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ABSTRAK 

 

PENGARUH LIKUIDITAS, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE 

TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh rasio 

keuangan terhadap prediksi peringkat obligasi. Rasio yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah likuiditas, profitabilitas, dan leverage. Pemilihan sampel 

dalam penelitian menggunakan metode purposive sampling. Data yang 

diperoleh dari data sekunder laporan keuangan dan laporan tahunan 14 sampel 

perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014 

dan diperingkat oleh PEFINDO (PT. Pemeringkat Efek Indonesia). Penelitian 

ini menggunakan model analisis regresi logistik biner untuk menguji pengaruh 

dari rasio keuangan terhadap prediksi peringkat obligasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa likuiditas (CR) dan profitabilitas 

(ROA) tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan sektor 

perbankan, namun leverage (DER) berpengaruh negatif terhadap peringkat 

obligasi perusahaan sektor perbankan. Semakin besar jumlah aktiva didanai 

dengan hutang maka semakin besar risiko kegagalan perusahaan sehingga akan 

menurunkan peringkat obligasi perusahaan tersebut. 

 
Kata Kunci: Peringkat obligasi, likuiditas, profitabilitas, leverage. 
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ABSTRACT 

 

 

THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, PROFITABILITY, AND LEVERAGE 

ON BOND RATING  

 

This study is examine the influence of financial ratios to bond ratings 

prediction. Financial ratios in this study are liquidity, profitability, and 

leverage. Purposive sampling is chosen as the sampling method of this study. 

Data obtained from secondary data in the financial reports and the annual 

reports of 14 companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2010-

2014 periods and they were rated by PEFINDO (PT. Pemeringkat Efek 

Indonesia). This study uses a model of binary regression analysis to examine 

the influence of financial ratios tobond ratings prediction. 

The result of this study shows that the liquidity (CR) and profitability 

(ROA) has no effect on the banking sector corporate bond ratings, but leverage 

(DER) negatively affect on the banking sector corporate bond ratings. The 

higher the amount of assets financed by debt, the higher the risk of failure of the 

company so that it will lower the bond rating of the company. 

 

Keywords: bond ratings, liquidity, profitability, leverage 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan 

Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang 

berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan Efek (UU RI No. 8 Tahun 1995). Pasar modal 

terbagi menjadi dua yaitu pasar primer (primary market) dan pasar 

sekunder (secondary market), dimana pasar primer merupakan tempat 

penjualan sekuritas atau efek pertama kali oleh emiten kepada investor 

selama beberapa waktu yang ditetapkan dan sebelum diperjualbelikan di 

pasar sekunder, sedangkan pasar sekunder adalah tempat transaksi jual-

beli sekuritas atau efek yang sudah beredar diantara investor setelah 

melewati masa penawaran di pasar primer.  

Efek-efek yang diberikan (baik yang dilakukan melalui penawaran 

umum atau cara lain) dan diperdagangkan di pasar modal umumnya 

secara garis besar dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu berupa efek 

ekuitas dan efek hutang. Efek ekuitas (equity securities) adalah efek 

yang bersifat penyertaan dalam arti dengan membeli efek tersebut maka 

pemilik efek tersebut menjadi pemodal atau investor yang menanamkan 
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atau menyertakan sejumlah modal tertentu ke dalam emiten tersebut 

(Balfas, 2012). Efek hutang (debt securities) pada dasarnya adalah 

hutang pemodal kepada emiten yaitu bukti hutang yang dikeluarkan oleh 

emiten kepada para pemberi pinjaman, karena sifatnya hutang maka efek 

ini sama sekali bukanlah penyertaan tetapi di dalamnya tercantum 

dengan jelas janji untuk membayar kembali jumlah yang terhutang pada 

waktu tertentu kepada para pemodal, yang dalam hal ini merupakan 

kreditur dari emiten (Balfas, 2012). 

Perusahaan yang membutuhkan dana tambahan untuk membiayai 

kegiatan operasi keuangan saat ini atau untuk memperluas bisnisnya, 

perusahaan memiliki pilihan untuk menerbitkan saham atau obligasi. 

Terdapat empat alasan mengapa perusahaan memilih untuk menerbitkan 

obligasi daripada saham yaitu: obligasi adalah satu-satunya sumber 

pendanaan yang tersedia, pembiayaan dengan hutang atau debt memiliki 

biaya yang rendah, pembiayaan dengan hutang dapat mengurangi biaya 

pajak, dan hak suara tidak dibagi (Schroeder, 2014). Obligasi 

merupakan instrumen keuangan yang banyak diminati karena memiliki 

pendapatan yang tetap setiap jatuh temponya, namun obligasi 

mempunyai risiko juga seperti ketidakmampuan perusahaan dalam 

membayar obligasinya tersebut (Risk default), sehingga seseorang yang 

akan membeli obligasi seharusnya juga memperhatikan peringkat 

obligasi perusahaan tersebut.   
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Dalam penerbitan obligasi, bank harus mendapat izin dari otoritas 

pasar modal. Di samping itu penerbit obligasi harus memenuhi 

perlindungan negatif dan perlindungan positif. Perlindungan negatif 

adalah persyaratan yang bersifat melarang emiten untuk melakukan 

tindakan yang merugikan pemegang obligasi. Contoh perlindungan 

negatif adalah dilarang membagi seluruh laba kepada pemegang saham, 

sebab akan dapat mengurangi kemampuan memenuhi kewajiban kepada 

pemegang obligasi. Sendangkan persyaratan perlindungan positif adalah 

persyaratan yang mewajibkan emiten melakukan tindakan yang 

menguntungkan pemegang obligasi, misalnya kewajiban menerbitkan 

laporan keuangan secara periodik agar diketahui kinerja bank tersebut 

(Taswan, 2013). 

Obligasi-obligasi sebelum ditawarkan, harus diperingkat oleh 

suatu lembaga atau agen pemeringkat obligasi (Rating Agency) yang 

menerbitkan peringkat obligasi. Peringkat obligasi menyatakan skala 

risiko atau tingkat keamanan suatu obligasi yang diterbitkan. Peringkat 

obligasi merupakan sarana pengawasan aktivitas manajemen (Foster, 

1986). Rating atau peringkat obligasi  merupakan salah satu acuan dari 

investor ketika akan memutuskan membeli suatu obligasi, (Manurung et 

al, 2008). Investor dapat mengukur atau memperkirakan seberapa besar 

risiko yang akan dihadapi dengan membeli obligasi tertentu melalui 

peringkat obligasi. 
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Peringkat obligasi adalah opini mengenai kapasitas atau kemampuan 

suatu obligor, yaitu pihak yang menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya 

untuk memenuhi kewajiban finansial yang berkaitan dengan suatu efek utang 

tertentu apabila dibandingkan dengan obligor tertentu (Balfas, 2012). 

Peringkat obligasi atau bond  rating terbagi menjadi dua kategori yaitu 

invesment grade dan non investment grade (junk bond), dimana 

investment grade merupakan kategori peringkat obligasi suatu 

perusahaan yang dianggap memiliki kemampuan dalam yang cukup 

dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga investor akan mencari 

perusahaan yang memiliki rating investment grade untuk menghindari 

terjadinya resiko default. 

Foster (1986) mengungkapkan faktor dapat yang dipertimbangkan 

agen pemeringkat dalam menentukan pemeringkat suatu obligasi 

diantaranya berbagai rasio keuangan, provisi indentiture agreements, 

perlindungan terhadap aset yang ada dan kualitas manajemen. Pada 

penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai pemeringkatan obligasi 

dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang didasarkan pada 

laporan keuangan perusahaan, dengan asumsi bahwa laporan keuangan 

perusahaan lebih menggambarkan kondisi riil perusahaan (Sunarjanto 

dan Tulasi, 2013). Salah satu faktor yang mempengaruhi peringkat 

obligasi,  menurut  Raharja dan Sari  (2008) prediksi peringkat obligasi 

dapat dibentuk dari rasio-rasio keuangan seperti leverage,  likuiditas,  

solvabilitas, profitabilitas dan  produktivitas. Rasio keuangan merupakan 
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alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu 

perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada 

pos laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus  kas). 

Perusahaan yang mempunyai rasio-rasio keuangan yang baik akan 

membuat pihak luar beranggapan  bahwa  kinerja perusahaan tersebut 

juga baik.  Jadi semakin baik rasio-rasio keuangan tersebut semakin 

tinggi rating  obligasi suatu perusahaan.    

Pada sektor perbankan, obligasi terbitkan untuk memenuhi dana 

dalam pemberian kredit kepada debitur, obligasi juga merupakan sumber 

dana tambahan jika bank tersebut mengalami kesulitan dalam pencarian 

sumber dana utama yang berasal dari pemegang saham, tambahan modal 

disetor, cadangan-cadangan milik bank, dan laba yang belum dibagi. 

Namun banyak kredit yang disalurkan bank kepada debitur yang tidak 

dapat dilunasi pokok maupun bunganya, maka bank tidak memiliki dana 

yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kewajiban bank terhadap 

kreditur. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menggunakan data 

sample perbankan untuk membantu kreditur memberikan informasi 

tentang obligasi perbankan. 

Pada tahun 2008 Indonesia mengalami dampak dari krisis global 

Amerika Serikat yang berasal dari krisis subprime mortgage (kredit 

perumahan) itu merontokkan sejumlah lembaga keuangan AS termasuk 

Lehman Brothers dan Washington Mutual, sehingga para investor 

kehilangan kepercayaan dan menyebabkan harga saham di bursa dunia 
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pun turun. Hal itu menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami 

penurunan pada tahun 2008,dan tingkat risk default di Indonesia 

meningkat hampir mencapai 12% pada maret 2009. Menurut Marta 

Ruiz-Arranz (2012) Fitch meningkatkan peringkat hutang Indonesia dari 

BB menjadi BB+ pada januari 2010 dan merubah outlooknya menjadi + 

pada febuari 2011. Hal itu menunjukan pada tahun 2010 perekonomian 

Indonesia telah membaik jika dilihat dari sisi hutangnya. Oleh karena itu 

penelitian ini menggunakan data yang dimulai pada tahun 2010 untuk 

melihat apakah dengan membaiknya perekonomian Indonesia 

berpengaruh atau tidak terhadap sektor perbankan, yang dilihat dari 

seberapa banyak perusahaan perbankan yang memeiliki peringkat 

obligasinya termasuk dalam investment grade. 

Di Indonesia terdapat perusahaan pemberi peringkat obligasi 

seperti PT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) dan PT. Kasnic 

Credit Rating Indonesia (Moody’s Indonesia), sedangkan di skala 

internasional perusahaan pemeringkatan efek adalah Fitch Rating, 

Moody’s dan Standard and Poor’s. Pemerintah memberikan izin kepada 

perusahaan pemeringkat hanya untuk memberikan peringkat kepada 

perusahaan yang beroperasi di Indonesia, sementara peringkat 

kemampuan membayar hutang negara dilakukan oleh perusahaan 

pemeringkat yang sudah mendapatkan pengakuan secara internasional. 

Peringkat obligasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

keuangan dan faktor non keuangan, contoh beberapa faktor keuangan 
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adalah rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan 

rasio leverage. Sedangkan beberapa faktor non keuangan yang dapat 

mempengaruhi peringkat obligasi adalah ukuran perusahaan, umur 

obligasi, dll. Penelitian ini dilakukan dengan pemilihan variabel-variabel 

yang diduga dapat mempengaruhi peringkat obligasi dan mengacu pada 

beberapa model penelitian terdahulu yang hasilnya tidak konsisten. 

Seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio leverage yang 

menjadi prediksi dalam menentukan peringkat obligasi dan variabel 

manakah yang signifikan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan karena 

hasil yang bervariatif atau ketidak konsistenan terhadap penelitian 

sebelumnya.  

Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Suatu perusahaan yang 

memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukan perusahaan tersebut 

mampu dalam memenuhi kejwajiban jangka pendeknya. (Burton, Adam 

& Hardwick, 2000) menyatakan bahwa tingkat likuiditas yang tinggi 

akan menunjukan kuatnya kondisi keuangan perusahaan sehingga secara 

keuangan akan  mempengaruhi peringkat obligasi. Pada penelitian 

sebelumnya Estiyanti dan Yasa (2012), Sejati (2010), Sunarjanto dan 

Tulasi (2013), Satoto (2011) dan Arifman (2013) menyatakan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi, dan menurut 

Manurung dkk (2008) likuiditas berpengaruh negatif terhadap peringkat 

obligasi. Sedangkan menurut Suharli (2008), Alwi dan Nurhidayati 
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(2012), dan Sari (2007) menyatakan likuiditas berpengaruh positif 

terhadap peringkat obligasi. 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan labanya dalam suatu periode. Rasio ini 

dapat dilihat dari return on asset (ROA) dimana perusahaan 

menghasilkan labanya dengan memanfaatkan asset yang dimilikinya, 

sedangkan dalam return on equity (ROE) perusahaan menghasilkan 

labanya dengan memanfaatkan equity atau modal yang dimiliki 

perusahaan tersebut. Profitabilitas merupakan indikator terbaik dalam 

menunjukan kesehatan suatu perusahaan, namun sebenarnya investasi 

obligasi tidak berpengaruh oleh profit suatu peusahaan karena sebanyak 

apapun profit suatu perusahaan pemegang obligasi hanya akan 

menerima sesuai tingkat bunga yang ditentukan. Semakin baik tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan semakin baik pula perusahaan tersebut 

dalam menghasilkan laba, maka perusahaan tersebut dapat memenuhi 

kewajibannya tepat waktu. Penelitian terdahulu menurut Kamstra dkk 

(2001), Sunarjanto dan Tulasi (2013), Manurung dkk (2008), Chikolwa 

(2008), Sari (2007), Arifman (2013), dan Krisseptiyan dan Restuti 

(2015) menyatakan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap peringkat obligasi, sedangkan menurut Gogas dkk (2014), 

Sejati (2010), Alwi dan Nurhidayati (2012), dan Suharli (2008) 

menyatakan rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat 
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obligasi, dan menurut Satoto (2011) rasio profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap peringkat obligasi. 

Rasio leverage merupakan jumlah atau proporsi penggunaan 

hutang dalam membiayai investasi modal yang dimiliki, rasio ini dapat 

ditunjukan dari Debt to total asset ratio, debt to equity ratio (DER), 

Long-term to total asset, dll. Rasio leverage menunjukkan berapa besar 

sebuah perusahaan menggunakan utang dari luar untuk membiayai 

operasi maupun ekspansi dirinya. Leverage sering diartikan sebagai 

pendongkrak kinerja perusahaan dan identik dengan utang. Pasalnya, 

hutang maupun pinjaman memang bisa mendongkrak kinerja 

perusahaan daripada jika perusahaan itu hanya mengandalkan kekuatan 

modalnya sendiri. Jika tingkat leverage suatu perusahaan tinggi itu 

menunjukan perusahaan tersebut menggunakan jumlah hutang yang 

besar dalam kinerja perusahaan tersebut, semakin rendah tingkat 

leverage suatu perusahaan semakin baik kinerja perusahaan dan besar 

kemungkinannya perusahaan akan memenuhi kewajibannya. Terdapat 

penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa rasio leverage 

berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi yaitu menurut Kamstra 

dkk (2001), Chikolwa (2008), Sari (2007), Suharli (2008), dan 

Krisseptiyan dan Restuti (2015) berbeda pendapat dengan Estiyanti dan 

Yasa (2012), Manurung dkk (2008), Sunarjanto dan tulasi (2013), dan 

Arifman (2013) yang menyatakan rasio leverage  tidak berpengaruh 
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terhadap peringkat obligasi, namun menurut Satoto (2011) leverage 

berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

tentang rasio keuangan terhadap peringkat obligasi perusahaan. 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari peneliti sebelumnya yaitu  Ni 

Made Estiyanti dan Gerianta Wirawan Yasa (2012) dan Periklis Gogas, 

Theophilos Papadimitriou and Anna Agrapetidou (2014) tentang rasio-

rasio keuangan yang mempengaruhi peringkat obligasi, peneliti 

memutuskan akan meneliti dengan judul “Pengaruh Likuiditas, 

Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Peringkat Obligasi” dan 

penelitian ini menggunakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta diberikan peringkat oleh PT. 

PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) selama periode tahun 2010-

2014. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Peringkat obligasi suatu perusahaan dapat diperngaruhi oleh 

beberapa faktor seperti faktor akuntansi dan non akuntansi faktor 

keuangan dan faktor non keuangan, contoh beberapa faktor keuangan 

adalah rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan 

rasio leverage. Sedangkan beberapa faktor non keuangan yang dapat 

mempengaruhi peringkat obligasi adalah ukuran perusahaan, umur 

obligasi, dll.  
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  Kamstra dkk (2001) menyatakan profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan dan leverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap peringkat obligasi. Estiyanti dan Yasa (2012) 

menyatakan likuiditas dan leverage tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Gogas dkk (2014) menyatakan profitabilitas  tidak 

dapat memprediksi peringkat obligasi. Sunarjanto dan Tulasi (2013) 

menyatakan profitabilitas berpengaruh positif signifikan, namun 

likuiditas berpengaruh positif dan leverage berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap peringkat obligasi. Manurung dkk (2008) 

menyatakan likuiditas berpengaruh negatif signifikan, profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan, dan leverage tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Chikolwa (2008) menyatakan Profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan dan leverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap peringkat obligasi.  Satoto (2011) menyatakan 

likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan, profitabilitas berpengaruh 

negatif tidak signifikan, dan leverage berpengaruh positif signifikan 

terhadap peringkat obligasi. Sari (2007) menyatakan likuiditas dan  

profitabilitas berpengaruh positif signifikan dan leverage berpengaruh 

negatif signifikan terhadap peringkat obligasi. Sejati (2010) menyatakan 

likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

prediksi peringkat obligasi. Alwi dan Nurhidayati (2012) menyatakan 

likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi 

sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 
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Suharli (2008) menyatakan likuiditas dan leverage berpengaruh 

signifikan terhadap peringkat obligasi sedangkan profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan. Arifman (2013) menyatakan likuiditas dan 

leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi sedangkan 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Krisseptiyan dan Restuti (2015) menyatakan Income smoothing tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi namun variabel kontrol 

(profitabilitas dan leverage) berpengaruh positif untuk profitabilitas dan 

negatif untuk leverage terhadap peringkat obligasi. 

