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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan menguji pengaruh variabel Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran 
Perusahaan terhadap Peringkat Obligasi pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI 2012-2016. 
Populasi dalam penelitian ini sejumlah 48 perusahaan yang menjual obligasi dan diperingkat oleh 
PEFINDO. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini berjumlah 240 perusahaan yang di pilih 
menggunakan metode purposive sampling yaitu penentuan sempel berdasarkan kriteria yang 
ditentukan yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016, perusahaan yang 
menjual obligasi di seluruh sektor usaha yang terdaftar di BEI, dan perusahaan yang menjual obligasi 
secara berturut-turut pada tahun 2012-2016 yang di peringkat PEFINDO. Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi logistik meliputi analisis statistic deskriptif, uji multikolinieritas, uji overall 
model fit test, uji koefisien determinasi, uji hosmer and lemeshow’s goodness of fit test, uji 
classification plot, uji regresi logistik dan uji hipotesis menggunakan t-statistik dengan  tingkat  
probabilitas 5%. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Peringkat Obligasi, Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap Peringkat Obligasi, 
dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Peringkat Obligasi. Penulis menyarankan 
kepada para investor dan pembaca agar memperhatikan faktor lainnya yang mempengaruhi Peringkat 
Obligasi. Baik variabel Profitabilitas tidak signifikan dikarenakan dari seluruh sampel di setiap variabel 
hanya sedikit yang mempengaruhi peringkat obligasi.  

  
Kata Kunci: Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Peringkat Obligasi 

Abstract 
 

This study was conducted to test the effect of variable Profitability, Leverage and Company Size 
on Bond Ratings on all companies listed on the Stock Exchange from 2012 to 2016. The population in 
this study a number of 48 companies selling bonds and ranked by PEFINDO. Samples were obtained 
in this study, totaling 240 companies selected using purposive sampling method of determining 
sempel based on on the specified criteria, namely all companies listed on the Stock Exchange in 
2012-2016, companies that sell bonds in all business sectors listed on the Stock Exchange, and 
companies that sell bonds consecutively in 2012-2016 ranked PEFINDO. The analysis technique used 
is logistic regression including descriptive statistical analysis, multicollinearity test, overall model fit 
test, determination coefficient test, hosmer and lemeshow test's goodness of fit test, classification plot 
test, logistic regression test and hypothesis test using t-statistics with level 5% probability. The results 
of this study indicate that Profitability has no significant effect on the Bond Rating, Leverage has a 
significant negative effect on the Bond Rating, and the Company Size has a significant effect on the 
Bond Rating. The author advises investors and readers to pay attention to other factors that affect the 
Bond Rating. Good Profitability variable is not significant because only a few of the samples in each 
variable affect the bond rating. 
 

Keywords: Profitability, laverage, Company Size and Bond Ratings. 
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PENDAHULUAN  

Setiap perusahaan yang masuk ke dunia investasi bertujuan untuk mendapakan dana yang 
cukup, baik untuk ekspansi bisnisnya atau memenuhi kebutuhan keuangan serta untuk menunjang 
segala aktivitas perusahaan. Bagi pihak investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan yang 
membutuhkan dana, dengan harapan akan mendapatkan hasil dari investasi yang telah ditanamkan di 
perusahaan tersebut untuk masa yang akan datang. Obligasi menjadi pilihan yang sangat membantu 
bagi para perusahaan penerbit obligasi (emiten), dalam mendapatkan dana untuk kepentingan 
oprasional perusahaan tanpa harus memenuhi prosedur yang cukup banyak seperti halnya 
mengajukan kredit ke lembaga keuangan.  

Seorang pemilik modal yang berminat membeli obligasi, sudah seharusnya memperhatikan 
peringkat obligasi karena peringkat tersebut memberikan informasi dan memberikan sinyal tentang 
profitabilitas kegagalan utang suatu perusahaan. Untuk melakukan investasi pada obligasi selain 
diperlukan dana yang cukup, pemilik modal juga memerlukan pengetahuan yang cukup tentang 
obligasi serta diikuti dengan naluri bisnis yang baik untuk bisa menganalisis untuk memperkirakan 
faktor-faktor yang bisa mempengaruhi investasi pada obligasi.  

