menggunakan Eviews 8(2017)
2. Regresi Data Panel Metode Credit Score Test
Hasil pengujian pada model Credit Score Test menolak hipotesis 2(dua). Perhitungan Credit
Score perusahaan di Indonesia yang dapat mengelompokkan rating perusahaan menjadi tiga
kategori high-third, low-third dan middle high-third dan low-third. Secara signifikan tidak dapat
mempengaruhi struktur modal perusahaan non financial di Indonesia.
Tabel 3 Rangkuman Hasil Regresi pada Credit Score Test
Model 1 : NetDissit = α + β1CRHigh + β2CRLow + θKit + εit
Model 2 : NetDissit = α + β0CRHOL + θKit + εit
Model 3 : NetDissit = α + β3CRHOL + εit
Variabel

Model 1

Model 2

Model 3

Koefisien Signifikansi Koefisien Signifikansi Koefisien Signifikansi
CRHigh

-0,003321

0,8926*

CRLow

0,007986

0,8851*

CRHOL

-0,001671

0,9420*

Leverage

-0,082950

0,1363*

-0,079113

0,1266*

Profitability

0,209057

0,0369*

0,203575

0,0333*

0,000168

Analisis Pengaruh Credit Rating..., Anggi Nadia, Ma.-IBS, 2017

0,9942*

Size

-0,001754

0,4383*

-0,001556

0,4328*

*Signifikan pada tingkat 0,05
Sumber : Diolah oleh Peneliti menggunakan Eviews 8(2017)
3. Regresi Data Panel Metode Credit Score Test
Hasil pengujian pada model Investment non Investment Grade tidak menerima hipotesis 3
(tiga). Perhitungan Investment non Investment Grade pada perusahan di Indonesia yang
dikelompokkan pada 2 yaitu kelompok investment grade dan speculative grade/non investment
grade. Secara signifikan tidak dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan non financial di
Indonesia. Pada teoritisnya jika perusahaan yang berada pada borderline investment grade non
investment grade rating mempengaruhi struktur modal sedangkan yang tidak ada, perusahaan
lebih banyak menerbitkan hutang dibanding ekuitas sebagai keputusan struktur modalnya.
Tabel 4 Rangkuman Hasil Regresi pada Investment non Investment Grade
Model 1 : NetDissit = α + δ1CRIG_NIG + θKit + εit
Model 2 : NetDissit = α + δ2CRIG_NIG + β5CRPOM + θKit + εit
Variabel