 Penelitian ini menggunakan rasio likuiditas, profitabilitas, dan 

leverage sebagai variabel independen terhadap pengaruhnya bagi 

peringkat obligasi, sehingga rasio tersebut dapat mencerminkan 

kemampuan perusahaan tersebut memenuhi kewajibannya dan dapat 

memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan perusahaan 

tersebut. 

Rasio likuiditas dalam penelitian ini menggunakan alat ukur rasio 

perbandingan antara alat likuid dan utang lancar, alat likuid dalam hal 

ini adalah kas dan penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan 

tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada bank, sedangkan 

utang lancar adalah meliputi kewajiban segera, tabungan dan deposito 

(Taswan, 2010). Rasio ini dapat mengukur kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka pendek 

dengan kas yang dapat ditagih segera 
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 Rasio profitabilitas mengukur tingkat pengembalian (rate of 

return) aset atau ekuitas perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan 

indikator kesehatan keuangan perusahaan keseluruhan. Dalam penelitian 

ini rasio ini akan ditunjukan dengan return on assets, perusahaan yang 

memiliki return on assets yang tinggi berarti mampu memberikan laba 

operasi yang besar dan dapat memenuhi kewajiban membayar bunga 

atas hutang-hutangnya. Dengan demikian perusahaan tersebut memiliki 

risiko gagal bayar yang kecil. 

Rasio leverage ditunjukan dengan menggunakan total debt to 

equity yang merupakan perbandingan antara total liabilites dengan total 

equity. Total debt to equity yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan 

kelebihan beban hutang dan pertanda perusahaan mempunyai risiko 

gagal bayar yang besar karena pendapatan perusahaan tersebut tidak 

mampu memenuhi kewajibannya (Zubir, 2011). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi 

pada sektor perbankan selama periode 2010-2014? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi 

pada sektor perbankan selama periode 2010-2014? 
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3. Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi 

pada sektor perbankan selama periode 2010-2014? 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari tahu pengaruh rasio 

keuangan terhadap peringkat obligasi. Untuk itu, agar mendapatkan arah 

pembahasan yang lebih baik sehingga tujuan penulisan ilmiah bisa 

dicapai, maka penulis akan membatasi ruang lingkup permasalahan yang 

ada yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan faktor keuangan yang 

mempengaruhi. 

2. Periode yang digunakan dari tahun 2010 sampai 2014. 

3. Penelitian ini menggunakan rating yang diperingkat oleh 

PEFINDO (PT. Pemeringkat Efek Indonesia). 

4. Sampel yang digunakan perusahaan bank di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan atas penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh rasio likuiditas 

terhadap peringkat obligasi pada sektor perbankan selama periode 

2010-2014. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh rasio profitabilitas 

terhadap peringkat obligasi pada sektor perbankan selama periode 

2010-2014. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh rasio leverage 

terhadap peringkat obligasi pada sektor perbankan selama periode 

2010-2014. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dari permasalahan yang telah dirumuskan adalah : 

1. Bagi Akademik 

Peneltian ini diharapkan memberikan kontribusi pada ilmu keuangan 

khususnya mengenai pasar modal, dimana akan diketahui apakah 

ada pengaruh rasio keuangan terhadap peringkat obligasi. Penelitian 

ini juga dapat digunakan sebagai perluasan penelitian pada 

selanjutnya yang berkaitan dengan obligasi. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan  mengenai faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi 

peringkat, sehingga perusahaan dapat lebih memperhatikan faktor 

tersebut agar dapat memperbaiki kinerjanya yang dapat berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. Selain itu bagi perusahaan yang 

memiliki peringkat obligasi yang termasuk dalam investment grade 

dapat menjadikannya promosi bagi perusahaan tersebut. 
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3. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada investor 

untuk berinvestasi pada instrumen obligasi, serta memberikan 

informasi terhadap perusahaan atau obligasi tersebut agar investor 

berhati-hati dalam pemilihan obligasi yang akan dibelinya untuk 

dipegang (hold) maupun untuk dijual kembali. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas 

dan padat yang menggambarkan penjelasan masalah ini serta 

penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini. 

Dalam bab ini juga berisikan masalah apa yang akan diteliti 

serta tujuannya dan manfaat dalam penelitian ini setelah tujuan 

dalam penelitian ini tercapai.  

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan penjelasan secara umum dan 

lengkap mengenai variable-variabel dalam masalah ini serta 

hubungan dengan penelitian terdahulu. Serta menguraikan 

tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun 

sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. 
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BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang objek atau sample yang 

digunakan dalam penelitian ini, variabel-variabel yang dibahas 

dan berpengaruh dalam penelitian ini, metode penelitian yang 

digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis 

data dalam menganalisa penelitian ini. 

BAB IV Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisikan hasil dari bab sebelumnya yaitu 

metodologi penelitian yang merupakan hasil penelitian dan 

pembahasan dari data yang telah diperoleh dan hasil setelah 

data tersebut diuji dengan metode yang ditentukan. Kemudian 

dibandingkan dengan hipotesis yang telah dibuat dan juga 

dibandingkan dengan penelitian terdahulu. 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang 

membahas tentang isi keseluruhan dari hipotesa-hipotesa yang 

telah dibuat dan dari penelitian terdahulu yang diungkapkan 

secara ringkas dan jelas. Dalam bab ini penulis juga 

memberikan saran yang berguna bagi pihak-pihak yang 

menggunakan penelitian ini.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang teori yang mendasari serta 

hubungannya antar variabel dan penelitian terdahulu, sebagai berikut: 

2.1 Teori Sinyal 

Dalam studi pasar modal, manajer diasumsikan memberikan 

informasi untuk pengambilan keputusan oleh investor. Dengan 

demikian, setiap perubahan dalam metode akuntansi harus berarti bahwa 

informasi telah berubah dan keputusan investasi harus berubah. Menurut 

teori sinyal, perusahaan mengharapkan manajer untuk meningkatkan 

pertumbuhan yang tinggi di masa depan, maka mereka akan mencoba 

untuk memberi sinyal  kepada investor melalui akun (Godfrey, 2010) 

Berdasarkan signaling theory dalam (Godfrey, 2010) manajer 

menggunakan akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan untuk 

memberikan sinyal yang dapat digunakan untuk membangun ekspektasi 

dan intensi yang berorientasikan pada masa yang akan datang. Apabila 

manajer mengekspetasikan pertumbuhan perusahaan dalam jumlah besar 

pada masa yang akan datang, mereka akan berusahan memberikan sinyal 

tersebut kepada investor melalui laporan keuangan.  
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Teori persinyalan ditunjukan dengan perusahaan memberikan 

sinyal informasi mengenai laporan keuangan ataupun laporan tahunan 

perusahaan kepada lembaga pemeringkat untuk melakukan proses 

pemeringkatan sehingga dapat menerbitkan peringkat obligasi bagi 

perusahaan penerbit obligasi. Kemudian peringkat tersebut diterbitkan 

sebagai sinyal bagi calon kreditur untuk melihat kemampuan perusahaan 

penerbit obligasi dalam memenuhi kewajiban hutangnya. 

Peringkat obligasi perusahaan diharapkan dapat memberikan 

petunjuk bagi investor tentang kualitas investasi obligasi yang mereka 

minati. Peringkat merupakan sebuah pernyataan tentang keadaan 

pengutang dan kemungkinan apa yang ia bisa dan akan lakukan 

sehubungan dengan hutang yang dimiliki, sehingga dapat dikatakan 

bahwa peringkat mengukur risk default, yaitu peluang emiten atau 

peminjam akan mengalami kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban 

keuangannya (Foster, 1986). Faktor lain yang digunakan sebagai 

pertimbangan dalam investasi obligasi selain peringkat adalah yield, 

yield merupakan faktor pengukur tingkat pengembalian tahunan yang 

akan diterima oleh investor atau hasil yang akan diperoleh investor 

apabila menanamkan dananya pada obligasi (Restuti, 2007). 

 

 

 

Pengaruh Likuiditas..., Nabilatus Syarifah, Ak.-IBS, 2016



20 
 

Indonesia Banking School 
 

2.2 Teori Keagenan 

(Godfrey, 2010) dalam Accounting Theory menjelaskan bahwa 

teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada 

tahun 1976. Menurut Jensen dan Meckling teori agensi adalah sebuah 

kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik perusahaan (principal) 

akibat dari pemilik perusahaan yang tidak dapat mengelola 

perusahaannya sendiri. Perusahaan yang memisahkan fungsi 

pengelolaan manajemen/manajer (agent) dan kepemilikan (principal) 

akan rentan terhadap masalah agensi. 

Teori agensi adalah hubungan kerjasama dua pihak, dimana agen 

melakukan kegiatan prinsipalnya atau pihak yang berkepentingan. 

Dikembangkan untuk menjelaskan dan memprediksi tindakan agen 

(misal: manajer) dan principal (misal pemegang saham). Jensen dan 

Meckling menyatakan bahwa suatu hubungan keagenan muncul ketika 

ada kontrak dimana satu pihak (principal) melibatkan pihak lain (agent) 

untuk melakukan beberapa layanan atas nama prinsipal (Godfrey, 2010). 

Teori agensi membangun teori berdasarkan pada adanya 

informasi asimetris (assimetric information) antara keunggulan 

informasi pihak manajemen (agent) dengan pihak pemilik (principal). 

Terjadinya asimetris informasi disebabkan karena pihak manajemen 

mempunyai informasi lebih banyak mengenai prospek perusahaan, 

sedangkan pihak pemilik tidak mempunyai informasi mengenai prospek 

suatu perusahaan (Godfrey, 2010). Adanya asimetri informasi 
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menyebabkan timbulnya perbedaan kepentingan antara manajemen dan 

pemilik yang disebut dengan agency problem.  

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau 

lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan 

suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen 

membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak 

tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda, maka muncul lah 

konflik keagenan. 

Konflik keagenan yang berhubungan dengan penerbitan obligasi 

dapat terjadi antara manajemen dengan  kreditor. Manajemen yang 

perusahaannya menerbitkan obligasi berkepentingan agar obligasi yang 

diterbitkan dapat terjual seluruhnya. Para kreditor berkepentingan 

terhadap penjaminan kondisi perusahaan penerbit obligasi dalam 

keadaan baik sehingga nantinya tidak mendatangkan kerugian.  Untuk 

mengurangi konflik tersebut maka manajemen menggunakan jasa 

lembaga pemeringkat obligasi sehingga dalam hal ini dapat mengurangi 

biaya penjaminan (bonding cost). Peringkat obligasi yang merupakan 

hasil pemeringkatan lembaga pemeringkat ini merupakan sinyal tentang 

probabilitas kegagalan pembayaran utang sebuah perusahaan sehingga 

menyatakan skala risiko atau tingkat keamanan suatu obligasi yang 

diterbitkan (Estiyanti & Yasa. 2012) 

Peringkat obligasi yang baik bagi manajemen perusahaan dapat 

digunakan sebagai alat promosi surat hutang yang dimiliki perusahaan 
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dan menyebabkan  banyak investor yang tertarik untuk 

menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut, sehingga dengan 

adanya dana tersebut manajemen perusahaan dapat melakukan kegiatan 

perusahaan dengan baik. Sedangkan bagi kreditur peringkat obligasi 

dapat digunakan untuk melihat perusahaan yang mampu memenuhi 

kewajibannya sehingga membantu kreditur untuk memilih perusahaan 

untuk menginvestasikan dana yang dimiliki serta kepentingan kreditur 

untuk menerima pengembalian dana dan bunga atas dana yang 

disalurkan kemungkinan kecil tidak kembali.  

 

2.3 Investasi  

  “An investment can be defined as the commitment of funds to one 

or more assets that will be held over some future time period” (Jones) 

 Dari definisi diatas terlihat bahwa investasi melibatkan sejumlah 

dana yang ditanamkan dalam suatu aset jangka panjang pada suatu 

waktu tertentu yang diharapkan dapat  menghasilkan tambahan dana 

bagi investor. Tambahan dana ini merupakan kompensasi atau 

pengorbanan dari dana yang disimpan, tingkat inflasi yang diharapkan 

dan unsur ketidakpastian masa depan yang akan datang, dari semua ini 

diharapkan memiliki nilai yang lebih tinggi. Investasi secara garis besar 

terbagi menjadi dua bagian (Widoatmodjo, 2012): 
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1. Capital investment adalah investasi barang dan modal untuk 

diolah, dimanfaatkan serta digunakan untuk memperoleh hasil 

pengembalian atau laba. Investasi ini sifatnya riil, secara umum 

berupa tanah, mesin-mesin atau pabrik. 

2. Financial investment adalah investasi berbagai surat berharga 

berupa kontrak tertulis seperti deposito, obligasi, saham, dll. 

Investasi ini dapat dilakukan baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang,dengan harapan dapat memperoleh hasil 

pengembalian berupa bunga, dividen atau capital gain. 

 Di Indonesia kegiatan investasi terjadi di pasar modal, pasar 

modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum 

dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek 

yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

Efek (UU RI No. 8 Tahun 1995). Beberapa sekuritas yang 

diperdagangkan di pasar modal adalah sebagai berikut (Widoatmodjo, 

2012): 

1. Saham biasa 

Diantara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, 

saham biasa (common stock) adalah yang paling dikenal dikalangan 

masyarakat. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyerahan 

atau pemilikan seorang atau badan dalam suatu prusahaan. 
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2. Saham preferen 

Saham preferen sebenarnya memiliki gabungan (hybrid) antara 

obligasi. Artinya, disamping memiliki karakteristik seperti obligasi 

yaitu mendatangkan hasil yang tetap seperti bunga obligasi, saham 

preferen juga memiliki karakteristik saham biasa. 

3. Obligasi 

Obligasi adalah kontrak antara pemberi pinjaman dan yang diberi 

pinjaman. Berbeda dengan saham preferen yang pembayarannya 

hanya bisa dilakukan bila direksi mengambil keputusan untuk 

membayarnya, pembayaran penghasilan yang diperoleh pemegang 

obligasi tidak bergantung sama sekali pada keputusan direksi. 

4. Obligasi konversi 

Sekilas obligasi konversi tidak ada bedanya dengan obligasi biasa. 

Hanya saja, obligasi konversi memiliki keunikan yaitu bisa ditukar 

dengan saham biasa. Jadi, investor memiliki kesempatan untuk 

menukar obligasi konversinya dengan saham biasa, jika dinilainya 

dengan menukarkan itu memberi keuntungan lebih besar daripada 

hanya dipegang dalam bentuk obligasi. 

5. Right issue 

Right issue diterjemahkan sebagai bukti rights atau emisi klaim. Alat 

investasi ini merupakan produk turunan dari saham. Right issue 

sebenarnya merupakan hak bagi investor untuk membeli saham baru 

yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor 
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tidak terikat harus membelinya. Kebijaksanaan right issue 

merupakan upaya emiten untuk menambah modal perusahaan. Jadi 

hampir sama dengan saat perusahaan mengeluarkan saham barunya. 

6. Opsi 

Pada prinsipnya opsi adalah pemberian hak kepada pemegangnya 

(pembelinya) untuk melakukan sesuatu, pada waktu yang telah 

ditentukan, sesuai dengan perjanjian yang tertera dalam opsi 

tersebut. Hak ini bermacam-macam, bisa hak membeli, menjual, 

didahulukan pembelian atau penjualannya, dan lain sebagainya. Oleh 

karena demikian luasnya cakupan pengertian hak diatas, maka hal-

hal berikut bisa termasuk dalam kategori opsi, yaitu: waran, emisi 

klaim, opsi pembelian kembali obligasi oleh perusahaan, dan lain 

sebagainya. 

7. Waran 

Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga 

yang telah ditentukan. Jadi sama persis dengan OC (opsi call). 

Hanya saja, OC dijual secara mandiri, dan bisa dilakukan oleh orang 

atau perusahaan diluar penerbit saham yang menjadi penjaminannya. 

Sedangkan waran biasanya dijual bersamaan dengan obligasi, dan 

diterbitkan oleh perusahaan penerbita saham yang menjadi 

jaminannya. 
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8. Reksadana 

Reksadana merupakan salah satu bentuk dari perusahaan investasi 

(investment company), sehingga merupakan buy side. Investasi pada 

reksadana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sekian 

instrument investasi yang diperdagangkan di pasar modal, seperti 

saham biasa, obligasi pemerintah, obligasi swasta, dan yang lainnya 

juga dipasar uang, seperti commercial paper, valas, SBI (Sertifikat 

Bank Indonesia dan yang lainnya). Namun demikian investor tidak 

perlu membeli sekian banyak instrumen investasi tersebut, investor 

cukup membeli surat berharga yang disebut sertifikat reksadana yang 

diterbitkan oleh manajer investasi (fund manager). 

9. Stock index future 

Stock index future adalah instrument investasi yang bisa dibeli dan 

dijual di bursa efek atau bursa komoditi atau lembaga kliring yang 

dinyatakan sah secara legal untuk menangani perdagangan 

instrument investasi tersebut. Stock index future merupakan produk 

turunan (derivatif) yang diturunkan dalam saham biasa. 

10. Exchange traded fund 

Exchange traded fund  adalah reksadana yang diperdangangkan di 

bursa efek. Berbeda dengan reksadana dimana penentuan portofolio 

tersebut ditetapkan oleh manajer investasi sehingga investor jarang 

mengetahui konfigurasi tersebut, ETF memang reksadana namun 

dalam membentuk portofolio sang manajer investasi tidak 
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membuatnya sendiri melainkan hanya meng-copy suatu indeks suatu 

instrument investasi, dengan demikian investor dapat mengetahui 

persis konfigurasi portofolio yang terbentuk. 

 

2.4 Obligasi  

Obligasi merupakan instrumen pasar modal yang banyak diminati 

oleh perusahaan, pengertian obligasi pun banyak diartikan oleh para ahli 

sebagai berikut: 

 Brigham, Eugene F. dan Houston, Joel F. (2006) : Suatu instrumen 

uang jangka panjang atau disebut juga kontrak jangka panjang di 

mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok 

pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. 

 Dr. (Cand.) Taswan, S.E., M.Si. (2010) :Surat pengakuan utang 

perusahaan terhadap pemberi pijaman kepada emiten penerbit surat 

tersebut, sebagai konsekuensinya emiten akan memberikan 

kompensasi kepada pemegang obligasi berupa bunga atau kupon 

yang dibayarkan setiap periode tertentu.  

 Bursa Efek Indonesia (2010) : Sertifikat bukti utang dan dikeluarkan 

oleh suatu perseroan terbatas atau institusi tertentu baik pemerintah 

maupun lembaga lainnya dengan tujuan mendapatkan modal. 