Di Indonesia terdapat dua lembaga pemeringkat sekuritas utang, yaitu PT PEFINDO 
(Pemeringkat Efek Indonesia) dan PT. Kasnic Credit Rating Indonesia. Pemeringkat obligasi 
diperbaharui secara regular untuk mencerminkan perubahan signifikan dari kinerja keuangan dan 
bisnis perusahaan. Oleh karena itu ada pengaruh yang signifikan maka investor akan menyesuaikan 
strategi investasi mereka sesuai dengan perubahan peringkat.  

Adapun fenomena yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan Astra Sedaya Finance 
merupakan perusahaan publik di Indonesia yang bergerak dalam bidang Pertambangan terintegrasi 
tabel posisi laporan keuangannya adalah sebagai berikut:  

Tabel  1 Laporan PT Astra Sedaya Finance Tahun 2015-2016 

Tahun Profitabilitas leverage Ukuran 
Perusahaan 

Peringkat 
obligasi 

2014 3,5 5,6 4.522483 AA+ 
2015            3,2  4,3 4.482759 AAA 

 Sumber: www.idx.co.id 

Pada penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena dan gap research. Berdasarkan hasil 
profitabilitas dan leverage pada peringkat obligasi tahun 2014 dan 2015 pada perusahaan Astra 
Sedaya Finance dilihat dari kondisi profitabilitas  pada tahun 2015 sebesar 3,2%  dan profitabilitas 
pada tahun 2014 3,5% mengalami penurunan sebesar 0,3%. Kemudian rating obligasi perusahaan 
Astra Sedaya Finance mengalami peningkatan dari AA+ menjadi AAA.   

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa Astra Sedaya Finance mengalami kenaikan 
tingkat obligasi sedangkan ROA, ukuran  perusahaan, dan laverage mengalami penurunan. Menurut 
Febriani, Irma, Nugraha, Hari Susanta dan Saryadi, dalam Sihombing dan Rahmawati (2015) Salah 
satu cara untuk mengukur kinerja perusahaan yang diukur dengan ukuran perusahaan, pertumbuhan, 
leverage dan profitabilitas perusahaan tersebut. Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa 
Astra Sedaya Finance mengalami kenaikan tingkat obligasi sedangkan ROA, ukuran  perusahaan, 
dan laverage mengalami penurunan. Menurut Febriani, Irma, Nugraha, Hari Susanta dan Saryadi, 
dalam Sihombing dan Rahmawati (2015) Salah satu cara untuk mengukur kinerja perusahaan yang 
diukur dengan ukuran perusahaan, pertumbuhan, leverage dan profitabilitas perusahaan tersebut. 

Penelitian ini disusun dengan urutan penulisan sebagai berikut; pertama, pendahuluan 
menjelaskan mengenai latar belakang masalah penulisan. Kedua, menguraikan teori dan hasil 
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penelitian sebelumnya sebagai dasar pengembangan hipotesis. Ketiga, metode penelitian terdiri atas 
pemilihan sampel dan pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel. Keempat 
analisis dan pembahasan yang berisi hasil dan interpretasi pengujian hipotesis. Kelima, kesimpulan 
dan saran  yang berisi simpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.  

 

LANDASAN TEORI 

Teori Signal (Signaling Theory) 

Teori signal menjelaskan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan signal yang 
disampaikan kepada pengguna laporan keuangan. Signal tersebut berupa informasi tentang apa saja 
yang sudah dilakukan oleh manajemen di dalam perusahaan untuk mewujudkan keinginan pemilik 
perusahaan. signaling theory adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar, 
sehingga akan memberi pengaruh kepada keputusan investor. Sinyal tersebut beredar mempengaruhi 
investor yang dapat berupa sinyal positif dan negatif, investor bereaksi dengan berbagai cara seperti 
wait and see. Hubungan antara peringkat obligasi dengan teori sinyal adalah ketika peringkat obligasi 
mendapatkan peringkat yang tinggi maka mengindikasi bahwa sinyal yang akan diterima oleh investor 
adalah sinyal yang baik. Alasanya karena peringkat obligasi dengan peringkat yang tinggi memiliki 
kualitas kredit yang baik. 