Model 1

Model 2

Koefisien

Signifikansi

Koefisien

Signifikansi

CRIGNIG

-0.162421

0.3226*

-0.171568

0.2968*

CRPOM

-

0.024672

0.2866*

Leverage

-0.091106

0.0955*

-0.096832

0.0747*

Profitability

0.194290

0.0602*

0.195799

0.0534*

Size

-0.001489

0.04479*

-0.001597

0.4090*

*Signifikan pada tingkat 0,05
Sumber : Diolah oleh Peneliti menggunakan Eviews 8(2017)
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung
Dari analisa keseluruhan hasil diatas, terlihat sangat jelas bahwa Credit Rating tidak memiliki
pengaruh dalam keputusan struktur modal. Hasil ini kemungkinan dapat disebabkan karena kurang
luasnya dan balance periode data yang digunakan sebagai sampel penelitian. Oleh karena itu, pada
awal penelitian (pretest) dilakukan dengan memasukkan perusahaan manufaktur saja, hasil yang
didapatkan tidak signifikan kemudian, dtambahkan perusahaan lain yang diluar manufaktur kedalam
sampel penelitian, jumlah poin data 162 data. Pengujian dengan sampel yang sudah berisi
perusahaan yang diluar manufaktur (non financial) ternyata tetap memberikan hasil bahwa Credit
Rating tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan struktur modal. Dari semua model yang diuji,
belum juga satupun variabel Credit Rating memiliki hasil Uji-t statistik yang signifikan. Begitupula
ketika variabel Credit Rating dimasukkan kedalam teori tradeoff dan pecking order. Dari hasil
tersebut, tetap tidak ada satupun variabel Credit Rating yang terlihat signifikan mempengaruhi
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variabel dependen.
Untuk memberikan penggambaran yang jelas mengenai hasil pengujian tersebut, perlu
diperlihatkan R-Squared dan Adjusted R-Squared dari hasil. Dari hasil-hasil pengujian model 1
hingga 3 (lihat lampiran 2 hal..) menunjukkan bahwa hasil pengujian memiliki tingkat angka dikisaran
0,07 dengan tingkat keberhasilan sebesar 7%. Oleh karena itu, variasi variabel dependen tidak
dijelaskan sebsar 93% oleh varians dari variabel independen secara stimultan atau dipengaruhi oleh
berbagai faktor lain yang tidak termasuk di dalam model penelitian. Selanjutnya hasil tersebut
menunjukkan bahwa Adjusted R-Squared berada sekitar 0,06. Meski tidak terlalu tinggi, nilai
Adjusted R-Squared yang positif menunjukkan bahwa model telah terbentuk dengan baik dan penalti
yang diberikan atas penambahan regresor tidak terlalu besar.
Ketiga variabel kontrol yang disandingkan pada setiap model dari model 1 hingga 8 memiliki
hasil yang bervariasi pada setiap model terhadap struktur modal. Pada model 1 dan model 3 variabel
kontrol yang berpengaruh adalah leverage, menurut Burton,Adam dan Hardwick (1998) dalam
Raharja dan Sari (2008), menyatakan menggunakan hutang maka pemilik memperoleh dana dan
tidak kehilangan kendali perusahaan. Semakin besar rasio leverage perusahaan, maka semakin
besar resiko kegagalan perusahaaan. Semakin rendah leverage perusahaan, maka semakin
peringkat yang diberikan terhadap persusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan
dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang rendah dalam memenuhi
kewajibannya. Maka oleh karena itu perusahaan yang memiliki rasio leverage yang tinggi pada
tahun sebelumnya akan memutuskan untuk menerbitkan untuk menerbitkan lebih sedikit hutang
terhadap ekuitas dalam keputusan struktur modalnya.
Profitability memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Pengaruh yang
positif ini menunjukkan bahwa manajer cenderung akan membuat keputusan yang positif ini untuk
menerbitkan lebih banyak hutang. Dengan kondisi perusahaan sednag mengalami peningkatan
profit atau profitabilitas perusahaan sedang tinggi. Arah pengaruh yang positif(+) secara
argumentatif dapat dijelaskan oleh fungsi hutang sebagai upaya penghematan pajak, dimana
profitabilitas perushaaan mengandung konsekuensi pembayaran pajak secara proporsional. Namun,
karena cost of debt akan mengurangi profitabilitas akan semakin mendorong perusahaan untuk
melakukan debt financing atau sbealiknya. Sedangkan variabel ukuran perusahaan (size) ternyata
tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan struktur modal yang akan diputuskan
oleh pihak manajemen.
V. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Credit Rating CRPlus (mendekati peningkatan) CRMinus (mendekati penurunan) tidak memiliki
pengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan non financial di Indonesia yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015 baik dilihat secara Broad Rating atau secara Spesifik
dengan Micro Rating.
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2. Credit Rating kategori low-third dan high-third berdasarkan Credit Score Test tidak memiliki
pengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan non financial di Indonesia Periode 20102015.
3. Credit Rating dengan batas investment dan non-investment berdasarkan IGNIG test tidak
memiliki pengaruh terhadap stuktur modal pada perusahaan non financial di Indonesia periode
2010-2015.
Saran
Adapun saran yang bisa peneliti berikan pada penelitian ini yaitu:
1. Perusahaan
a) Berdasarkan dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak perlu
menggunakan Credit Rating sebagai faktor keputusan struktur modal.
2. Bagi Akademisi dan penelitian selanjutnya
a) Melakukan penelitian berkelanjutan dengan sampel yang lebih luas, dengan menggunakan
Unbalanced Panel Data yang lebih stabil setiap periode perusahaan-nya;
b) Menambahkan objek rating agency lainnya seperti PT. Kasnic Credit Rating Indonesia
(Sari,2007);
c) Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel control ownership, pertumbuhan
aktiva, risiko bisnis dimana variabel tersebut bisa membuat data lebih spesifik dan memiliki
pengaruh terhadap struktur modal.
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