Perusahaan membayar bunga atas obligasi tersebut pada tanggal-

tanggal yg telah ditentukan secara periodik, dan pada akhirnya 

menebus nilai utang tersebut pada saat jatuh tempo dengan 
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mengembalikan jumlah pokok pinjaman ditambah bunga yg 

terutang. 

 Otoritas Jasa Keuangan (2013) : dokumen bermeterai yang 

menyatakan bahwa penerbitnya akan membayar kembali utang 

pokoknya pada waktu tertentu, dan secara berkala akan membayar 

kupon kepada pemegang obligasi; biasanya, obligasi diikat dengan 

suatu jaminan yang dapat dijual untuk melunasi klaim jika emiten 

gagal membayar kupon dan pokok pada saat jatuh tempo (bond). 

 

Dari beberapa pengertian diatas jelaslah bahwa obligasi adalah 

surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk 

mendapatkan dana. Pihak  penerbit obligasi tersebut akan membayarkan 

sejumlan bunga atau sering disebut juga coupon, misalnya setiap enam 

bulan, kemudian pada tanggal jatuh tempo (maturity) utang pokok akan 

dikembalikan kepada pemegang obligasi tersebut (Zubir, 2012). 

Obligasi atau bond tidak lain adalah surat hutang yang menyatakan 

bahwa satu pihak berhutang kepada pihak lainnya. Perbedaan antara 

obligasi dan hutang piutang biasa adalah bahwa hutang piutang biasanya 

antara satu orang perorangan, atau lembaga dengan orang perorangan 

secara individu ataupun antara beberapa pemberi pinjaman berhadapan 

dengan satu peminjam. Dengan demikian dalam pinjam meminjam 

maka individu (lembaga atu perorangan) berhadapan pemberi pinjaman. 

Sedangkan obligasi lebih bersifat antara satu peminjam dengan 
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sekelompok pemberi pinjaman yang jumlahnya bisa ratusan, ribuan atau 

puluhan ribu (Balfas, 2012). 

Salah satu perbedaan yang utama antara pinjam meminjam atau 

hutang piutang yang umumnya kita kenal dengan obligasi adalah karena 

sifat atau jumlah dari para pihak. Karena dalam obligasi melibatkan 

banyak orang yang tidak mungkin dihadapi satu per satu, maka 

kemudian diciptakanlah lembaga wali amanat yang merupakan perantara 

antara para kreditur (obligasi), yang jumlahnya banyak tersebut dengan 

debitur obligasi yang dalam setiap penerbitan jumlahnya hanya satu 

(Balfas, 2012). 

Investasi obligasi perusahaan mengandung risiko, pemegang 

obligasi bisa menghadapi kemungkinan turunnya harga harga obligasi, 

kemungkinan emiten tidak menepati janji, emiten terlambat membayar 

bunga bahkan juga pokok obligasi, penarik obligasi oleh emiten sebelum 

jatuh tempo dan kerugian akibat emiten dilikuidasi. Oleh karena itu 

keterbukaan informasi pihak emiten menjadi sangat penting. Informasi 

keuangan yang wajar akan mendorong manajemen melakukan bisnis 

dengan arah yang wajar dan bisa menghilangkan kecurigaan (Taswan, 

2010) 

Secara umum untuk kepentingan investor, emiten umumnya 

diwajibkan memenuhi persyaratan perlindungan yaitu (Taswan, 2010): 

1. Persyaratan perlindungan negatif, yaitu persyaratan yang bersifat 

melarang terhadap emiten obligasi untuk melakukan tindakan yang 
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merugikan pemegang obligasi. Contoh mengenai pembayaran 

dividen saham oleh emiten, dapat merugikan pemegang obligasi. 

Sebab pembayaran dividen akan mengurangi kemampuan 

perusahaan dalam membayar bunga obligasi. 

2. Persyaratan perlindungan positif, yaitu persyaratan yang sifatnya 

memberikan beban kewajiban kepada perusahaan penerbit untuk 

melakukan tindakan. Contoh dalam kontrak obligasi, emiten obligasi 

harus menandatangani perjanjian yang isinya memberi informasi 

laporan keuangan perusahaan (emiten). Dengan demikian pemegang 

obligasi dapat memantau posisi perusahaan emiten setiap saat 

diperlukan. 

2.4.1 Jenis-jenis Obligasi (Bursa Efek Indonesia, 2010): 

Obligasi memiliki beberapa jenis yang berbeda, yaitu: 

1. Dilihat dari sisi penerbit:  

a. Corporate Bonds: obligasi yang diterbitkan oleh 

perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara 

(BUMN), atau badan usaha swasta.  

b. Government Bonds: obligasi yang diterbitkan oleh 

pemerintah pusat.  

c. Municipal Bond: obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah 

daerah untut membiayai proyek-proyek yang berkaitan 

dengan kepentingan publik (public utility).  
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2. Dilihat dari sistem pembayaran bunga:  

a. Zero Coupon Bonds: obligasi yang tidak melakukan 

pembayaran bunga secara periodik. Namun, bunga dan 

pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo.  

b. Coupon Bonds: obligasi dengan kupon yang dapat 

diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan 

penerbitnya.  

c. Fixed Coupon Bonds: obligasi dengan tingkat kupon 

bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di 

pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik.  

d. Floating Coupon Bonds: obligasi dengan tingkat kupon 

bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, 

berdasarkan suatu acuan (benchmark) tertentu seperti 

average time deposit (ATD) yaitu rata-rata tertimbang 

tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan 

swasta.  

3. Dilihat dari hak penukaran/opsi:  

a. Convertible Bonds: obligasi yang memberikan hak 

kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan 

obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik 

penerbitnya.  

b. Exchangeable Bonds: obligasi yang memberikan hak 

kepada pemegang obligasi untuk menukar saham 
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perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi 

milik penerbitnya.  

c. Callable Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada 

emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga 

tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.  

d. Putable Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada 

investor yang mengharuskan emiten untuk membeli 

kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur 

obligasi tersebut.  

4. Dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya:  

a. Secured Bonds: obligasi yang dijamin dengan kekayaan 

tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari 

pihak ketiga. Dalam kelompok ini, termasuk didalamnya 

adalah:  

 Guaranteed Bonds: Obligasi yang pelunasan bunga 

dan pokoknya dijamin denan penangguangan dari 

pihak ketiga  

 Mortgage Bonds: obligasi yang pelunasan bunga dan 

pokoknya dijamin dengan agunan hipotik atas properti 

atau asset tetap.  

 Collateral Trust Bonds: obligasi yang dijamin dengan 

efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, 
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misalnya saham-saham anak perusahaan yang 

dimilikinya.  

b. Unsecured Bonds: obligasi yang tidak dijaminkan dengan 

kekayaan tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan 

penerbitnya secara umum. 

5. Dilihat dari segi nilai nominal: 

1.   Konvensional Bonds: obligasi yang lazim diperjualbelikan 

dalam satu nominal, Rp 1 miliar per satu lot.  

2. Retail Bonds: obligasi yang diperjual belikan dalam 

satuan nilai nominal yang kecil, baik corporate bonds 

maupun government bonds.  

6. Dilihat dari segi perhitungan imbal hasil:  

a. Konvensional Bonds: obligasi yang diperhitungan dengan 

menggunakan sistem kupon bunga.  

b. Syariah Bonds: obligasi yang perhitungan imbal hasil 

dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Dalam 

perhitungan ini dikenal dua macam obligasi syariah, 

yaitu:  

 Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi 

syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian 

sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas 
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obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui 

pendapatan emiten.  

 Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah 

yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga 

kupon (fee ijarah) bersifat tetap, dan bisa 

diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi 

diterbitkan.  

2.4.2 Karakteristik Obligasi (Bursa Efek Indonesia, 2010): 

1. Nilai Nominal (Face Value) adalah nilai pokok dari suatu 

obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat 

obligasi tersebut jatuh tempo.  

2. Kupon (the Interest Rate) adalah nilai bunga yang diterima 

pemegang obligasi secara berkala (kelaziman pembayaran 

kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan) Kupon obligasi 

dinyatakan dalam annual presentase. 

3. Jatuh Tempo (Maturity) adalah tanggal dimana pemegang 

obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau 

Nilai Nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo 

obligasi bervariasi mulai dari 365 hari sampai dengan diatas 5 

tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun 

akan lebih mudah untuk di prediksi, sehingga memilki resiko 

yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki 

periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, 
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semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi 

Kupon / bunga nya.  

4. Penerbit / Emiten (Issuer) mengetahui dan mengenal penerbit 

obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan 

investasi Obligasi Ritel. Mengukur resiko / kemungkinan dari 

penerbit obigasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon 

dan atau pokok obligasi tepat waktu (disebut default risk) 

dapat dilihat dari peringkat (rating) obligasi yang dikeluarkan 

oleh lembaga pemeringkat seperti PEFINDO atau Kasnic 

Indonesia.  

2.4.3 Harga Obligasi (Bursa Efek Indonesia, 2010): 

Berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk 

mata uang, harga obligasi dinyatakan dalam persentase (%), 

yaitu persentase dari nilai nominal. Ada 3 (tiga) kemungkinan 

harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu: 

a. Par (Nilai Par): Harga Obligasi sama dengan nilai nominal  

b. At premium (Premi): Harga Obligasi lebih besar dari nilai 

nominal. 

c. At discount (Discount): Harga Obligasi lebih kecil dari nilai 

nominal.  

2.4.4 Yield Obligasi (Bursa Efek Indonesia, 2010): 

Pendapatan atau imbal hasil atau return yang akan diperoleh dari 

investasi obligasi dinyatakan sebagai yield, yaitu hasil yang akan 
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diperoleh investor apabila menempatkan dananya untuk 

dibelikan obligasi. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi 

obligasi, investor harus mempertimbangkan besarnya yield 

obligasi, sebagai faktor pengukur tingkat pengembalian tahunan 

yang akan diterima. Ada 2 (dua) istilah dalam penentuan yield 

yaitu: 

a. Currrent yield adalah yield yang dihitung berdasrkan jumlah 

kupon yang diterima selama satu tahun terhadap harga 

obligasi tersebut. 

b. Yield to maturity (YTM) adalah tingkat pengembalian atau 

pendapatan yang akan diperoleh investor apabila memiliki 

obligasi sampai jatuh tempo. 

 

2.5 Peringkat Obligasi 

Penelitian ini akan menjelaskan tentang pengaruh rasio keuangan 

yang berpengaruh terhadap peringkat obligasi dimana peringkat obligasi 

menjadi variabel dependen. Pemeringkatan obligasi (yang dilakukan 

oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia/ PEFINDO) adalah opini 

mengenai kapasitas atau kemampuan suatu obligor, yaitu pihak yang 

menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya untuk memenuhi 

kewajiban finansial yang berkaitan dengan suatu efek utang tertentu 

apabila dibandingkan dengan obligor tertentu (Balfas, 2012). 

Berdasarkan Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 
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Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-712/BL/2012 Tentang “ 

Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan Atau Sukuk” menyatakan 

emiten yang akan menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk wajib 

memperoleh peringkat efek bersifat utang dan atau sukuk atas setiap 

klasifikasi efek bersifat utang dan atau sukuk tersebut dari perusahaan 

pemeringkat efek. Hasil pemeringkatan tersebut diterbitkan oleh 

lembaga pemeringkat yang telah mendapat izin usaha sebagai lembaga 

pemeringkat dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan. Kegunaan peringkat obligasi antara lain sebagai berikut 

(Zubir, 2012): 

1. Sebagai dasar pertimbangan oleh pihak perbankan atau lembaga 

keuangan lainnya untuk memberikan kredit kepada perusahaan. Jika 

obligasi perusahaan dinilai dengan peringkat yang tinggi, misalnya 

AAA, maka pinjaman yang diberikan dinilai aman karena kecil 

kemungkinannya perusahaan tersebut akan gagal membayar bunga 

dan pokok pinjaman. 

2. Sebagai dasar untuk menetapkan tingkat bunga (coupon rate) yang 

pantas atas obligasi perusahaan. Investor bersedia membeli obligasi 

berperingkat AAA tersebut dengan kupon yang rendah karena 

resiko gagal bayarnya kecil. Sebaliknya investor akan meminta 

kupon yang tinggi terhadap obligasi perusahaan dengan peringkat B 

untuk mengompensasi risiko gagal bayarnya yang tinggi. 
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3. Sebagai dasar untuk memperkirakan kemungkinan risiko gagal 

bayar memegang obligasi sebuah perusahaan. Secara umum akurasi 

klasifikasi obligasi perusahaan tersebut antara 70%-80%. 

Lembaga pemeringkat kredit adalah perusahaan jasa keuangan 

yang menentukan 'risiko kredit' yang melekat dalam keamanan khusus 

(Berblinger 1996). Dengan kata lain, mereka memberikan investor yang 

ingin membeli obligasi pemerintah atau jenis obligasi lain informasi 

keamanan dengan perkiraan probabilitas yang memungkinan investor 

tidak mendapatkan kembali apa yang dijanjikan (Kerwer, 1999). 

Lembaga rating juga menghasilkan dan mempublikasikan 

informasi kredit yang berkaitan dengan pasar modal pinjaman. Lembaga 

pemeringkat memiliki pengaruh yang kuat tentang bagaimana kredit 

dialokasikan. Peringkat kredit membuat perbedaan dalam keputusan 

investasi. Investor memang mengubah pikiran mereka jika terjadi 

perubahan terhadap peringkat kredit (Cantor / Packer 1997) dalam 

Kerwer (1999). 

Investor dapat menggunakan jasa agen pemeringkat yang 

memberikan jasa penilaian terhadap obligasi yang beredar untuk 

mendapatkan informasi mengenai peringkat obligasi, yang merupakan 

petunjuk tentang kualitas investasi obligasi yang diminati. Meskipun 

demikian, seorang yang ingin berinvestasi pada obligasi hendaknya tetap 

memperhatikan risiko terpenting yakni default risk (Sunarjanto dan 

Tulasi, 2013). 
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Menurut Manurung dkk. (2008), obligasi yang diterbitkan oleh 

pemerintah, biasanya mendapatkan peringkat obligasi investment grade 

(level A), dikarenakan pemerintah dianggap akan mampu untuk 

melunasi kupon dan pokok utang saat obligasi jatuh tempo. Akan tetapi, 

ketika perusahaan yang menjadi penerbit suatu obligasi, maka biasanya 

obligasi tersebut memiliki probabilitas default, tergantung dari 

kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Resiko default tersebut dapat 

dipengaruhi oleh siklus bisnis yang berubah sehingga menurunkan 

perolehan laba, kondisi ekonomi makro dan situasi politik yang terjadi, 

dan lain sebagainya. 

Tabel 2.1 

Lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia 

 Jangka pendek Jangka panjang 

Fitch Ratings F1+; F1; F2; F3; B; C; 
D 

AAA; AA+; AA; AA-; A+; A; A-; 

BBB+; BBB; BBB-; BB+; BB; 
BB-; B+; B; B-; 

CCC; CC; C; RD; D 

Moody’s 
Investor Service 

P-1; P-2; P-3; NP Aaa; Aa1; Aa2; Aa3; A1; A2; 
A3; 

Baa1; Baa2; Baa3; Ba1; Ba2; 
Ba3; B1; B2; B3; 

Caa1; Caa2; Caa3; Ca; C 
 

Standard and 
Poor’s 

A-1; A-2; A-3; B; B-1; 
B-2; B-3; C; D 

 

AAA; AA+; AA; AA-; A+; A; A-
;  
BBB+; BBB; BBB-; BB+; BB; 
BB-; B+; B; B-;  
CCC+; CCC; CCC-; CC; C; D 
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PT. Fitch 
Ratings 
Indonesia 

F1+(idn); F1(idn); 
F2(idn); F3(idn); 
B(idn); C(idn); D(idn) 

AAA(idn); AA+(idn); AA(idn); 
AA-(idn); A+(idn); A(idn); A-

(idn);  
BBB+(idn); BBB(idn); BBB-(idn); 

BB+(idn); BB(idn); BB-(idn); 
B+(idn); B(idn); B-(idn); 

CCC(idn); CC(idn); C(idn); 
RD(idn); D(idn) 

PT. ICRA 
Indonesia 

[Idr]A1+;  [Idr]A1 
[Idr]A2+;  [Idr]A2; 
[Idr]A3+;  [Idr]A3 
[Idr]A4+; [Idr]A4; 
[Idr]A5 

[Idr]AAA; [Idr]AA+; [Idr]AA; 
[Idr]AA-; Idr]A+; [Idr]A; [Idr]A-; 
[Idr]BBB+; [Idr]BBB; [Idr]BBB-; 

[Idr]BB+; [Idr]BB; [Idr]BB-; 
[Idr]B+; [Idr]B; [Idr]B-; 

[Idr]C+; [Idr]C; [Idr]C-; [Idr]D 

PT. Pemeringkat 
Efek Indonesia 

idA1; idA2; idA3; idA4;id
B; idC; idD 

 

idAAA; idAA+; idAA; idAA-
; idA+;idA; idA-; 

 idBBB+; idBBB; idBBB-
;idBB+; idBB; idBB-; idB+; idB;idB-; 

 idCCC; idSD; idD 
(Sumber: Bank Indonesia) 

Tabel diatas menunjukan beberapa lembaga pemeringkat yang 

diakui Bank Indonesia berdasarkan pemberlakuan Surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor 13/31/DPNP tanggal 22 Desember 2011, dalam 

penelitian ini peringkat yang digunakan mengacu pada peringkat yang 

diterbitkan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) sebagai 

credit rating agency lokal. 

PT Pemeringkat Efek Indonesia merupakan perusahaan 

pemeringkat tertua dan terpercaya di Indonesia, yang dikenal luas 

sebagai PEFINDO, didirikan pada tanggal 21 Desember 1993 

berdasarkan inisiatif  Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal sebagai 

Badan Pengawas Pasar Modal) dan Bank Indonesia. Sampai saat ini, 

PEFINDO telah melakukan pemeringkatan terhadap lebih dari 500 
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perusahaan dan pemerintah daerah.  PEFINDO juga telah melakukan 

pemeringaktan terhadap surat-surat utang, termasuk obligasi dan  

obligasi subordinasi konvensional, sukuk, MTN, KIK-EBA, dan reksa 

dana. Untuk mengembangkan pasar obligasi daerah di Indonesia, 

PEFINDO, dengan dukungan kuat dari Bank Dunia dan Bank 

Pembagunan Asia, telah mulai melakukan pemeringkatan terhadap 

pemerintah daerah sejak tahun 2011.  Aliansi strategis dengan Standard 

& Poor’s (S&P), perusahaan pemeringkat global terkemuka, telah 

dilakukan sejak tahun 1996, yang memberi manfaat bagi PEFINDO 

untuk menyusun methodology pemeringkatan berstandar internasional 

(PEFINDO: 2015). 