Obligasi 

Hubungan antara peringkat obligasi dengan teori sinyal adalah ketika peringkat obligasi 
mendapatkan peringkat yang tinggi maka mengindikasi bahwa sinyal yang akan diterima oleh investor 
adalah sinyal yang baik. Alasanya karena peringkat obligasi dengan peringkat yang tinggi memiliki 
kualitas kredit yang baik. Obligasi menjadi pilihan yang sangat membantu bagi para perusahaan 
pernerbit obligasi (emiten), dalam mendapatkan dana untuk kepentingan operasional perusahaan 
tanpa harus memenuhi prosedur yang cukup banyak seperti halnya mengajukan kredit ke lembaga 
keuangan. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa obligasi merupakan surat hutang jangka 
panjang yang diterbitkan oleh perusahaan (emiten) dengan memiliki tingkat pengembalian bunga 
pokok yang tetap setiap periode waktu yang telah disepakati. Tujuan perusahaan menerbitkan 
obligasi adalah untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan oprasional perusahaan.   

Peringkat Obligasi 

Peringkat obligasi merupakan tingkat keamanan dari suatu obligasi yang diperdagangkan oleh 
perusahaan penerbit obligasi.Adanya peringkat obligasi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat 
yang independen dapat memudahkan investor dalam mengukur tingkat risiko dari suatu obligasi. 
Terdapat lembaga pemeringkat kredit yang tersebar di seluruh dunia, diantaranya ada tiga lembaga 
berskala global diantaranya Fitch Ratings, Standard & Poor’s dan Moody’s.Sedangkan lembaga 
pemeringkat efek di Indonesia adalah PT. PEFINDO, lembaga-lembaga tersebut harus berlaku secara 
independen dalam menilai suatu efek obligasi. Perusahaan akan mendapat kepercayaan yang lebih 
dari investor ketika menggunakan lembaga pemeringkat yang sudah memilki standar global. Peringkat 
obligasi dibagi menjadi dua Investment Grade dan Low Investment Grade, Investment Grade untuk 
obligasi berperingkat AAA, AA, A, BBB yang artinya semakin tinggi peringkat obligasi semakin aman 
pengembalian terhadap obligor sedangkan untuk Low Investment Grade resiko gagal bayar tinggi.  

Kerangka Pemikiran  

Dari beberapa penelitian terdahulu dan landasan teori, maka penelitian akan menggunakan 
faktor-faktor akuntansi seperti profitabilitas (profitability), laverage, ukuran perusahaan (firm size) 
sebagai variabel independen. Sedangkan peringkat obligasi sebagai variabel dependen. 

Analisis Pengaruh Profitabilitas, Laverage..., Izzat Khalqi, Ak.-Ibs, 2018



4 
 

  Indonesia Banking School 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Hipotesis  

Hubungan rasio Profitabilitas (Profitaility) Terhadap Peringkat Obligasi 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 
dalam memperoleh laba dari aktivitas normal bisnisnya, Hery (2015). Profitabilitas adalah kemampuan 
perusahaan untuk menghasilkan laba sehingga dapat meningkatkan nilai pemegang saham 
perusahaan, Solihin(2009). Menurut hasil penelitian Widowati, Nugrahanti dan kristanto (2013) serta 
Saputri dan Purbawangsa (2013) menyatakan bahwa variabel Profitabilitas berpengaruh terhadap 
peringkat obligasi.  

 
H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi 

 

Hubungan rasio Laverage Terhadap Peringkat Obligasi 

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik 
kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Dalam menjalankan operasionalnya, 
perusahaan membutuhkan dana baik dari internal maupun dari eksternal. Menurut Kasmir (2014) 
mendefinisikan bahwa Leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai 
dengan hutang. 

Semakin tinggi leverage maka sebagian besar modal yang dimiliki perusahaan didanai oleh 
hutang, sehingga akan mengakibatkan semakin sulitnya perusahaan untuk memperoleh pijaman 
dikarenakan perusahaan berada dalam default risk, karena besar kemungkinan perusahaan tidak 
dapat mengembalikan pokok pinjaman dan bunga secara berkala di karenakan besarnya hutang yang 
dimilki oleh perusahaan tersebut. Jadi semakin rendah leverage maka peringkat obligasi perusahaan 
tersebut akan semakin tinggi. 

H2:Leverage berpengaruh terhadap Peringkat obligasi. 

 

Hubungan rasio Ukuran Perusahaan (Firm Size) Terhadap Peringkat Obligasi 

Ukuran perusahaan merupakan suatu nilai yang menunjukan besar kecilnya perusahaan.Ukuran 
perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, nilai penjualan akhir tahun, dan kapitalisasi 
pasar.Ukuran perusahaan dengan kapitalisasi pasar atau penjualan yang besar menunjukan prestasi 

Profitabilitas (X1) 

 
Laverage (X2) 

 
Ukuran Perusahaan 

(X3) 

 

Peringkat Obligasi 
(Y) 
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perusahaan.Perusahaan yang besar akan mudah mendapatkan akses ke sumber dana untuk 
memperoleh tambahan modal dengan utang, Sitanggang (2013). 

Perusahaan dengan skala besar well-established akan lebih mudah memperoleh modal dipasar 
modal dibanding perusahaan kecil. Karena kemudahan dalam akses tersebut berarti perusahaan 
besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar pula.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Mahfudhah dan Cahyonowati (2014), Sihombing dan Cahyonowati (2015) menyatakan bahwa Ukuran 
Perushaaan berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu 
peneliti membuat hipotesis sebagai berikut: 

H3:Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Data Penelitian  

Tipe data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh diperoleh melalui situs resmi 
Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id dan juga database peringkat obligasi perusahaan yang 
dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat obligasi PT PEFINDO. Sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa  criteria yang sudah di tentukan. Adapun 
kriteria-kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2012- 2016. 
2. Perusahaan yang menjual obligasi di seluruh sektor usaha yang terdaftar di  BEI 
3. Perusahaan yang menjual obligasi secara berturut-turut pada tahun 2012-2016 dan 

diperingkat oleh PEFINDO. 

Variabel Penelitian 

Variabel Dependen (Y): Peringkat Obligasi 

Dalam Penelitian ini, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peringkat 
Obligasi, Peringkat obligasi merupakan skala keamanan obligasi dalam membayar kewajiban pokok 
dan bunga secara tepat waktu, Sari & Murtini (2015). dengan menggunakan pengukuran variabel 
dummy, jadi apabila perusahaan memiliki peringkat obligasi high investment grade (AAA, AA) akan 
mendapatkan nilai 1 dan apabila perusahaan memiliki peringkat obligasi low investement (A, BBB, 
BB, B, CCC, dan D)  maka akan mendapatkan nilai 0. (Mahfudhah dan Cahyonowati 2014). 
Variabel Independen (X)  
Variabel Independen (X1) : Profitabilitas (Profitability) 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 
dalam memperoleh laba dari aktivitas normal bisnisnya, Hery (2015). 
Rasio ini di rpoksikan dengan ROE. ROE (Return On Equity) adalah rasio yang menunjukan 
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang dengan menggunakan modal sendiri 
dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE dapat diperoleh dengan 
perhitungan sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

 
Variabel Independen (X2) : Laverage  

Rasio utang adalah mengukur pembiayaan perusahaan dari sumber utang yang akan 
berdampak pada kewajiban atau beban tetapditanggung (2014). 
 Rasio ini di proksikan dengan DER. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap 
pertumbuhan laba Rasio utang terhadap modal/debt to equity ratio (DER) dihitung dengan rumus : 
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𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
× 100% 

 
Variabel Independen (X3) : Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

Ukuran perusahaan merupakan suatu nilai yang menunjukan besar kecilnya perusahaan.Ukuran 
perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, nilai penjualan akhir tahun, dan kapitalisasi pasar, 
Sitanggang (2013). 