Tabel 2.2 

Definisi peringkat yang diterbitkan PEFINDO 

Simbol Definisi 

idAAA 

Efek utang yang peringkatnya paling tinggi dan beresiko paling 
rendah yang didukung oleh kemampuan obligor yang superior relatif 
dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban 
jangka panjangnya sesuai dengan perjanjian. 

idAA 

Efek utang yang memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat 
tertinggi, didukung oleh kemampuan obligor yang sangat kuat untuk 
memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan 
perjanjian, relatif dibanding dengan entitas Indonesia lainnya. Dan 
tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan keadaan. 

idA 

Efek utang yang beresiko investasi rendah dan memiliki kemampuan 
dukungan obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya 
untuk memenuhi kewajiban financialnya sesuai dengan perjanjian 
namun cukup peka terhadap perubahan yang merugikan. 

Pengaruh Likuiditas..., Nabilatus Syarifah, Ak.-IBS, 2016



42 
 

Indonesia Banking School 
 

idBBB 

Efek utang yang beresiko investasi cukup rendah didukung oleh 
kemampuan obligor yang memadai, relatif dibanding entitas 
Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban  financialnya sesuai 
dengan perjanjian namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh 
perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan. 

idBB 

Efek utang yang menunjukkan dukungan kemampuan obligor yang 
agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk 
memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan 
perjanjian serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang 
tidak menentu dan merugikan. 

idB 

Efek utang yang menunjukkan parameter perlindungan yang sangat 
lemah. Walaupun obligor masih memiliki kemampuan untuk 
memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya, namun adanya 
perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan 
memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban 
financialnya. 

idCCC 
Efek utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban financialnya 
serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal. 

idD/idS
D 

Obligor dinilai idD atau idSD ("Selective Default") telah gagal untuk 
membayar satu atau lebih dari kewajiban keuangan saat jatuh tempo. 
Peringkat "SD" ditugaskan ketika Pefindo berpendapat bahwa obligor 
masih dapat melanjutkan pemenuhan kewajibannya untuk kewajiban 
yang lain (selective default).  

(Sumber: PEFINDO) 

Peringkat dari idAA hingga idB dapat dimodifikasi dengan 

penambahan plus (+) atau minus (-). Tanda plus (+) ataupun minus (-) 

digunakan untuk menunjukkan kekuatan relatif dari kategori peringkat 

(Pefindo). Metodologi Pemeringkatan PEFINDO untuk lembaga 

keuangan (Perbankan, Multifinance, Sekuritas dan Asuransi) mencakup 

penilaian atas risiko bisnis dan risiko finansial (PEFINDO, 2014) 
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Penilaian pada risiko bisnis meliputi: 

1. Posisi pasar 

2. Infrastruktur dan kualitas layanan 

3. Diversifikasi 

4. Manajemen dan sumber daya manusia 

Penilaian pada risiko keuangan meliputi: 

1. Permodalan 

2. Kualitas aset 

3. Profitabilitas 

4. Likuiditas dan fleksibilitas keuangan 

Untuk penjelasan masing-masing indikator risiko bisnis dan 

keuangan terlampir dalam lampiran 1. 

 

2.6 Laporan Keuangan 

  Menurut SAK 2014 (PSAK No. 1) laporan keuangan adalah 

suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 

suatu entitas.  (Kieso, 2013) menyatakan bahwa laporan keuangan 

merupakan data yang memiliki informasi yang penting dan dibuat 

berdasarkan standar. Dan laporan keuangan merupakan elemen vital 

dalam mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang mampu dianalisa 

dan diintepretasikan dalam bentuk informasi kuantitatif.  

Menurut (Kieso, 2013) menyatakan bahwa laporan keuangan 

merupakan data yang memiliki informasi yang penting dan dibuat 

Pengaruh Likuiditas..., Nabilatus Syarifah, Ak.-IBS, 2016



44 
 

Indonesia Banking School 
 

berdasarkan standar. Laporan keuangan merupakan elemen vital dalam 

mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang mampu dianalisa dan 

diintepretasikan dalam bentuk informasi kuantitatif. Oleh karena itu, 

laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan sebagai alat untuk 

mengkomunikasikan kondisi tersebut kepada pihak luar yang memiliki 

kepentingan dalam suatu periode tertentu.  

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menujukkan 

infomasi keuangan tentang laporan entitas yang berguna untuk 

menyajikan potensi modal investor, peminjam, dan kreditur lain dalam 

mewujudkan keputusanya sebagai penyedia modal Menurut Kieso 

(2013). Sedangkan Kasmir (2014) memberikan gambaran mengenai 

tujuan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yaitu: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini; 

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban  dan 

modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini; 

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang 

diperoleh pada suatu periode tertentu; 

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu; 

5. Memberikan informasi tentang perubahan – perubahan tentang yang 

terjadi terhadap aktiva, pasiva dan modal perusahaan; 
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6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan 

dalam suatu periode; 

7. Memberikan informasi tentang catatan – catatan atas laporan 

keuangan; informasi keuangan lainnya. 

Perusahaan menyediakan empat laporan keuangan sebagai 

ringkasan data akuntansi yang dimiliki, yaitu (Kieso, 2013): 

1. Income Statement, melaporkan data mengenai pendapatan dan beban 

dan hasil keuntungannya atau kerugian dalam periode waktu tertentu. 

2. Retained Earning Statement, melaporkan ringkasan perubahan 

retained earning dalam periode waktu tertentu 

3. Statement of Financial Position (sering disebut dengan balance sheet) 

melaporkan aktiva, kewajiban, dan modal dari perusahaan pada hari 

tertentu 

4. Statement of Cash Flow, ringkasan informasi mengenai kas masuk 

dan kas keluar pada waktu periode tertentu. 

Menurut PSAK No. 1 (2014:1.10) laporan keuangan terdiri dari 

lima macam, antara lain: 

1. Laporan Posisi Keuangan 

Laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yang menunjukkan 

asset, liabititas, dan ekuitas. Aset lancar dan tidak lancar serta 

liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi 

tersendiri dalam laporan posisi keuangan, kecuali penyajian 

berdasarkan likuiditas menyediakan informasi yang lebih relevan 
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dan dapat diandalkan. Neraca minimal mencakup asset tetap, 

property investasi, asset tak berwujud, asset keuangan,investasi 

yang dicatat dengan dengan menggunakan metode ekuitas, 

persediaan, piutang dagang, kas dan setara kas, hutang dagang dan 

hutang lain, provisi, kewajiban yang diestimasi, kewajiban berbunga 

jangka panjang, hak minoritas, modal saham dan pos ekuitas 

lainnya. 

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain   

Laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang 

diakui dalam suatu periode. Laporan laba rugi minimal mencakup 

pendapatan, laba rugi usaha, beban pinjaman, bagian dari laba atau 

rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan 

metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi dari aktivitas normal 

perusahaan, pos luar biasa, hak minoritas, dan laba atau rugi bersih 

untuk periode berjalan. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan 

keuangan yang menunjukkan laba rugi bersih periode yang 

bersangkutan; setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau 

kerugian beserta jumlahnya berdasarkan PSAK terkait diakui secara 

langsung dalam ekuitas; pengaruh kumulatif dari perubahan 

kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar 

sebagaimana diatur dalam PSAK terkait; transaksi modal dengan 
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pemilik dan distribusi kepada pemilik; saldo akumulasi laba atau 

rugi pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara 

terpisah setiap perubahan. 

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan 

para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih 

perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan untuk 

memengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi 

dengan perubahan keadaan dan peluang. 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi yang telah dipilih dan diterapkan terhadap 

peristiwa yang penting. Informasi yang diwajibkan dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di 

neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan 

ekuitas, dan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan 

keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.  
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2.7 Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan (financial statement analysis) adalah 

aplikasi dari alat dan teknik analisis untuk laporan keuangan bertujuan 

umum dan data-data yang berkaitan untuk menghasilkan estimasi dan 

kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis (Subramanyam, 

2009). Analisis laporan keuangan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dan bagian penting dari analisis bisnis yang lebih luas.  

Analisis bisnis  (business analysis) merupakan proses evaluasi 

prospek ekonomi dan risiko perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis 

atas lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi keuangan  

dan kinerjanya. Analisis bisnis berguna dalam banyak keputusan bisnis 

seperti memilih investasi dalam efek (surat berharga atau sekuritas) 

ekuitas atau efek utang, memilih perpanjangan pinjaman dengan utang 

jangka pendek atau utang jangka panjang (Subramanyam, 2009). 

Tersedia beberapa alat analisis untuk membantu pengguna dalam 

menganalisis laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan yang 

soesifik. Berikut lima alat  penting untuk analisis keuangan 

(Subramanyam, 2009):  

2.7.1 Analisis laporan keuangan komparatif. 

Analisis laporan keuangan komparatif dilakukan dengan 

cara menelaah neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas 

yang berurutan dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis 

ini meliputi penelaahan saldo tiap-tiap akun dari tahun ke tahun 

Pengaruh Likuiditas..., Nabilatus Syarifah, Ak.-IBS, 2016



49 
 

Indonesia Banking School 
 

atau selama beberapa tahun. Analisis laporan keuangan 

komparatif disebut juga analisis horizontal karena kita menelaah 

laporan komparatif kita menganalisis saldo akun dengan analisis 

dari kiri ke kanan (atau kanan ke kiri) (Subramanyam, 2009).  

Terdapat dua teknik analisis komparatif yang populer: 

analisis perubahan tahun ke tahun (year-to-year change analysis) 

dan analisis tren angka index (index-number trend analysis). 

Analisis perubahan tahun ke tahun merupakan perbandingan 

laporan keuangan selama periode yang relative pendek-dua atau 

tiga tahun- biasanya dilakukan dengan analisis perubahan tahun 

ke tahun dalam tiap-tiap pos (Subramanyam, 2009). Penggunaan 

analisis perubahan tahun ke tahun untuk membandingkan 

laporan keuangan lebih dari dua atau tiga periode kadangkala 

merepotkan. Sebuah alat yang digunakan untuk perbandingan 

tren jangka panjang dalah analisa tren angka indeks. Analisis ini 

memerlukan pemilihan tahun dasar menjadi rujukan untuk semua 

perbandingan, pilihan terbaik adalah tahun yang kondisi bisnis 

normal. Dalam analisis ini kita tidak perlu menganalisa setiap 

pos dalam laporan keuangan, karena kita ingin berfokus pada pos 

yang signifikan (Subramanyam, 2009). 

2.7.2 Anaisis laporan keuangan common-size. 

Analisis laporan keuangan common-size disebut juga 

analisis vertikal karena evaluasi pos dari atas ke bawah (atau 
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bawah keatas). Pengetahuan atas proporsi kelompok atau 

subkelompok yang membentuk suatu pos tertentu bermanfaat 

bagi analisis laporan keuangan. Secara khusus, dalam analisis 

neraca, total asset (kewajiban ditambah ekuitas) biasa dinyatakan 

sebagai 100 persen (Subramanyam, 2009). 

Perbandingan waktu atas laporan common-size perusahaan 

bermanfaat untuk mengungkapkan perubahan proporsional pos 

dalam kelompok asset, kewajiban, beban dan kategori lainnya 

(Subramanyam, 2009). Laporan common-size terutama berguna 

untuk perbandingan antar perusahaan karena laporan keuangan 

perusahaan yang berbeda dibuat dalam format  common-size 

(Subramanyam, 2009). 

2.7.3 Analisis rasio. 

Analisis rasio merupakan slah satu analisis yang paling 

banyak digunakan. Rasio merupakan alat untuk menyediakan 

pandangan terhadap kondisi yang mendasari. Analisis rasio dapat 

mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar 

perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit 

untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen 

yang membentuk rasio (Subramanyam, 2009). 

Berbagai rasio dapat dihitung dengan menggunakan 

laporan keuangan perusahaan. Beberapa rasio memiliki aplikasi 

umum dalam analisis keuangan, sementara yang lainnya bersifat 
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unik untuk situasi atau industri yang spesifik. Analisis rasio 

dapat diterapkan pada tiga area penting analisis laporan 

keuangan (Subramanyam, 2009): 

1. Analisis Kredit (Risiko) 

a. Likuiditas. Untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi 

kewajiban jangka pendek. 

b. Struktur modal dan solvabilitas. Untuk menilai 

kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. 

2. Analisis Profitabilitas 

a. Tingkat pengembalian dan investasi (return on 

investment-ROI). Untuk menilai kompensasi keuangan 

kepada penyedia pendanaan ekuitas dan utang. 

b. Kinerja operasi. Untuk mengevaluasi margin laba dan 

aktivitas operasi. 

c. Pemanfaatan asset (asset utilization). Untuk menilai 

efektifitas dan intensitas asset dalam menghasilkan 

penjualan, disebut pula perputaran (turnover). 

3. Valuasi  

a. Untuk mengestimasi nilai intrinsic perusahaan (saham). 

2.7.4 Analisis arus kas. 

Analisis arus kas (cash flow analysis) terutama digunakan 

sebagai alat untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana. 

Analisis arus kas menyediakan pandangan tentang bagaimana 
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perusahaan memperoleh pendanaannya dan menggunakan 

sumber dayanya (Subramanyam, 2009). Tujuan laporan arus kas 

adalah menyediakan informasi arus kas masuk dan arus kas 

keluar untuk satu periode. Laporan tersebut juga membedakan 

sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas 

menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan 

(Subramanyam, 2009). 

Analisis laporan arus kas memungkinkan kita untuk 

menilai kualitas perusahaan manajemen dari waktu ke waktu dan 

dampaknya pada hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan. 

Kesimpulan arus kas meliputi di mana manajemen menggunakan 

sumber dayanya, di mana manajemen mengurangi investasi, dari 

mana kas tambahan dihasilkan, dan di mana klaim atas 

perusahaan dikurangi. Kesimpulan juga terkait dengan 

penggunaan laba dan pilihan invetasi arus kas. Analisis juga 

memungkinkan kita untuk menyimpulkan ukuran, komposisi, 

pola, dan kestabilan arus kas operasi (Subramanyam, 2009). 

2.7.5 Valuasi. 

Valuasi merupakan hasil penting dari berbagai jenis 

analisis bisnis dan laporan keuangan. Valuasi biasanya mengacu 

pada estimasi nilai instrinsik sebuah perusahaan atau sahamnya. 

Dasar valuasi adalah nilai sekarang yang menyatakan bahwa 

nilai utang atau efek ekuitas sama dengan seluruh hasil yang 
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diharapkan dari efek dimasa depan yang didiskontokan ke saat 

ini dengan menggunakan tingkat diskonto yang tepat. Dengan 

demikian untuk menilai sebuah efek, invetor memerlukan dua 

buah informasi: (1) hasil yang diharapak dimasa depan 

sepanjang umur efek, dan (2) tingkat diskonto (Subramnyam, 

2009). 

 

2.8 Likuiditas 

Menurut (Greuning & Bratanovic, 2011) likuiditas adalah 

kemampuan entitas untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, diukur 

dengan mengevaluasi komponen aset dan kewajiban lancarnya. 

Likuiditas diperlukan bank untuk memberikan kompensasi fluktuasi 

neraca yang tak terduga serta menyediakan dana untuk pertumbuhan. 

Menurut KBBI (kamus Besar Bahasa Indonesia), likuiditas adalah posisi 

uang atau kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi 

kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya; kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban dalam membayar utang tepat pada waktunya.  

Pengukuran likuiditas bank dapat dilakukan dalam perspektif 

untuk memenuhi regulasi atau dalam perspektif kepentingan internal 

manajemen. Pemenuhan likuiditas bank sesuai ketentuan Bank Sentral 

dapat dilakukan dengan memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM), 

Current Ratio (CR), dan Loan To DepositRatio (LDR). Sedangkan 

pengukuran dan pemenuhan likuiditas dalam konteks kepentingan 
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internal manajemen dapat menggunakan antara lain cash flow method, 

basic surplus, rasio likuiditas proyeksi, dan index likuiditas (Taswan, 

2010)  . 

- GWM = 

 

- CR =  

- LDR =  

- Cash flow method  

No. Keterangan Jumlah Total 

I Kenaikan kas dan giro BI:   

 a. setiap kenaikan pasiva bank Rp  

 
b. setiap penurunan aktiva bank selain kas 

dan giro BI 
Rp  

 Cash in flow  Rp 

    

II Penurunan kas dan giro BI   

 a. setiap penurunan pasiva bank Rp  

 
b. Setiap kenaikan aktiva bank selain kas dan 

giro BI 
Rp  

 Cash out flow  (Rp) 

 Net cash flow  Rp 

 

Pengaruh Likuiditas..., Nabilatus Syarifah, Ak.-IBS, 2016



55 
 

Indonesia Banking School 
 

- Basic surplus method = Aktiva lancar – Pasiva lancar 

- Proyeksi =  

- Liquidity index =  

Rasio likuiditas dalam penelitian ini ditunjukan dengan current 

ratio, menurut (Taswan, 2010) manajemen likuiditas yang terbaik 

adalah melalui kombinasi likuiditas aktiva dengan likuiditas pasiva. 

Dimana current ratio menunjukan perbandingan antara alat likuid dan 

utang lancar, alat likuid dalam hal ini adalah kas dan penanaman pada 

bank lain dalam bentuk giro dan tabungan dikurangi dengan tabungan 

bank lain pada bank, sedangkan utang lancar adalah meliputi kewajiban 

segera, tabungan dan deposito (Taswan, 2010). 

Perusahaan yang memiliki likuiditas sehat paling tidak memiliki 

rasio lancar sebesar 100%. Likuiditas menggambarkan kemampuan bank 

untuk mengakomodasi penarikan deposit dan kewajiban lain secara 

efisien dan untuk menutup peningkatan dana dalam pinjaman serta 

portofolio investasi (Greuning & Bratanovic, 2011).   