Variabel Ukuran Perusahaan di dalam penelitian ini diukur sebagai Logaritma natural atas total 
asset perusahaan (LnTA), Hartono (2008). Secara sistematis ukuran perusahaan (firm size) 
dirumuskan sebagai berikut:  
Size=log TA 
 
Metode Analisis Data  

Analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi 
logistik dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 21 for windows.Alat ini digunakan untuk menguji 
variabel dependen dengan menggunakan peringkat obligasi, dan Return On equity (ROE), Debt to 
equity Ratio (DER), Logaritma Total Asset (LnTA) sebagai variabel Independennya.  

Regresi logistik menghasilkan rasio peluang (odds ratio) yang dinyatakan dengan transformasi 
fungsi logaritma (log), dengan demikian fungsi transformasi log ataupun ln diperlukan untuk p-value. 
Logit peringkat obligasi (RAT) merupakan log dari peluang (odds ratio) dengan kemungkinan terbesar 
nilai peluang adalah 1, dengan demikian persamaan regresi logistik menjadi: 

Logit RAT = ln ( 𝑅𝐴𝑇

1−𝑅𝐴𝑇
)    = ln (odds) 

Jadi model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
 
 
 
 

Keterangan: 
ln ( 𝑅𝐴𝑇

1−𝑅𝐴𝑇
)   :  Perigkat Obligasi 

α  : Konstanta 
ROE : Profitabilitas 
DER : Ukuran Perusahaan  
LnTA : Leverage 

β1-β3 : Koefisien Regresi 
ε  : Error 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ln ( 𝑅𝐴𝑇

1−𝑅𝐴𝑇
)  = α + β1ROE + β2DER+ β3LnTA 

+ e 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Analisis Statistik Deskriptif 
 

Tabel 2 
Analisis Statistik Deskriptif 

 

 

 

 
 

 
Hasil dari Analisis statistik deskritif pada variabel independen Profitabilitas menunjukkan mean 

sebesar 15,3125 nilai ini didapat dari rata rata seluruh sampel perusahaan yang digunakan untuk 
perhitungan profitabilitas dengan rumus ROE (Return On Equity), dengan nilai standard deviation 
13,30795 yang artinya Nilai standard deviation yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat penyebaran 
data tinggi atau bervariasi sehingga bersifat heterogen. Dari tabel diatas dapat ditunjukkan nilai 
minimum (-38,30) dan maksimum (80,66). Nilai minimum  terdapat pada Bank Permata Tbk tahun 
2016. Nilai maksimum terdapat pada Bank BCA tahun 2013.  

Sedangkan nilai mean dari variabel Laverage adalah sebesar 138,6639 nilai ini didapat dari 
rata-rata seluruh sampel perushaan yang digunakan untuk perhitungan Laverage dengan rumus DER 
(Debt to Equity Ratio), dengan nilai standar deviasi 274,08612. Nilai standar deviasi yang cukup besar 
menunjukan bahwa penyebaran data tinggi atau bervariasi sehingga bersifat heterogen. Hal ini 
ditunjukan dengan jarak minimum (0,03) dan maximum (1214,65). Adanya nilai minimum terdapat 
pada Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2012 dan 2013. Sementara nilai maksimum Laverage 

terdapat pada Bank Bukopin Tbk  tahun 2012. 
Dan, nilai mean dari variabel Ukuran Perusahaan adalah sebesar 30,6692 nilai ini didapat dari 