 

2.9 Profitabilitas 

 Menurut Gibson (2011) menyatakan profitabilitas sebagai 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Analisa rasio 

profitabilitas menjadi hal yang penting bagi pemegang saham karena 

nantinya mereka menerima pendapatan dalam bentuk dividen. 
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Meningkatnya profit dapat menyebabkan nilai pasar naik yang 

mengantarkan pada peningkatan modal perusahaan. 

Profitabilitas adalah hubungan antara margin keuntungan dan 

penjualan perusahaan, modal rata-rata dan ekuitas rata-rata (Greuning & 

Bratanovic, 2011). Profitabilitas dalam bentuk laba disimpan biasanya 

merupakan salah satu sumber utama penghasilan modal. Sebuah sistem 

perbankan yang sehat dibangun di atas kapitalisasi bank yang 

menguntungkan dan memadai. Profitabilitas adalah indikator 

pengungkap posisi kompetitif sebuah bank di pasar perbankan dan 

kualitas manajemennya. Profitabilitas memungkinkan bank untuk 

mempertahankan profil risiko tertentu dan menyediakan landasan 

terhadap masalah jangka pendek (Greuning & Bratanovic, 2011). 

Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan 

penjualan, assets, maupun modal sendiri. Pengukuran rasio profitabilitas 

dapat diukur dengan berbagai cara: 

- Return on assets =   

- Net profit margin =  

- Return on equity =  

- Earnings per share =  
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Jadi hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari 

keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan 

investasi perusahaan, rasio ini juga dapat menunjukan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktivanya.  

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan 

Return On Asset (ROA) dikarenakan menurut Rose (2002) ROA 

merupakan indikator utama dari efisiensi pengelolaan perusahaan, hal 

tersebut menunjukkan seberapa besar kemampuan Bank dalam 

mengelola asset dan mengkonversinya menjadi pendapatan. 

 

2.10 Leverage  

Rasio leverage menunjukkan proporsi penggunaan utang untuk 

membiayai investasi terhadap modal yang dimiliki. Rendahnya nilai 

rasio leverage dapat diartikan bahwa hanya sebagian kecil aktiva didanai 

dengan hutang dan semakin kecil risiko kegagalan perusahaan. Semakin 

rendah leverage perusahaan maka semakin baik peringkat perusahaan 

tersebut (Burton, Adam & Hardwick, 1998) dalam (Sari, 2007). Rasio 

ini dapat diukur menggunakan beberapa cara: 

- Total debt to equity =  

- Long term debt to equity =  
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- Times interest earned =  

Rasio leverage dalam penelitian ini ditunjukan dengan melihat 

kepada total debt to equity, sebaiknya komposisi modal atau aset yang 

dimiliki harus lebih besar dari hutang. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur kesimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh 

kreditor (utang) dan yang didanai oleh pemilik perusahaan (ekuitas). 

Jika rasio ini cukup tinggi, maka hal tersebut menunjukan tingginya 

penggunaan utang sehingga hal tersebut dapat membuat perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan dan biasanya memiliki risiko 

kebangkrutan yang cukup besar (Satoto, 2011). 

 

2.11 Pengembangan Hipotesis Dan Penelitian Terdahulu 

2.11.1 Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Peringkat Obligasi 

Analisis rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada 

waktunya. Peningkatan aktiva lancar tentu saja menyebabkan 

peningkatan dalam modal kerja bersih sehingga mengurangi 

tingkat risiko kesulitan keuangan secara teknis (Gitman, 2006) 

dalam (Alwi & Nurhidayati, 2012). Alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur rasio likuiditas perbankan adalah current ratio 

yang merupakan perbandingan antara alat likuid dengan utang 

lancar berdasarkan (Taswan, 2013). Perusahaan yang mampu 

memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya 
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menunjukan perusahaan tersebut dalam keadaan likuid (Arifman, 

2013). Makin tinggi tingkat rasio likuiditas tersebut, maka 

semakin tinggi posisi likuiditas perusahaan. Semakin tinggi 

likuiditas perusahaan, semakin baik pula peringkat obligasi yang 

diberikan kepada perusahaan tersebut (Alwi & Nurhidayati, 

2012).  Berdasarkan penelitian sebelumnya menurut Sunarjanto 

dan Tulasi (2013), Suharli (2008), Alwi dan Nurhidayati (2012), 

Satoto (2011), dan Sari (2007) menyatakan likuiditas 

berpengaruh positif  terhadap peringkat obligasi. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif rasio likuiditas 

terhadap peringkat obligasi perusahaan perbankan 

selama periode 2010-2014. 

Ha : Terdapat pengaruh positif dari rasio likuiditas terhadap 

peringkat obligasi perusahaan perbankan selama periode 

2010-2014. 

2.11.2 Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Peringkat Obligasi 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba dengan hubungannya dengan penjualan, modal sendiri, 

maupun total aktiva. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka 

semakin baik peringkat suatu perusahaan, karena dengan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang baik akan 

memungkinkan perusahaan memenuhi kewajibannya kepada 

investor dengan tepat waktu. Beberapa penelitian sebelumnya 
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menurut Kamstra dkk (2001), Sunarjanto dan Tulasi (2013), 

Manurung dkk (2008), Chikolwa (2008), Sari (2007), Arifman 

(2013), Krisseptiyan dan Restuti (2015) menyatakan bahwa rasio 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif rasio profitabilitas  

terhadap peringkat obligasi perusahaan perbankan 

selama periode 2010-2014. 

Ha : Terdapat pengaruh positif rasio profitabilitas terhadap 

peringkat obligasi perusahaan perbankan selama periode 

2010-2014. 

2.11.3 Pengaruh Rasio Leverage Terhadap Peringkat Obligasi 

Rasio ini menunjukan jumlah atau proporsi penggunaan hutang 

dalam membiayai investasi modal yang dimiliki. Proporsi hutang 

yang baik adalah keseimbangan antara hasil hutang dengan 

kemampuan pelunasan kewajibannya tersebut. Tingkat leverage 

yang tinggi menunjukan perusahaan kurang baik dalam melunasi 

hutangnya, menyebabkan perusahaan tidak mampu melunasi 

seluruh kewajibannya termasuk obligasi. Hutang masih 

diperbolehkan asal dapat memberikan manfaat hanya saja tidak 

dalam jumlah yang besar karena hutang dapat pula menyebabkan 

kebangkrutan. Penelitian terdahulu menurut Kamstra dkk (2001), 

Sunarjanto dan tulasi (2013), Chikolwa (2008), Sari (2007), 
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Suharli (2008), dan Krisseptiyan dan Restuti (2015)  menyatakan 

bahwa rasio leverage berpengaruh negatif terhadap peringkat 

obligasi. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh negatif dari rasio leverage 

terhadap peringkat obligasi perusahaan perbankan selama 

periode 2010-2014. 

Ha : Terdapat pengaruh negatif dari rasio leverage terhadap 

peringkat obligasi perusahaan perbankan selama periode 

2010-2014. 

 

2.11.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 
Penelitian Terdahulu 

No. Penulis/Judul Variabel Hasil Penelitian Research Gap 

1 

Mark Kamstra, 
Peter Kennedy, 
dan 
Teck-Kins Suan 
(2001)  
"Combining Bond 
Rating Forecast 
Using Logit” 

Dependen: 
Peringkat 
Obligasi 

(Moody’s) 
Independen: 

Interest coverage, 
debt ratio, return 
on assets, total 

firm assets, 
subordination 

status. 

Debt ratio dan 
subordination status 
berpengaruh negatif 
signifikan, return on 
assets dan total firm 
assets berpengaruh 
positif  signifikan, 
namun interest coverage 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
peringkat obligasi. 

1. Peringkat obligasi 
menggunakan 
data PEFINDO. 

2. Data yang 
digunakan hanya 
bidang keuangan 
khususnya 
perbankan. 

3. Tahun yang 
digunakan dari 
tahun 2010-2014. 
 
 

2 

Ni Made Estiyanti 
dan Gerianta 
Wirawan Yasa 
(2012)  
“Pengaruh Faktor 
Keuangan Dan 
Non Keuangan 
Pada Peringkat 
Obligasi Di Bursa 
Efek Indonesia” 

Dependen: 
Peringkat 
Obligasi  

(PT. Pefindo) 
Independen: 

Laba operasi, laba 
ditahan, aliran kas 
operasi, likuiditas, 

total asset, 
leverage, umur 

obligasi, jaminan. 

Laba ditahan berpengaruh 
positif, laba operasi, aliran 
kas operasi, likuiditas, total  
assets, leverage, umur 
obligasi (maturity) dan 
jaminan (secure) tidak 
berpengaruh pada  
peringkat obligasi. 

1. Data yang 
digunakan hanya 
bidang keuangan 
khususnya 
perbankan. 

2. Variabel hanya 
menggunakan 
faktor keuangan. 

3. Tahun yang 
digunakan dari 
tahun 2010-2014. 
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No. Penulis/Judul Variabel Hasil Penelitian Research Gap 

3 

Periklis Gogas, 
Theophilos 
Papadimitriou dan 
Anna Agrapetidou 
(2014)  
“Forecasting bank 
credit ratings” 

Dependen: 
Credit ratings 

(Fitch) 
Independen: 
Assets and 

liabilities, Income 
and expenses, 
Performance 

ratios, Condition 
ratios. 

Variabel yang dapat 
digunakan untuk 
memprediksi: size(2 
tahun sebelum), 
perbandingan asset 
jangka panjang dengan 
total asset (3-4 tahun 
sebelum), struktur modal 
(3 tahun sebelum), 
interest income (4 tahun 
sebelum), net interest 
margin dan net operating 
income (2 tahun 
sebelum), dan aktiva 
produktif (2 tahun 
sebelum). 

1. Peringkat 
obligasi 
menggunakan 
data PEFINDO. 

2. Tahun yang 
digunakan dari 
tahun 2010-2014. 
 

4 

N. Agus 
Sunarjanto dan 
Daniel Tulasi 
(2013) 
“Kemampuan 
Rasio Keuangan 
Dan Corporate 
Governance 
Memprediksi 
Peringkat 
Obligasi Pada 
Perusahaan 
Consumer Goods” 

Dependen: 
Peringkat 
Obligasi 

(PT. Pefindo) 
Independen: 

Rasio keuangan 
(likuiditas, 
leverage, 

solvabilitas, dan 
profitabilitas) dan 

corporate 
governance 
(komisaris 

independen, 
kepemilikan 
manjerial, 

kepemilikan 
institusional, dan 
kualitas audit). 

Solvabilitas dan 
profitabilitas 
berpengaruh positif 
signifikan merupakan 
variabel yang signifikan 
untuk memprediksi 
peringkat obligasi 
sedangkan variable 
lainnya tidak signifikan 
untuk membedakan 
obligasi perusahaan. 

1. Data yang 
digunakan hanya 
bidang keuangan 
khususnya 
perbankan. 

2. Tahun yang 
digunakan dari 
tahun 2010-2014. 
 

5 

Prof. DR. Adler 
H. Manurung, 
Desmon Silitonga, 
MSM, dan Wilson 
R. L. Tobing, Ph. 
D. (2008)  
“Hubungan 
Rasio-Rasio 
Keuangan Dengan 
Rating Obligasi” 

Dependen: 
Peringkat 
Obligasi 

(PT. Pefindo) 
Independen: 
Beta (resiko 
sistematik), 

leverage (debt to 
equity ratio), 
profitabilitas 

(return on asset 
dan return on 

equity), likuiditas 
(current ratio), 

total asset 
turnover, dan net 

profit margin. 
 

Beta, net profit margin, 
return on equity, dan 
debt to equity ratio tidak 
berpengaruh sedangkan 
current ratio, total asset 
turnover, dan return on 
asset berpengaruh 
signfikan terhadap rating 
obligasi. 

1. Data yang 
digunakan hanya 
bidang keuangan 
khususnya 
perbankan. 

2. Tahun yang 
digunakan dari 
tahun 2010-2014. 
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No. Penulis/Judul Variabel Hasil Penelitian Research Gap 

6 

Bwembya 
Chikolwa (2008)  
“Determinants Of 
Australian Listed 
Property Trust 
Bond Ratings” 

Dependen: 
Peringkat 
Obligasi 

(Standard and 
Poor’s) 

Independen: 
Profitabilitas (net 

tangible assets 
per share), 

leverage (debt to 
assets), debt 

coverage 
(operating cash 

flow to debt), LPT 
size, office LPT, 

retailed LPT, 
stapled LPT. 

Profitabilitas, leverage, 
debt coverage,  LPT size 
berpengaruh signifikan 
terhadap peringkat 
obligasi 

1. Peringkat 
obligasi 
menggunakan 
data PEFINDO. 

2. Data yang 
digunakan hanya 
bidang keuangan 
khususnya 
perbankan. 

3. Tahun yang 
digunakan dari 
tahun 2010-2014. 

 

7 

Shinta Hera 
Satoto (2011)  
”Analisis faktor 
yang 
mempengaruhi 
bond rating” 

Dependen: 
Peringkat 
Obligasi 

(PT. Pefindo) 
Independen: 
Coverage, 
leverage, 
likuiditas, 

cashflow or debt 
coverage ratio, 

profitabilitas 
(return on assets 

and operating 
profit margin. 

Coverage, likuiditas, dan 
return on assets tidak 
signifikan  dan leverage, 
cashflow or debt 
coverage, dan operating 
profit margin signifikan 
terhadap peringkat 
obligasi. 

1. Data yang 
digunakan hanya 
bidang keuangan 
khususnya 
perbankan. 

2. Tahun yang 
digunakan dari 
tahun 2010-2014. 
 

 

8 

Maylia Pramono 
Sari (2007)  
“Kemampuan 
rasio keuangan 
sebagai alat untuk 
memprediksi 
peringkat obligasi 
(PT.PEFINDO)” 

Dependen: 
Peringkat 
Obligasi 

(PT. Pefindo) 
Independen: 
Leverage, 
likuiditas, 

profitabilitas, 
solvabilitas dan 
produktifitas. 

Leverage, likuiditas, 
profitabilitas, solvabilitas 
dan produktifitas 
berpengaruh signifikan 
terhadap peringkat 
obligasi.  

1. Data yang 
digunakan hanya 
bidang keuangan 
khususnya 
perbankan. 

2. Tahun yang 
digunakan dari 
tahun 2010-2014. 

9 

Grace Putr i Sejati 
(2010)  
“Analisis Faktor 
Akuntansi dan 
Non Akuntansi 
dalam 
Memprediksi 
Peringkat 
Obligasi” 

Dependen: 
Peringkat 
Obligasi 

(PT. Pefindo) 
Independen: 

Auditor, 
likuiditas, growth, 
profitabilitas, size. 

Auditor, likuiditas, 
profitabilitas, dan size 
tidak berpengaruh 
signifikan sedangkan 
growth berpengaruh 
signifikan terhadap 
peringkat obligasi. 

1. Data yang 
digunakan hanya 
bidang keuangan 
khususnya 
perbankan. 

2. Tahun yang 
digunakan dari 
tahun 2010-2014. 

3. Variabel hanya 
menggunakan 
faktor keuangan. 
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No. Penulis/Judul Variabel Hasil Penelitian Research Gap 

10 

Abdullah Alwi 
dan 
Nurhidayati 
(2012)  
“Analisis Faktor 
Yang 
Mempengaruhi 
Peringkat 
Obligasi” 

Dependen: 
Peringkat 
Obligasi 

(PT. Pefindo) 
Independen: 
Profitabilitas, 

likuiditas, 
profitabilitas, 

reputasi auditor, 
size. 

Likuiditas berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap peringkat 
obligasi sedangkan 
profitabilitas tidak 
berpengaruh terhadap 
peringkat obligasi  

1. Data yang 
digunakan hanya 
bidang keuangan 
khususnya 
perbankan. 

2. Tahun yang 
digunakan dari 
tahun 2010-2014. 

3. Variabel hanya 
menggunakan 
faktor keuangan. 

 
 

11 

Michell Suharli 
(2008)  
“Pengaruh Rasio 
Keuangan Dan 
Konservatisme 
Akuntansi 
Terhadap 
Pemeringkatan 
Obligasi” 

Dependen: 
Peringkat 
Obligasi 

(PT. Pefindo) 
Independen: 
Likuiditas, 
solvabilitas 
(leverage), 

profitabilitas, 
activity ratio, 

prinsip 
konservatisme. 

Likuiditas, solvabilitas, 
dan activity ratio  
berpengaruh signifikan 
sedangkan profitabilitas 
dan prinsip 
konservatisme tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap peringkat 
obligasi. 

1. Data yang 
digunakan hanya 
bidang keuangan 
khususnya 
perbankan. 

2. Tahun yang 
digunakan dari 
tahun 2010-2014. 

3. Variabel hanya 
menggunakan 
faktor keuangan. 

12 

Yessy Arifman 
(2013)  
“Pengaruh 
Likuiditas, 
Profitabilitas, Dan 
Leverage 
Terhadap 
Peringkat 
Obligasi 
Perusahaan” 

Dependen: 
Peringkat 
Obligasi 

(PT. Pefindo) 
Independen: 
Likuiditas, 

profitabilitas, 
leverage. 

Likuiditas dan leverage 
tidak berpengaruh 
signifikan sedangkan 
profitabilitas 
berpengaruh signifikan 
terhadap peringkat 
obligasi.  

1. Data yang 
digunakan hanya 
bidang keuangan 
khususnya 
perbankan. 

2. Tahun yang 
digunakan dari 
tahun 2010-2014. 

13 

Sebastianus 
Wahyu 
Krisseptiyan dan 
MI Mitha Dwi 
Restuti (2015)  
“The Impacts of 
Income 
Smoothing 
Toward Bond 
Ratings” 

Dependen: 
Peringkat 
Obligasi 

(PT. Pefindo) 
Independen: 

Income 
smoothing, 
leverage, 

profitabilitas, 
growth. 

Income smoothing tidak 
berpengaruh namun 
profitabilitas, leverage, 
dan growth berpengaruh 
signifikan terhadap 
peringkat obligasi. 

1. Data yang 
digunakan hanya 
bidang keuangan 
khususnya 
perbankan. 

2. Tahun yang 
digunakan dari 
tahun 2010-2014. 

3. Variabel hanya 
menggunakan 
faktor keuangan. 
 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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2.12 Kerangka Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel rasio 

keuangan yang digunakan yaitu likuiditas, profitabilitas, dan leverage 

dapat memprediksi peringkat obligasi yang dikeluarkan PEFINDO pada 

perusahaan bank periode 2010-2014. Berdasarkan hal tersebut maka 

kerangka penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

 

 

 

ALPL 

(Likuiditas) 

Return on assets 

(Profitabilitas) 

Total debt to equity 

(Leverage) 
Ha3 (-) 

 

Peringkat oblgasi 

(PEFINDO) 
Ha2 (+) 

 

Ha1 (+) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui 

pengaruh hubungan antara likuiditas, profitabilitas, dan leverage 

terhadap peringkat obligasi. Penelitian ini dilakukan agar dapat 

membantu pihak-pihak yang terkait dalam melihat kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Objek yang digunakan 

adalah perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2010-2014. 

 

3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2006). Adapun populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan bank yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2010 sampai dengan 2014. Teknik yang digunakan 

dalam pengambilan sampel adalah metode purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 
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pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Kriteria yang digunakan dalam 

pengambilan sampel adalah: 

1. Perusahaan tersebut sudah terdaftar di BEI selama periode 2010-

2014. 

2. Perusahaan tersebut masih beroperasi sampai tahun 2014. 

3. Perusahaan tersebut menerbitkan obligasi pada tahun 2010-2014 dan 

terdaftar di BEI. 

4. Perusahan tersebut diberikan peringkat oleh Pemeringkat Efek 

Indonesia (PT.PEFINDO). 

5. Perusahaan tersebut mempublikasikan laporan tahunan (annual 

report) untuk periode 31 Desember 2010-2014 di dalam website 

Bursa Efek Indonesia. 

 

Tabel 3.1 

Pemilihan Sampel 

Keterangan  Jumlah  

Jumlah bank yang terdaftar di BEI 41 

Jumlah bank yang diperingkat selain oleh PEFINDO (22) 

Jumlah bank yang diperingkat oleh PEFINDO dan 
terdaftar di BEI 

19 

Jumlah bank yang tidak menerbitkan obligasi selama 
tahun 2010-2014 

(5) 

Jumlah bank yang menerbitkan obligasi dan diperingkat 
oleh pefindo serta terdaftar di BEI (sampel) 

14 

   (Sumber: Olahan Penulis) 
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Tabel 3.2 

Daftar Sampel 

Kode Nama Bank 

BABP PT Bank MNC Internasional Tbk / Bank ICB Bumiputera Tbk 

BACA Bank Capital Indonesia Tbk 

BBKP Bank Bukopin Tbk 

BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

BDMN PT Bank Danamon Indonesia 

BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat  dan Banten Tbk 

BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

BNLI Bank Permata Tbk / Bank Bali Tbk 

BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

BVIC Bank Victoria International Tbk 

MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 

NISP Bank OCBC Nisp Tbk 

PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

SDRA Bank Woori Saudara 1906 Tbk / Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

3.3 Tipe, Jenis, dan Sumber Data Penelitian 

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder yaitu merujuk pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada (Sekaran & Bougie, 

2013). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. 

Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data 

runtun waktu (time series) dan seksi silang (cross section). Data panel 
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memiliki karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek dan meliputi 

beberapa periode waktu (Winarno, 2011). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 

laporan perusahaan perbankan yang di publikasikan oleh Bursa Efek 

Indonesia dan terdaftar dalam PT. PEFINDO. Data tersebut diperoleh 

dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu usaha untuk mendapatkan data 

yang valid dan akurat yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai 

bahan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Untuk mendapatkan 

data-data dan informasi yang dapat mendukung penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari buku bacaan, jurnal penelitian, 

literatur, dan peraturan regulator terkait yang mendukung penelitian 

ini. Pada penelitian kepustakaan, data dikumpulkan dari berbagai 

buku-buku, jurnal-jurnal akuntansi, skripsi dan tesis, internet dan 

juga memperoleh data terbaru di media-media publikasi. 
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2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah adalah sekumpulan berkas yakni 

mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen,  agenda dan sebagainya. Penelitian 

ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengkopi data-data 

sekunder yang relevan dengan penelitian ini, data didapatkan 

melalui laporan keuangan yang dipublikasikan di situs resmi Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2014. 

 

3.5 Operasional Variabel 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 

dua, yaitu: variabel dependen dan variabel independen. Menurut sekaran 

& bougie (2013), variabel adalah segala sesuatu yang memiliki dan 

memberikan nilai yang bervariasi.  

3.5.1 Variabel Dependen 

Dependent variable (variabel terikat) atau di sebut juga 

criterion variable (variabel kriteria) merupakan variabel yang 

menjadi perhatian utama bagi peneliti, tujuan peneliti adalah 

memahami dan menggambarkan variabel terikat, atau 

menjelaskan variabilitasnya, atau memprediksinya (Sekaran & 

Bougie, 2013). 
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Penelitian ini menggunakan peringkat obligasi sebagai variabel 

independen. Pembagian tiga kategori ini mengacu pada Kerwer 

(1999). Peringkat Obligasi dalam penelitian ini dibagi dalam tiga 

kategori yaitu invesment grade (AAA, AA, A), speculative grade 

(BBB, BB, B) dan default grade (CCC, D), skala pengukurannya 

adalah skala ordinal.  

Akan tetapi sampel yang digunakan tidak ada yang 

termasuk kategori default grade (CCC, D), sehingga penelitian 

ini hanya menggunakan dua kategori yaitu speculative grade 

(BBB, BB, B) dan investment grade (AAA, AA, A). Oleh karena 

itu penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik biner. 

Berdasarkan skala ini pengukuran dilakukan dengan memberikan 

nilai 0 untuk speculative grade dan nilai 1 untuk investment 

grade. Semakin besar nilai peringkat obligasi suatu perusahaan 

semakin baik pula perusahaan tersebut dalam pembayaran bunga 

dan pokok utang dari seluruh kewajibannya.  

3.5.2 Variabel Independen 

Independent Variable (variabel bebas) disebut juga 

predictor variable (variabel prediktor) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat baik secara positif atau negatif 

(Sekaran & Bougie, 2013). Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu rasio likuiditas, 

rasio profitabilitas, dan rasio leverage.  
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a) Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas dalam penelitian ini ditunjukan 

dengan current ratio yang merupakan perbandingan antara 

alat likuid dan utang lancar, alat likuid dalam hal ini adalah 

kas dan penanaman pada bank lain dalam bentuk giro dan 

tabungan dikurangi dengan tabungan bank lain pada bank, 

sedangkan utang lancar adalah meliputi kewajiban segera, 

tabungan dan deposito (Taswan, 2010). 

CR =  

 (Taswan, 2010) 

b) Rasio Profitabilitas  

Rasio profitabilitas dalam penelitian ini ditunjukan 

dalam return on asset (ROA). ROA diukur dengan 

membandingkan laba dengan aset yang dimiliki perusahaan. 

ROA merupakan alat ukur yang berguna bagi perusahaan 

dalam melihat kemampuan penggunaan asset nya untuk 

menjadi keuntungan (profit) dengan membandingkan profit 

perusahaan terhadap asset (Gibson, 2011). 

Semakin besar return on asset suatu perusahaan 

semakin  baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya dan akan 
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memungkinkan perusahaan memenuhi kewajibannya kepada 

investor dengan tepat waktu.  

Return on assets =    

(Kieso, 2013) 

c) Rasio Leverage  

Rasio leverage dalam penelitian ini ditunjukan dalam 

total debt to equity, total debt to equity  merupakan 

perbandingan antara utang (debt) dengan modal (equity). 

Rasio ini menunjukan proporsi penggunaan hutang untuk 

membiayai investasi terhadap modal yang dimiliki, 

sebaiknya komposisi modal harus lebih besar dari hutang. 

Semakin besar total debt to equity suatu perusahaan semakin 

buruk perusahaan dalam melunasi hutangnya, sehingga 

menyebabkan perusahaan tidak mampu melunasi seluruh 

kewajibannya termasuk obligasi. 

Total debt to equity =   

(Subramanyam, 2010)  

 

    

Pengaruh Likuiditas..., Nabilatus Syarifah, Ak.-IBS, 2016



74 
 

Indonesia Banking School 
 

Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Pengukuran Skala ukur 

Dependen 

Peringkat 

Obligasi 

Pengukuran dilakukan dengan 

memberikan nilai 0 untuk speculative 

grade (BBB, BB, B) dan nilai 1 untuk 

investment grade (AAA, AA, A). 

Ordinal 

Independen 

Likuiditas 

Current ratio 

 

(Taswan, 2010) 

Rasio 

Profitabilitas 

Return on assets 

  

(Kieso, 2013) 

Rasio 

Leverage 

Total debt to equity  

 

(Subramanyam, 2010) 

Rasio 

     (Sumber: Olahan penulis) 
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3.6 Model Penelitian 

  Model penelitian ini menggunakan binary logistic regression 

analysis (analisis regresi logistik biner) dengan menggunakan alat bantu 

SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Regresi logistik pada 

dasarnya sama dengan analisis regresi pada umumnya dimana 

menunjukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, 

namun menurut (Ghozali, 2013) metode ini cocok digunakan untuk 

penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikan (nominal) dan 

variabel independennya kombinasi antara metric dan non metric. 

Model regresi logistik mempunyai kelebihan (1) Regresi logistik 

tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang digunakan 

dalam model (2) Variabel bebas dalam regresi logistik bisa campuran 

dari variabel kontinyu, diskrit dan dikotomis, (3) Regresi logistik 

bermanfaat digunakan bila distribusi respon atas variabel terikat 

diharapkan nonliniear dengan satu atau lebih variabel bebas (Sari, 2007). 

Gujarati (2006) menyatakan bahwa Model Probabilitas Linear 

(LPM) digunakan untuk mengestimasi suatu model dimana variabel tak 

bebas (Y) bersifat biner, dengan menggunakan nilai 1 atau 0, dimana 1 

menunjukkan adanya atau dimilikinya suatu atribut, sedangkan 0 

menunjukkan tidak adanya atribut itu. Pada penelitian ini, y = 1  untuk 

kategori investment, yang memiliki rating obligasi AAA, AA, dan A, 
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sedangkan y = 0 apabila obligasi perusahaan memiliki kategori 

speculative (BBB, BB, B).  

Beberapa masalah timbul jika menerapkan OLS (Ordinary Least 

Square) dalam kasus yang memiliki variabel dependen merupakan 

variabel dummy, yaitu (Gujarati, 1999): 

1. Nilai error dalam model OLS tidak mengikuti distribusi normal, 

melainkan mengikuti binomial (probabilitas) distribusi. Meskipun 

kita tidak perlu asumsi normalitas jika tujuannya adalah estimasi 

parameter saja, kita perlu untuk tujuan pengujian hipotesis. 

2.  Nilai error dalam model OLS merupakan heteroscedastic, tapi ini 

juga bukan masalah serius dalam praktek karena kita dapat 

menggunakan transformasi yang tepat untuk merubahnya menjadi 

homoscedastic. 

3. Meskipun model OLS diberikan probability kemungkinan 

terjadinya kategori Y, nilai probability tersebut harus bernilai 

antara 0 dan 1. Karena jika kita melakukan regresi dengan 

persamaan OLS hal itu tidak menjamin akan menghasilkan nilai 

antara 0 dan1. Diestimasikan jika nilai Pi negatif atau nilai Pi lebih 

besar dari 1 maka nilai tersebut tidak memiliki makna. 

4. Dalam model OLS diasumsikan jika terjadi perubahan probability 

per unit nilai variabel yang digunakan berdasarkan nilai slope.  
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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     = ln (odds) 

Jadi model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

ln   = α + β1CR + β2ROA+ β3DER + e 

 

Keterangan:  

ln  = Simbol yang menunjukkan probabilitas peringkat 

obligasi  

α   = konstanta 

β1-β3  = koefisien regresi 

CR  = current ratio untuk menunjukan likuiditas  

ROA   = return on assets untuk menunjukan profitabilitas 

DER   = total debt to equity untuk menunjukan leverage 

ε  = error 
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3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

 Menurut Ghozali (2013), uji statistik deskriptif 

mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, dan minimum. Analisis statistik deskriptif 

dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya regresi data. 

3.7.2 Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier 

antar variabel independen, karena melibatkan beberapa variabel 

independen, maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada 

persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel 

dependen dan satu variabel independen) (Winarno, 2011)  

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier 

antar variabel independen (Gujarati, 2007). Pada pengujian 

multikolinearitas nilai korelasi antara variabel harus < 0.85 agar 

antara kedua variabel tersebut, sehingga tidak mengganggu 

model penelitian. 

3.7.3 Overall Test 

Langkah pertama adalah menilai overall model fit 

terhadap data. Untuk menilai overall model fit dilihat dari -2 log 

likehood pada awal (block number = 0) dan nilai -2 log likehood 

pada akhir (block number = 1) dari model. -2 Log Likehood 

Pengaruh Likuiditas..., Nabilatus Syarifah, Ak.-IBS, 2016



79 
 

Indonesia Banking School 
 

adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan 

menggambarkan data input. Penurunan -2 Log Likehood 

menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata 

lain model yang dihipotesiskan telah fit dengan data (Ghozali, 

2013). 

3.7.4 Goodness Of Fit 

Menurut Ghozali (2011) Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris 

cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara 

model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika 

nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

sama dengan atau lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak 

yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai 

observasinya sehingga goodness fit model tidak baik karena 

model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai 

statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih 

besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti 

model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya.  

Ho: model mampu untuk menjelaskan data 

Ha: model tidak mampu dalam menjelaskan data 
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3.7.5 Nagelkerke R Square 

Nagelkerke’s R Square merupakan koefisien determinasi 

yang diinterpretasikan, seperti nilai R Square pada regresi 

berganda. Nagelkerke’s R Square digunakan untuk melihat 

seberapa besar persentase variabilitas keseluruhan variabel 

independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model 

regresi logistik. Cox & Snell’s R Square merupakan ukuran yang 

mencoba meniru ukuran R² pada multiple linear regression yang 

didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai 

maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit diinterpretasikan 

(Ghozali, 2011).  

Menurut Ghozali Nagelkerke’s R Square merupakan 

modifikasi dari koefisien Cox dan Snell untuk memastikan 

bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). 

Nilai Nagelkerke’s R Square dapat diinterpretasikan seperti 

nilai R² pada multiple linear regression. “Nagelkerke R Square 

memiliki nilai yang besarnya bervariasi antara 0 sampai 1. 

Semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap semakin 

goodness of fit sementara semakin mendekati 0 maka model 

semakin tidak goodness of fit” (Ghozali, 2013). 
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3.7.6 Classification Plot 

Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model 

regresi logistik terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan 

klasifikasi data observasi terhadap prediksinya. Nilai overall 

percentage yang mendekati 100% menunjukkan model yang 

digunakan fit terhadap data (Ghozali, 2013). 

3.7.7 Partial Test 

Pengujian ini pada dasarnya akan menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasis variabel dependen secara parsial (Ghozali, 

2013). Pengujian hipotesis penelitian ini bertujuan untuk melihat 

pengaruh rasio likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap 

peringkat obligasi secara parsial.  

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi 

pengaruh variabel-variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini α yang 

ditetapkan adalah sebesar 5% dimana kriteria probability akan 

dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007): 

- Jika probability ≤ 0.05 maka berpengaruh signifikan 

- Jika probability ≥ 0.05 maka tidak berpengaruh signifikan 

- Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negatif 

- Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini akan menjelaskan hasil pengolahan data dan analisa atas 

hasil pengolahan data tersebut. Objek yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2014 yang ditentukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Kriteria dalam metode ini telah dijelaskan pada bab III.  

 

Tabel 4.1 

Jumlah Observasi Yang Digunakan 

No. Perusahaan Kode 
Jumlah 
Obligasi 

1 PT Bank MNC Internasional Tbk BABP 1 

2 Bank Capital Indonesia Tbk BACA 1 

3 Bank Bukopin Tbk BBKP 1 

4 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk BBTN 4 

5 PT Bank Danamon Indonesia BDMN 2 

6 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat  
dan Banten Tbk 

BJBR 2 

7 Bank CIMB Niaga Tbk BNGA 7 

8 Bank Permata Tbk / Bank Bali Tbk BNLI 7 
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9 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk BTPN 12 

10 Bank Victoria International Tbk BVIC 4 

11 Bank Mayapada Internasional Tbk MAYA 2 

12 Bank OCBC Nisp Tbk NISP 3 

13 Bank Pan Indonesia Tbk PNBN 4 

14 Bank Woori Saudara 1906 Tbk / Bank 
Himpunan Saudara 1906 Tbk 

SDRA 4 

 Total  54 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Penelitian ini membagi kategori peringkat obligasi menjadi tiga 

kategori, yaitu default grade (CCC, D), speculative grade (BBB, BB, B) 

dan investment grade (AAA, AA, A). Akan tetapi sampel yang digunakan 

tidak ada yang termasuk kategori default grade (CCC, D), sehingga 

penelitian ini hanya menggunakan dua kategori yaitu speculative grade 

(BBB, BB, B) dan investment grade (AAA, AA, A). Oleh karena itu 

penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik biner. 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif dari variabel dependen maupun 

independen yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam 

tabel 4.2 berikut ini: 
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Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maksimum Rata-rata Std. Deviasi 
Rat 54 0 1 0,81 0,392 
CR 54 -0,08587 0,06243 0,0016516 0,03523910 
ROA 54 0,00155 0,03744 0,0194177 0,00897025 
DER 54 5,36635 13,16845 8,5591875 2,03004308 
Valid N 
(listwise) 

54     

 

        (Sumber: data diolah SPSS 21) 
 

Variabel likuiditas dalam penelitian ini ditunjukan current 

ratio yaitu perbandingan antara alat likuid kurang dengan utang 

lancar. Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata current ratio 

dari 54 sampel obligasi menunjukkan nilai 0,0016516 dengan 

standar deviasi sebesar 0,03523910. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata, yang menunjukan 

bahwa data dalam variabel ini tidak terdistribusi baik dan mengalami 

perubahan yang signifikan. Hal itu dapat terlihat dari nilai terendah 

sebesar -0,08587 dan nilai tertingginya adalah 0,06243. Berdasarkan 

nilai tersebut dapat dilihat bahwa jarak antara nilai current ratio 

tertinggi dan terendah adalah 0,1483. Nilai current ratio terendah 

pada penelitian ini diperoleh dari perhitungan Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat  dan Banten Tbk tahun 2011 dan nilai tertinggi 

diperoleh dari perhitungan Bank Woori Saudara 1906 Tbk / Bank 

Himpunan Saudara 1906 Tbk tahun 2012.  
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Variabel profitabilitas dalam penelitian ini ditunjukan dengan 

Return on Asset (ROA) yang diukur dengan menghitung net income 

dibagi dengan average total asset. Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa 

nilai rata-rata ROA dari 54 sampel obligasi menunjukkan nilai 

0,0194177 dengan standar deviasi sebesar 0,00897025. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-

rata, yang menunjukan bahwa data dalam variabel ini terdistribusi 

dengan baik dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nilai 

terendah variabel ini sebesar 0,00155 dan nilai tertingginya adalah 

0,03744. Berdasarkan nilai tersebut dapat dilihat bahwa jarak antara 

nilai ROA tertinggi dan terendah adalah 0,03589 Nilai ROA 

terendah pada penelitian ini diperoleh dari perhitungan PT Bank 

MNC Internasional Tbk tahun 2010 dan nilai tertinggi diperoleh dari 

perhitungan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk tahun 2012.  