rata-rata seluruh sampel perusahaan yang digunakan untuk perhitungan Ukuran perusahaan dengan 
rumus LnTA (Logaritma Natural Total Asset) dengan nilai standard deviation 1,59834. Nilai standard 
deviasion yang besar menunjukan bahwa tingkat penyebaran data tinggi atau bervariasi sehingga 
bersifat heterogen. Hal ini ditunjukan dengan jarak minimum (23,91) dan maksimum (34,81). Adanya 
nilai minimum berasal dari Bank Woori Saudara tahun 2012. Nilai maksimum ukuran Perusahaan 
berasal dari PLN tahun 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

PO 240 .00 1.00 .5208 .50061 
ROE 240 -38.30 80.66 15.3125 13.30795 
DER 240 .03 1214.65 138.6639 274.08612 
LNTA 240 23.91 34.81 30.6692 1.59834 
Valid N (listwise) 240     
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Uji Multikolinieritas 

 
Tabel 3 

Uji Multikolinieritas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Apabila nilai Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai Variance Infation Factor (VIF) ≥ 10 maka 
menunjukan adanya multikolinearitas pada model regresi. Dapat di lihat dari tabel 4.4, bahwa nilai 
Tolerance untuk variabel Profitabilitas sebesar 0,999, variabel Laverage sebesar 1,000 dan variabel 
Ukuran Perusahaan 0.999. 

Sedangkan untuk nilai Variance Infation Factor (VIF) untuk variabel Profitabilitas sebesar 1.001, 
untuk variabel Laverage sebesar 1.000 dan variabel Ukuran Perusahaan sebesar 1.001. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi atau hubungan antar variabel independen yang artinya 
setiap variabel dapat menjelaskan variabel itu sendiri dalam penelitian ini yaitu variabel Profitabilitas, 
Ukuran Perusahaan dan Leverage. 

 
Pengujian Hipotesis  

Overall Model Fit Test 

Tabel 4 

Overall Model Fit Test 

Iteration -2 Log likehood Coefficient 
Constant 

Step 0  1 332.294 .083 
             2 332.294 .083 

 

Tabel 5 

Overall Model Fit Test 

 
 

Step 
1 

Iteration -2 Log 
likelihood 

Coefficient 
Constant ROE DER LNTA 

1 266.611 -16.485 .000 -.002 .548 
2 262.166 -22.439 .000 -.002 .746 
3 262.042 -23.630 -.001 -.002 .787 
4 262.042 -23.672 -.001 -.002 .788 
5 262.042 -23.672 -.001 -.002 .788 

Dari tabel 4.4 dan 4.5, di atas menunjukkan perbandingan antara nilai -2LL blok pertama 
dengan -2LL blok kedua. Dari hasil perhitungan nilai -2LL terlihat bahwa nilai blok pertama (Block 
Number = 0) adalah sebesar 332,294 dan nilai -2LL pada blok kedua (Block Number =1) turun 
menjadi 266,611 atau terjadi penurunan sebesar 65,683. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
menambahkan variabel Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan akan memperbaiki model 
regresi atau model fit dengan data. 

Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 (Constant)   
ROE .999 1.001 
DER 1.000 1.000 
LNTA .999 1.001 
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Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 6 

Uji Koefisien Determinasi 

Step -2 Log Likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 
1 262.042a .254 .339 

diatas menunjukkan bahwa nilai Nagelkerke’s R Square sebesar 0,339. Hal ini menunjukkan 
bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan 
dapat menjelaskan variabel dependen (Peringkat Obligasi) sebesar 33,9%. Sedangkan sisanya 66,1% 
dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model ini yaitu seperti diantaranya jaminan, produktifitas, umur 
obligasi dan Pertumbuhan dan lainnya. 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of Fit Test 

Tabel 7 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of Fit Test 

Step Chi-Square df Sig. 
1 29.197 8 .000 

 Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodnessof Fit Test lebih kecil dari 0,05, maka 
hipotesis nol dapat ditolak dan berarti model tidak mampu memprediksikan nilai observasinya atau 
dapat dikatakan model tidak dapat diterima karena dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 
beberapa variabel yaitu Profitabilitas, Laverage, dan Ukuran perusahaan, sedangkan untuk menguji 
peringkat obligasi masih banyak variabel-variabel lainnya. Dari tabel diketahui nilai Chi-Square 29,197 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil tersebut terlihat bahwa lebih kecil dari 0,05 
(0,000<0,05) yang menunjukkan model tidak mampu memprediksikan nilai observasinya. 

Classification Plot 

Tabel 8 

Classification Plot 

Observed Predicted 
PO Percentage Correct 

.00 1.00 
Step 1  PO   .00 82 33 71.3 
                    1.00 36 89 71.2 
 Overall Percentage   71.3 

Tabel 4.8 di atas digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan salah 
(incorrect). Menurut prediksi, obligasi yang masuk dalam kategori low investment grade (0) adalah 
sebanyak 115 obligasi. Namun dalam hasil observasi menyatakan 33 obligasi termasuk dalam 
kategori investment grade (1) dan 82 obligasi termasuk dalam kategori Low Investment Grade (0), 
sehingga ketepatan klasifikasinya adalah sebesar 71,3%. Karena nilai keakuratannya diatas 50%, 
maka disimpulkan variabel profitabilitas (ROE), leverage (DER), dan ukuran perusahaan (LnTA) 
mampu memprediksi observasi kedalam perusahaan yang memiliki low investment grade (0) dan 
investment grade (1) secara baik. 
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Uji Koefisien Regresi Logistic (Uji t) 

Tabel 9 
Uji Regresi Logistik 

 
 

Step 
1a 

 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 95% C.I.for 
EXP(B) 

Lower Upper 
ROE -.001 .011 .004 1 .950 .999 .977 1.022 
DER -.002 .001 13.656 1 .000 .998 .996 .999 
LnTA .788 .127 38.231 1 .000 2.199 1.713 2.823 
Constant -23.672 3.859 37.632 1 .000 .000   

Persamaan regresi logistik di atas dapat diartikan bahwa nilai konstanta -23,672 menunjukan 
ketika seluruh variabel independen yaitu Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan mengalami 
nilai konstan atau 0 maka, variabel dependen yaitu Peringkat Obligasi akan bernilai sebesar -23,672.  

Variabel Profitabilitas mempunyai koefisien sebesar -0,001 yang berarti setiap kenaikan satu 
satuan  pada Profitabilitas maka kemungkinan akan menaikan Peringkat Obligasisebesar -0,001. 

Variabel Leverage mempunyai koefisien sebesar -0,002 yang menyatakan bahwa apabila 
variabel Leverage mengalami penurunan satu satuan maka Peringkat Obligasi akan mengalami 
penurunan sebesar -0,002 namun Leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Variabel Ukuran Perusahaan mempunyai koefisien sebesar 0,788 menyatakan bahwa variabel 
Ukuran Perusahaan mengalami kenaikan satu satuan, maka kemungkinan Peringkat Obligasi akan 
mengalami kenaikan sebesar 0,788. 

 
Analisis Pembahasan Hasil Penelitian 

Profitabilitas yang di proksikan dengan ROE menunjukan koefisien regresi positif sebesar -
0,001 dengan tingkat signifikansi 0,950. Nilai signifikansi ini lebih besar dari α = 0,05 ( 0,950> 0,05 ) 
yang artinya penelitian ini membuktikan bahwa peringkat obligasi tidak dipengaruhi oleh profitabilitas. 
Perusahaan yang memiliki pendapatan yang tinggi belum tentu memiliki peringkat obligasi yang tinggi, 
karena profit suatu perusahaan tinggi tetapi utang perusahaan tinggi tidak bisa menaikan peringkat 
obligasi, sehingga profitabilitas tidak bisa berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Leverage yang diproksikan dengan DER menunjukan hasil yang signifikan negatif sebesar -
0,002 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikan lebih besar dari α = 0.05 ( 0,000 < 0,05 ) yang 
artinya pengaruh leverage terhadap peringkat obligasi menunjukan hasil berpengaruh negatif. 
Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi setiap unit leverage 
(DER) maka akan menurunkan probabilitas peringkat obligasi kategori investment, begitu juga 
sebaliknya. 

Ukuran Perusahaan yang di proksikan dengan Log Total Aset (LnTA) menunjukan hasil yang 
koefisiensi positif sebesar 0,788 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 
α = 0,05 ( 0,000 < 0,05 ) yang artinya penelitian ini berhasil membuktikan bahwa peringkat obligasi 
dapat dipengaruhi oleh ukuran perushaan. Perusahaan yang memiliki total asset yang tinggi memiliki 
peringkat obligasi yang tinggi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa 

profitabilitas tidak mempengaruhi peringkat obligasi. Perusahaan yang memiliki pendapatan yang 

tinggi belum tentu memiliki peringkat obligasi yang tinggi, karena dari 240 sampel yang diteliti selama 
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5 tahun (2012-2016) hanya 2 sampel yang profitabilitasnya meningkat dan peringkat obligasinya 

meningkat. 

Hasil pengujian pada variabel laverage, menunjukan hasil berpengaruh negatif signifikan. 

Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi setiap unit leverage 

(DER) maka akan menurunkan probabilitas peringkat obligasi kategor\i investment, begitu juga 

sebaliknya, karena dari 240 sampel yang diteliti selama 5 tahun (2012-2016) hanya 28 sampel yang 

mengalami penurunan hutang dan peringkat obligasinya mengalami kenaikan. 

Dan hasil pengujian pada variabel ukuran perusaahaan menunjukan hasil berpengaruh positif 

signifikan. Perusahaan yang memiliki total asset yang tinggi memiliki peringkat obligasi yang tinggi. 

Dari 240 sampel yang diteliti selama 5 tahun (2012-2016) ada 32 sampel yang menunjukan ukuran 

perusahaan naik dan peringkat obligasinya mengalami kenaikan. 

Saran 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan mengenai apa saja yang 

berpotensi mempengaruhi peringkat, dimana dalam penelitian ini menunjukan bahwa variabel 

independen yang dapat mempengaruhi secara signifikan adalah leverage yang ditunjukan oleh debt to 

equity ratio sehingga perusahaan dapat lebih memperhatikan jumlah hutang dan ekuitas. Proporsi 

hutang yang baik adalah keseimbangan antara hasil hutang. Hutang masih diperbolehkan asal dapat 

memberikan manfaat hanya saja tidak dalam jumlah yang besar karena hutang dapat pula menyebabkan 

kebangkrutan.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada investor untuk berinvestasi pada 

instrument obligasi, dalam penelitian ini investor dapat melihat informasi terhadap perusahaan atau 

obligasi tersebut melalui rasio leverage yang ditunjukan dengan debt to equity ratio, agar investor 

berhati-hati dalam pemilihan obligasi yang akan dibelinya. Investor juga hendaknya memperhatikan 

jumlah hutang perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut yang sebaiknya masih berada dibawah 

jumlah ekuitas yang dimiliki.  

Penelitian selanjutya diharapkan menggunkan sampel penelitian selain seluruh perusahaan yang 

terdaftar di BEI secara keseluruhan, sehingga dapat memberikan hasil yang dapat digeneralisir. 

Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan lembaga pemeringkat selain PT. 

Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), agar mendapatkan hasil yang lebih bervariasi. Dan Untuk 

penelitian selanjutnya diharapakan dapat menambah periode waktu penelitian lebih dari lima tahun. 

Dalam penelitian selanjutnya hendaknya ditambahkan variabel independen lainnya yang dapat 

memengaruhi peringkat obligasi seperti ukuran perusahaan, growth, reputasi auditor, dll. 
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