Variabel leverage dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan  Debt to Equity Ratio (DER), yakni total hutang 

dibagi total ekuitas. Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

leverage dari 54 sampel obligasi adalah 8,5591875 dengan standar 

deviasi sebesar 2,03004. Hal ini menunjukkan nilai standar deviasi 

lebih kecil dari rata-rata, yang menunjukan data yang digunakan 

pada variabel leverage terdistribusi baik dan tidak mengalami 

perubahan yang signifikan. Nilai terendah variabel ini sebesar 

5,36635 dan nilai tertingginya adalah 13,16845. Nilai DER terendah 

Pengaruh Likuiditas..., Nabilatus Syarifah, Ak.-IBS, 2016



86 
 

Indonesia Banking School 
 

pada penelitian ini diperoleh dari perhitungan PT Bank Danamon 

Indonesia tahun 2010 dan nilai tertinggi diperoleh dari perhitungan 

Bank Woori Saudara 1906 Tbk / Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 

tahun 2012. Berdasarkan nilai tersebut dapat dilihat bahwa jarak 

antara nilai tertinggi dengan nilai terendah adalah sebesar 7,8021. 

4.2.2 Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah 

terdapat korelasi linier antar variabel independen, dan data yang 

diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas. 

Tabel 4.3 
Correlation Matrix 

 CR ROA DER 

Step 1 
CR 1,000 -0,503 -0,522 
ROA -0,503 1,000 0,573 
DER -0,522 0,573 1,000 

 
Tabel 4.3 diatas menunjukan menunjukkan korelasi antar 

variabel, syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan 

melihat koefisien korelasi. Apabila koefisien antar variabel kurang 

dari 0.85 maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen 

tidak ada unsur multikoleniaritas. Pada tabel 4.3 menunjukan nilai 

yang didapat dari korelasi antar variabel kurang dari 0,85 hal itu 

menunjukan bahwa tidak ada unsur multikoleniaritas di dalam 

penelitian ini. 
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4.2.3 Overall Test 

Dalam uji regresi logistik juga dilakukan dengan 

memasukkan variabel dependen yang berupa kategori. Kategori 0 

untuk obligasi berkarakteristik speculative dan kategori 1 untuk 

investment. Langkah pertama adalah menilai overall fit model 

terhadap data. Berikut ini adalah hasil uji overall test penelitian ini. 

Tabel 4.4 
Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log 
likelihood 

Coefficients 
Constant 

Step 0 

1 52,172 1,259 
2 51,751 1,468 
3 51,750 1,482 
4 51,750 1,482 

a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 51,750 
c. Estimation terminated at iteration number 4 
because parameter estimates changed by less 
than .001. 

 
Tabel 4.5 

Model Summary (-2 Log likehood) 
Step -2 Log likelihood 
1 39,031a 
a. Estimation terminated at iteration number 6 because 
parameter estimates changed by less than 0,001. 
 

Tabel 4.4 dan 4.5 menunjukkan perbandingan antara nilai -2 

Log likelihood blok awal dengan -2 Log likelihood blok akhir. Dari 

hasil perhitungan nilai -2 Log likelihood terlihat bahwa nilai blok 

awal (Block Number = 0) adalah 51,750 dan nilai -2 Log likelihood 
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pada blok akhir (Block Number = 1) adalah 39,031, hal itu 

menunjukan -2 Log likehood mengalami penurunan sebesar 12,719 

sehingga menunjukkan model regresi yang lebih baik (Ghozali, 

2013). 

4.2.4 Goodness Of Fit 

Menilai kelayakan model regresi dilakukan dengan menilai 

signifikan pada tabel Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test. 

Jika nilai statistiknya lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak 

dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasi 

atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya (Ghozali, 2011). 

Ho: model mampu untuk menjelaskan data 

Ha: model tidak mampu dalam menjelaskan data 

 
Tabel 4.6 

Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 
1 7,002 8 0,536 

 

Pada Tabel 4.6 diatas terlihat bahwa besarnya nilai statistik 

Hosmer and Lemeshow Goodness of fit sebesar 7,002 dengan 

probabilitas signifikansi 0,536 lebih besar dari 0,05 sehingga Ho 

tidak dapat ditolak. Hal ini menunjukan model regresi mampu untuk 

menjelaskan data. 
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4.2.5 Nagelkerke R-Square 

Nagelkerke’s R Square merupakan modifikasi dari koefisien 

Cox and Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 

(nol) sampai satu (1). Nilai Nagelkerke’s R Square dapat 

diinterpretasikan seperti nilai R square pada multiple regression. 

Dengan tujuan mengetahui seberapa besar kombinasi variabel 

independen mampu menjelaskan variabel dependen. 

Tabel 4.7 
Model Summary (Nagelkerke R Square) 

Step Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 0,210 0,340 
a. Estimation terminated at iteration number 6 
because parameter estimates changed by less 
than .001. 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai 

Nagelkerke’s R Square sebesar 0,340. Ini menggambarkan bahwa 

variabel independen dalam penelitian ini, yaitu likuiditas, 

profitabilitas, dan leverage dapat memprediksi variabel dependen 

yaitu peringkat obligasi sebesar 34%. Sedangkan 66% dijelaskan 

oleh variabel lainnya diluar model misalnya variabel growth, 

reputasi auditor, ukuran perusahaan, dan sebagainya. 
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4.2.6 Classification Plot 
 

Tabel 4.8 
Classification Tablea 

 
Observed Predicted 

Rat Percentage 
Correct Speculative Investment 

Step 1 
Rat 

Speculative 4 6 40,0 
Investment 1 43 97,7 

Overall Percentage   87,0 
a. The cut value is .500 

 
Tabel 4.8 di atas digunakan untuk menghitung nilai estimasi 

yang benar (correct) dan salah (incorrect). Menurut prediksi, 

obligasi yang masuk dalam kategori speculative adalah sebanyak 10 

obligasi. Namun dalam hasil observasi menyatakan 6 obligasi 

termasuk dalam kategori investmet, sehingga ketepatan 

klasifikasinya adalah sebesar 40%. Sedangkan prediksi obligasi 

investment adalah sebanyak 44 obligasi dan hasil observasi 

menunjukkan 43 obligasi tersebut termasuk kategori investment, jadi 

ketepatan klasifikasinya adalah sebesar 97,7%. Secara keseluruhan 

ketepatan klasifikasi adalah 87%. Karena nilai keakuratannya diatas 

50%, maka disimpulkan variabel likuiditas (CR), profitabilitas 

(ROA), dan leverage (DER) mampu memprediksi observasi 

kedalam perusahaan yang memiliki speculative grade dan 

investment grade secara baik. 
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4.2.7 Partial Test 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi 

dari variabel independen secara individual berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Kesimpulan yang dapat 

diambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 
Variables in the Equation 

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

Step 1a 

CR 12,007 12,218 0,966 1 0,326 163825,518 
ROA -14,983 74,531 0,040 1 0,841 0,000 
DER -0,747 0,303 6,078 1 0,014 0,474 
Constant 8,785 3,864 5,169 1 0,023 6532,606 

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

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan 

regresi linier data panel sebagai berikut: 

ln  = 8,785 + 12,007 CR – 14,983 ROA – 0,747 DER 

atau 

 = e8,785 + 12,007 CR - 14,983 ROA - 0,747 DER 

a. Nilai konstanta diatas sebesar 8,785. Hal ini menunjukan odds 

(peluang) peringkat obligasi perusahaan investment grade 

sebesar 6535,47 atau e8,785, diasumsikan jika variabel likuiditas 

(CR), profitabilitas (ROA), dan leverage (DER) tidak ada.  

b. Koefisien regresi untuk CR sebesar 12,007. Hal ini menunjukkan 

peluang peringkat obligasi perusahaan investment grade akan 

meningkat dengan faktor 163825,518 atau e12,007 setiap unit 
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perubahan likuiditas (CR), diasumsikan variabel profitabilitas 

(ROA) dan leverage (DER) konstan. Artinya, peluang 

perusahaan investment grade naik sebesar 163825,518 kali lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang speculative grade. 

Hipotesis alternatif pertama (Ha1) dalam penelitian ini yaitu: 

Terdapat pengaruh positif dari rasio likuiditas terhadap peringkat 

obligasi perusahaan perbankan selama periode 2010-2014. 

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.8 di atas, 

ditemukan nilai likuiditas (CR) sebesar 32,6% atau lebih besar 

dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel 

likuiditas (CR) menunjukkan nilai 8,875. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi, sehingga bisa dinyatakan bahwa Ha1 dalam 

penelitian ini tidak terbukti. 

c. Koefisien regresi untuk ROA sebesar -14,983. Hal ini 

menunjukkan peluang peringkat obligasi perusahaan investment 

grade akan menurun dengan faktor 3,11x10-7 atau e-14,983  setiap 

unit perubahan profitabilitas (ROA), diasumsikan variabel 

likuiditas (CR) dan leverage (DER) konstan. Artinya, peluang 

perusahaan investment grade turun sebesar 0,000000311 kali 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang speculative 

grade. 
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Hipotesis alternatif kedua (Ha2) dalam penelitian ini yaitu: 

Terdapat pengaruh positif rasio profitabilitas terhadap peringkat 

obligasi perusahaan perbankan selama periode 2010-2014.  

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada Tabel 4.8 di atas, 

ditemukan nilai profitabilitas (ROA) sebesar 84,1% atau lebih 

besar dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari 

variabel profitabbilitas (ROA) menunjukkan nilai -14,983. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi, sehingga bisa dinyatakan bahwa Ha2 

dalam penelitian ini tidak terbukti. 

d. Koefisien regresi untuk DER sebesar -0,747. Hal ini 

menunjukkan peluang peringkat obligasi perusahaan investment 

grade akan menurun dengan faktor 0,474 atau e-0,747 setiap unit 

perubahan leverage (DER), diasumsikan variabel likuiditas (CR) 

dan profitabilitas (ROA) konstan. Artinya, peluang perusahaan 

investment grade turun sebesar 0,474 kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang speculative grade. 

Hipotesis alternatif ketiga (Ha3) dalam penelitian ini yaitu: 

Terdapat pengaruh negatif dari rasio leverage terhadap peringkat 

obligasi perusahaan perbankan selama periode 2010-2014. 

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.8 di atas, 

ditemukan nilai leverage (DER)  sebesar 0,014 atau lebih kecil 

dari nilai signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel 
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leverage (DER)  menunjukkan nilai -14,983. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan 

terhadap peringkat obligasi, sehingga bisa dinyatakan bahwa Ha3 

dalam penelitian ini terbukti. 

 

4.3 Analisis Hasil 

1) Pengaruh likuiditas terhadap peringkat obligasi 

Hasil variabel likuiditas dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hal tersebut 

ditunjukan dengan hasil koefisien regresi sebesar 12,007 dan 

probabilitas sebesar 0,326 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 

sebesar 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Estiyanti dan 

Yasa (2012), Sejati (2010), Sunarjanto dan Tulasi (2013), Satoto (2011) 

dan Arifman (2013) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi, sedangkan menurut Suharli (2008), Alwi 

dan Nurhidayati (2012), dan Sari (2007) menyatakan likuiditas 

berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Berbeda 

dengan Manurung dkk (2008) yang menyatakan likuiditas berpengaruh 

negatif terhadap peringkat obligasi. 

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

positif likuiditas terhadap peringkat obligasi ditolak. Sesuai dengan hasil 

analisis disimpulkan bahwa kenaikan likuiditas tidak memengaruhi 
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probabilitas kenaikan peringkat obligasi perusahaan, ini menjelaskan 

bahwa secara parsial, likuiditas tidak diperhitungkan dalam menentukan 

peringkat obligasi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena Pefindo 

dalam menilai likuiditas mempergunakan laporan keuangan yang terbaru 

yang diterbitkan sebelum dilakukannya proses pemeringkatan. Misalnya 

mempergunakan laporan keuangan triwulan dan bahkan laporan bulanan 

sehingga diperoleh hasil penilaian likuiditas yang terbaru sesuai keadaan 

sekarang (current) (Estiyanti dan Yasa, 2012). 

2) Pengaruh profitabilitas terhadap peringkat obligasi 

Hasil variabel profitabilitas dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hal 

tersebut ditunjukan dengan hasil koefisien regresi sebesar -14,983 dan 

probabilitas sebesar 0,841 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 

sebesar 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan Gogas dkk (2014), Sejati 

(2010), Alwi dan Nurhidayati (2012), dan Suharli (2008) yang 

menyatakan rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Berbeda dengan Kamstra dkk (2001), Sunarjanto dan Tulasi 

(2013), Manurung dkk (2008), Chikolwa (2008), Sari (2007), Arifman 

(2013), dan Krisseptiyan dan Restuti (2015) menyatakan bahwa rasio 

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Begitupun dengan Satoto (2011) yang menyatakan profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. 
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Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diketahui tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi, Tingkat profit yang tinggi 

memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan 

dengan dana yang dihasilkan secara internal atau digunakan perusahaan 

untuk membayar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, jadi 

laba tersebut tidak digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan 

yang terkait dengan obligasi. Dalam hal ini profitabilitas dapat 

menggunakan laba ditahan sebagai pembiayaan operasional perusahaan, 

kemudian laba ditahan juga dapat digunakan untuk pembayaran dividen 

dan juga untuk membayar hutang. Proporsi penggunaan laba usaha 

berdasarkan kegunaannya tersebut akan tergantung pada kebijakan 

manajer terhadap sumber kas perusahaan. Arus kas keluar perusahaan 

terdiri dari 3 jenis yaitu arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas 

pendanaan. Dengan demikian kebijakan manajemen untuk 

mengalokaikan kas perusahaan yang berasal dari laba yang diperoleh 

bisa jadi akan digunakan sebagai arus kas pendanaan guna membayar 

hutang dan obligasi perusahaan, namun demikian tidak menutup 

kemungkinan perusahaan akan juga ditekan oleh investor untuk 

mambayar dividen yang berarti bahwa profitabilitas dapat tidak 

berpengaruh terhadap rating obligasi (Alwi dan Nurhidayati, 2012). 
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3) Pengaruh leverage terhadap peringkat obligasi 

Pengaruh leverage terhadap peringkat obligasi menunjukan hasil 

berpengaruh negatif signifikan. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil 

koefisien regresi sebesar -0,747 dan probabilitas sebesar 0,014 yang 

lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Koefisien yang 

bertanda negatif menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi setiap unit 

leverage (DER) maka akan menurunkan probabilitas peringkat obligasi 

kategori investment, begitu juga sebaliknya. 

Penelitian ini serupa dengan Kamstra dkk (2001), Chikolwa 

(2008), Sari (2007), Suharli (2008), dan Krisseptiyan dan Restuti (2015) 

yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan 

terhadap peringkat obligasi. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian 

Satoto (2011) yang menyatakan leverage berpengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi dan penelitian Estiyanti dan Yasa (2012), Manurung 

dkk (2008), Sunarjanto dan tulasi (2013), dan Arifman (2013) yang 

menyatakan rasio leverage  tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa leverage memiliki 

pengaruh negatif, rendahnya nilai rasio leverage dapat diartikan bahwa 

hanya sebagian kecil aktiva didanai dengan hutang dan semakin kecil 

risiko kegagalan perusahaan. Semakin rendah leverage perusahaan maka 

semakin baik peringkat perusahaan tersebut (Burton, Adam & 
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Hardwick, 2000). Penilaian peringkat yang didasarkan pada jumlah 

modal dan berhubungan negatif karena kemungkinan komposisi modal 

perusahaan didominasi dari pihak luar sehingga perusahaan mempunyai 

kewajiban untuk membayar atau melunasi tingkat pengembalian kepada 

para investor dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga resiko gagal 

bayar perusahaan akan meningkat yang dapat berpotensi menurunkan 

peringkat obligasi yang diterima akan perusahaan.  

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa variabel leverage 

dalam penelitian ini berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat 

obligasi. Hal ini mengindikasikan bahwa besar nilai leverage suatu 

perusahaan dapat dijadikan acuan untuk menilai obligasi perusahaan 

tersebut. Rendahnya nilai rasio leverage dapat diartikan bahwa hanya 

sebagian kecil aktiva didanai dengan hutang dan semakin kecil risiko 

kegagalan perusahaan. Semakin rendah leverage perusahaan maka semakin 

baik peringkat perusahaan tersebut (Burton, Adam & Hardwick, 1998) 

dalam (Sari, 2007). 

Penelitian ini serupa dengan Kamstra dkk (2001), Chikolwa (2008), 

Sari (2007), Suharli (2008), dan Krisseptiyan dan Restuti (2015) yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap 
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peringkat obligasi. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Satoto (2011) 

yang menyatakan leverage berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi 

dan penelitian Estiyanti dan Yasa (2012), Manurung dkk (2008), Sunarjanto 

dan tulasi (2013), dan Arifman (2013) yang menyatakan rasio leverage tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Penelitian ini menunjukan variabel leverage berpengaruh negatif 

signifikan sehingga dapat disimpulkan besarnya leverage pada perusahaan 

bank dapat digunakan sebagai penentuan peringkat obligasi. Namun dalam 

penelitian ini juga terdapat variabel yang tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi yaitu likuiditas dan profitabilitas, hal itu menunjukan 

bahwa variabel likuiditas dan profitabilitas pada perusahaan bank tidak 

dapat memprediksi peringkat obligasi. 

Variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi, 

dapat disimpulkan bahwa kenaikan likuiditas tidak memengaruhi 

probabilitas kenaikan peringkat obligasi perusahaan. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian Estiyanti dan Yasa (2012), Sejati (2010), 

Sunarjanto dan Tulasi (2013), Satoto (2011) dan Arifman (2013) 

menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi, 

sedangkan menurut Suharli (2008), Alwi dan Nurhidayati (2012), dan Sari 

(2007) menyatakan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap 

peringkat obligasi. Berbeda dengan Manurung dkk (2008) yang menyatakan 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. 
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Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diketahui tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi, dapat disimpulkan bahwa kenaikan 

profitabilitas tidak memengaruhi probabilitas kenaikan peringkat obligasi 

perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Gogas dkk (2014), Sejati 

(2010), Alwi dan Nurhidayati (2012), dan Suharli (2008) yang menyatakan 

rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Berbeda 

dengan Kamstra dkk (2001), Sunarjanto dan Tulasi (2013), Manurung dkk 

(2008), Chikolwa (2008), Sari (2007), Arifman (2013), dan Krisseptiyan 

dan Restuti (2015) menyatakan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Begitupun dengan Satoto 

(2011) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

peringkat obligasi. 

Penelitian ini memiliki implikasi bagi perusahaan sebagai bahan 

evaluasi untuk memperbaiki ataupun memeroleh peringkat obligasi yang 

baik, pada sisi keuangan dapat dilakukan dengan menjaga rasio keuangan 

terutama rasio leverage dengan memperhatikan proporsi modal yang didanai 

dari pihak luar. Sehingga perusahaan dapat memeroleh peringkat obligasi 

yang lebih baik dan memeroleh kepercayaan dari para investor. 

Implikasi bagi investor, diharapkan penelitian ini mampu 

memberikan masukan agar investor sebaiknya tidak hanya mengacu pada 

tingkat return obligasi yang lebih tinggi tetapi masih banyak faktor yang 

harus diperhatikan. Sebaiknya investor juga memerhatikan peringkat 
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obligasi perusahaan yang telah diperingkat oleh lembaga pemeringkat 

karena lembaga pemeringkat tersebut telah melakukan penilaian secara 

menyeluruh dan investor juga dapat memperhatikan jumlah kewajiban 

perusahaan tersebut yang dapat dilihat menggunakan rasio DER (debt to 

equity ratio). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio 

keuangan yaitu likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap peringkat 

obligasi pada perusahaan perbankan periode 2010-2014. Penelitian ini 

menggunakan 14 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dan 

diberikan peringkat oleh PEFINDO. Berdasarkan analisis penelitian, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio keuangan mempengaruhi 

peringkat obligasi perusahaan perbankan dengan rincian sebagai berikut: 

1) Variabel likuiditas (CR) tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kenaikan 

likuiditas tidak memengaruhi probabilitas kenaikan peringkat 

obligasi perusahaan, ini menjelaskan bahwa secara parsial, 

likuiditas tidak diperhitungkan dalam menentukan peringkat 

obligasi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena Pefindo dalam 

menilai likuiditas mempergunakan laporan keuangan yang terbaru 

yang diterbitkan sebelum dilakukannya proses pemeringkatan, 

sehingga diperoleh hasil penilaian likuiditas yang terbaru sesuai 

keadaan sekarang (Estiyanti dan Yasa, 2012). 
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2) Variabel profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Tingkat profit yang tinggi memungkinkan 

untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan 

dana yang dihasilkan secara internal atau digunakan perusahaan 

untuk membayar kewajiban jangka pendek maupun jangka 

panjang, jadi laba tersebut tidak digunakan untuk memenuhi 

kewajiban keuangan yang terkait dengan obligasi. Dalam hal ini 

profitabilitas dapat menggunakan laba ditahan sebagai pembiayaan 

operasional perusahaan, kemudian laba ditahan juga dapat 

digunakan untuk pembayaran dividen dan juga untuk membayar 

hutang (Alwi dan Nurhidayati, 2012). 

3) Variabel leverage (DER) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

peringkat obligasi. Proporsi hutang yang baik adalah 

keseimbangan antara hasil hutang dengan kemampuan pelunasan 

kewajibannya tersebut. Tingkat leverage yang tinggi menunjukan 

perusahaan kurang baik dalam melunasi hutangnya, menyebabkan 

perusahaan tidak mampu melunasi seluruh kewajibannya termasuk 

obligasi. Semakin rendah leverage perusahaan maka semakin baik 

peringkat perusahaan tersebut (Burton, Adam & Hardwick, 2000)  
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5.2 Kekurangan Penelitian 

Kekurangan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini mengacu pada peringkat yang dikeluarkan oleh PT. 

Pemeringkat Efek Indonesia, masih terdapat lembaga lain yang 

mengeluarkan peringkat obligasi dan diakui oleh Bank Indonesia, 

hanya saja perusahaan di Indonesia sebagian besar diperingkat oleh 

PEFINDO (PT. Pemeringkat Efek Indonesia). 

2. Penelitian ini hanya meneliti rasio keuangan yang mempengaruhi, 

masih terdapat beberapa teknik lainnya yang berhubungan dengan 

peringkat obligasi yang belum diteliti seperti: ukuran perusahaan, 

jaminan, umur obligasi, dll. Oleh karena itu untuk mengotimalkan 

hasil penelitian, tehnik pengukuran tersebut juga dapat digunakan.  

 

5.3 Saran 

Adapun saran yang bisa peneliti berikan berdasarkan penelitian ini 

adalah sebagi berikut: 

a. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan mengenai faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi 

peringkat, dimana dalam penelitian ini menunjukan bahwa faktor 

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 

Pengaruh Likuiditas..., Nabilatus Syarifah, Ak.-IBS, 2016



105 
 

Indonesia Banking School 
 

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. 

b. Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada investor 

untuk berinvestasi pada instrumen 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. 

c. Penelitian selanjutnya 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, maka berikut ini 

beberapa saran dari penulis sebagai upaya perbaikan maupun 

peningkatan bagi penelitian selanjutnya, yaitu: 

1) Penelitian selanjutya diharapkan menggunkan sampel 

penelitian selain perusahaan perbankan atau perusahaan yang 

terdaftar di BEI secara keseluruhan, sehingga dapat 

memberikan hasil yang dapat digeneralisir. 
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2) Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan lembaga 

pemeringkat selain PT.Pemeringkat Efek Indonesia 

(PEFINDO), agar mendapatkan hasil yang lebih bervariasi. 

3) Untuk penelitian selanjutnya diharapakan dapat menambah 

periode waktu penelitian lebih dari lima tahun. 

4) Dalam penelitian selanjutnya hendaknya ditambahkan 

variabel independen lainnya yang dapat memengaruhi 

peringkat obligasi seperti ukuran perusahaan, growth, reputasi 

auditor, dll. 
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Lampiran 1: PEFINDO Rating criteria & Methodology 

INDUSTRI PERBANKAN – Faktor-faktor Kunci Keberhasilan 

PENILAIAN RISIKO BISNIS  
                                                                                   
Posisi Pasar (Market Position) 

Analisis komprehensif meliputi penilaian pangsa pasar bank dan besar kecilnya 
ukuran di lini kunci bisnis atau sektor serta prospeknya kedepan, produk bank 
yang sekarang ada, perluasan pasar,  dan keuntungan nyata lain yang dihasilkan 
dari penguasaan posisi pasar bank (penentuan harga vs kekuatan pendanaan) baik 
di pasar nasional, pasar regional, atau dalam segmen/sektor tertentu. Posisi pasar 
bank yang rawan juga dilihat dengan membandingkan keuntungan kompetitif 
terhadap para pesaing sejenis. 

Infrastruktur Dan Kualitas Layanan (Infrastructure & Quality of Service) 

Analisis rinci mencakup penilaian pada jaringan distribusi bank seperti cabang, 
ATM, dan kemampuan TI untuk mendukung operasi perbankan sehari-hari 
dalam upaya untuk menyediakan produk yang lebih baik dan terpadu dan 
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggannya. Kualitas 
layanan Bank juga dinilai, karena dianggap sebagai faktor penting bagi bank ritel 
untuk menarik pelanggan dan mendukung kesinambungan pertumbuhan bank, 
terutama dalam kompetisi usaha yang intensif. Faktor lain yang juga dinilai 
adalah, kemampuan para karyawan dalam memberikan layanan perbankan 
dan penanganan keluhan pelanggan, kecepatan layanan, aksesibilitas, ketepatan 
waktu, dan sebagainya. 

Diversifikasi  (Diversification) 

Analisis meliputi penilaian menyeluruh pada jaringan bisnis sebuah bank 
berkenaan dengan geografis/sebaran lokasi, lini bisnis, produk, struktur 
pendapatan, basis nasabah dana & kredit, risiko kredit (diuraikan per sektor 
ekonomi, besarnya, dan basis pelanggan), serta keragaman ekonomi pasar 
bank, dan lain-lain. 

Manajemen & sumber daya manusia (Management & human resources) 

Analisis rinci meliputi penilaian terhadap kualitas bank dan kredibilitas 
manajemen dan personel kunci, strategi manajemen bank untuk 
mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan (internal dan eksternal), 
kualitas bank dalam perencanaan keuangan dan strategi (agresif vs 
konservatif), struktur organisasi bank, kualitas bisnis bank, yang biasanya 
diukur dari kriteria underwriting, proses persetujuan kredit, pendelegasian 
kewenangan pemberian kredit, penilaian agunan, pemantauan credit exposure, 
sistem pemeringkatan internal/sistem skoring, alat-alat atau sistem untuk 
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mengidentifikasi potensi masalah serta peran dan kehandalan audit internal 
dan departemen kepatuhan, serta efisiensi dan efektifitas manajerial bank. 
Pelaksanaan good corporate governance, terutama akuntabilitas manajemen dan 
transparansi dari laporan keuangan, juga dikaji. 

 PENILAIAN RISIKO KEUANGAN                                                                           
 

Permodalan  (Capitalization) 

Analisis meliputi penilaian terhadap komposisi modal bank (ekuitas, utang 
subordinasi, revaluasi aset, keuntungan yang belum direalisasi, dan jenis lain 
kuasi-reorganisasi), posisi permodalan bank sesuai persyaratan Bank Sentral 
(Bank Indonesia), tingkat Rasio Kecukupan Modal (Total Modal & Modal Inti 
- CAR), rasio pembayaran dividen, pertumbuhan modal secara internal, 
kemampuan untuk mendapatkan modal dari sumber-sumber ekstern, modal 
dibandingkan dengan aset, serta filosofi dan strategi manajemen untuk 
meningkatkan modalnya. 

Kualitas Aset (Assets Quality) 

Analisis meliputi penilaian intensif kredit bermasalah bank yang diuraikan 
secara kategori, portofolio kredit berdasarkan sektor ekonomi, besar kecilnya, 
dan mata uang, konsentrasi pada risiko kredit (total eksposur terhadap industri, 
perusahaan, atau individu tertentu), penyelesaian kredit-kredit bermasalah 
(pinjaman jatuh tempo, restrukturisasi pinjaman, atau jenis lain dari pinjaman 
bermasalah), dan kebijakan atas pencadangan dan kecukupannya. Selain itu, 
analisis mendalam juga dilakukan pada aspek-aspek kualitatif atas kualitas 
aset seperti apakah bank sepenuhnya mengidentifikasi dan mengungkapkan 
pinjaman yang bermasalah, kebijakan hapus buku dan apakah bank 
mengimplementasikannya dengan benar, serta pertimbangan kredit lainnya 
yang dapat memberikan petunjuk tentang budaya, kebijakan, prosedur 
perkreditan di bank tersebut, serta pengaruhnya pada kualitas aset. 

Profitabilitas  (Profitability) 

Analisis mencakup penilaian menyeluruh terhadap pendapatan bunga bersih 
bank dan margin (kecenderungan, kemampuan tumbuh & kesinambungan), 
pendapatan diluar bunga (besar kecilnya, keragamannya & potensi 
pertumbuhan), kualitas pendapatan, kemampuan untuk mengukur risiko didalam 
komponen harga berbagai produk, laba operasi, dan pendapatan bersih 
(kecenderungan, kesinambungan & potensi pertumbuhan). Struktur biaya bank 
(kecenderungan, kemampuan untuk meningkatkan dana murah, stabilitas, dll), 
rasio biaya terhadap pendapatan (untuk mengukur efisiensi), dan strategi 
manajemen untuk mengendalikan biaya operasional dan meningkatkan 
pendapatan diluar bunga juga sering dinilai. 
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Likuiditas dan Fleksibilitas Keuangan (Liquidity & Financial Flexibility) 

Analisis meliputi penilaian terhadap kondisi pasar saat ini dan pengaruhnya 
terhadap likuiditas bank, pemeriksaan terhadap manajemen likuiditas bank 
(dalam hal kebijakan & strategi), kemampuan untuk langsung memperoleh 
arus kas (secara intern/ekstern) dan rencana kontinjensi untuk menanggulangi 
kebutuhan akan likuiditas. Pemeriksaan tingkat kesepadanan struktur suku bunga 
& struktur jatuh tempo, posisi devisa netto, rasio pinjaman terhadap simpanan 
serta evaluasi proporsi aset likuid yang dimiliki bank dibandingkan kewajiban 
jangka pendeknya juga dimasukkan dalam penilaian. Analisis fleksibilitas 
keuangan termasuk penilaian terhadap kemampuan bank untuk mengakses 
berbagai macam pasar pendanaan dan meningkatkan permodalan dari 
masyarakat atau pihak ketiga serta kemungkinan dukungan dari pemerintah, 
terutama dalam kondisi yang sulit. 

 

DISCLAIMER 

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) tidak menjamin akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu atau ketersediaan 
isi laporan atau publikasi ini. PEFINDO tidak bertanggung jawab untuk penggunaan, penggunaan sebagian, tidak 
lengkapnya penggunaan, penggunaan bersama produk lain atau penggunaan tersendiri, selain itu juga tidak 
bertanggung jawab atas hasil dari penggunaan atau kurangnya penggunaan dalam setiap kegiatan investasi atau jenis 
pengambilan keputusan keuangan lain yang didasarkan atas laporan atau publikasi ini. PEFINDO tidak bertanggung 
jawab kepada pihak mana pun secara langsung, tidak langsung, insidentil, bersifat kompensasi, sebagai penalti, atau 
konsekuensi khusus atas terjadinya atau munculnya kerusakan, ongkos, jasa legal atau ganti kerugian (termasuk namun 
tidak terbatas pada kehilangan pendapatan atau kehilangan keuntungan dan biaya oportunitas) sehubungan dengan 
penggunaan materi laporan atau publikasi ini. Analisa kredit, termasuk pemeringkatan, dan pernyataan dalam laporan 
atau publikasi ini adalah pendapat kami pada tanggal dibuat, dan bukan pengungkapan fakta atau rekomendasi untuk 
membeli, menahan atau menjual efek atau untuk membuat keputusan investasi. Isi materi laporan bukan merupakan 
pengganti keahlian, pemahaman dan pengalaman dari para penggunanya, karyawan manajemen dan/atau klien 
dalam melakukan investasi atau dalam mengambil keputusan bisnis lainnya. PEFINDO juga tidak memiliki kewajiban 
untuk memperbarui materi publikasi ini dalam bentuk apapun. PEFINDO tidak bertindak sebagai fidusia atau 
penasihat investasi. Walaupun PEFINDO telah memperoleh informasi dari sumber-sumber yang dianggap dapat 
diandalkan, PEFINDO tidak melakukan audit dan tidak melakukan uji tuntas atau verifikasi independen dari setiap 
informasi yang digunakan sebagai dasar dan disajikan dalam laporan atau publikasi ini. PEFINDO memisahkan 
kegiatan unit analitis dari unit usaha untuk menjaga independensi dan objektivitas dari proses dan produk kegiatan 
analitis. Karena itu, unit-unit tertentu di PEFINDO dapat memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh unit-unit lainnya. 
PEFINDO telah menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menjaga kerahasiaan informasi non-publik tertentu 
yang diterima sehubungan dengan proses analitis. PEFINDO mendapatkan kompensasi dari pekerjaan pemeringkatan 
dan pekerjaan analitis lainnya, biasanya dari emiten sekuritas. PEFINDO berhak untuk menyiarkan pendapat dan 
analisa. Peringkat dan analisa PEFINDO yang dipublikasi tersedia di situs internet, http://www.pefindo.com (gratis) dan 
melalui layanan lain berbayar/berlangganan, dan dapat didistribusikan melalui cara-cara lain, termasuk melalui 
publikasi PEFINDO dan pihak lainnya. Informasi pada situs PEFINDO dan penggunaannya masuk dalam batasan 
dan disclaimer yang dinyatakan di atas. Reproduksi sebagian atau seluruh isi laporan ini, wajib mendapat 
persetujuan tertulis dari PEFINDO. 

(Sumber: PEFINDO,2014) 
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Lampiran 2: HASIL PENELITIAN 

Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maksimum Rata-rata Std. Deviasi 
Rat 54 0 1 0,81 0,392 
CR 54 -0,08587 0,06243 0,0016516 0,03523910 

ROA 54 0,00155 0,03744 0,0194177 0,00897025 
DER 54 5,36635 13,16845 8,5591875 2,03004308 

Valid N (listwise) 54     
 

 
                                      Tabel 4.3 
                             Correlation Matrix 

 CR ROA DER 

Step 1 
CR 1,000 -0,503 -0,522 

ROA -0,503 1,000 0,573 
DER -0,522 0,573 1,000 

 
Tabel 4.4 

Iteration Historya,b,c 
Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant 
S
t
e
p
 
0 

1 52,172 1,259 
2 51,751 1,468 
3 51,750 1,482 

4 
51,750 1,482 

a. Constant is included in the model. 
b. Initial -2 Log Likelihood: 51,750 

c. Estimation terminated at iteration number 
4 because parameter estimates changed by 

less than .001. 
 

Tabel 4.5 
Model Summary (-2 Log likehood) 

Step -2 Log likelihood 
1 39,031a 
a. Estimation terminated at iteration number 6 

because parameter estimates changed by less than 
0,001. 
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Tabel 4.7 

Model Summary (Nagelkerke R Square) 
Step Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 
1 0,210 0,340 

a. Estimation terminated at iteration number 6 
because parameter estimates changed by less 

than .001. 
Tabel 4.8 

Classification Tablea 

 
Observed Predicted 

Rat Percentage 
Correct Speculative Investment 

Step 1 
Rat 

Speculative 4 6 40,0 
Investment 1 43 97,7 

Overall Percentage   87,0 
a. The cut value is .500 

 

Tabel 4.9 
Variables in the Equation 

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

Step 1a 

CR 12,007 12,218 0,966 1 0,326 163825,518 
ROA -14,983 74,531 0,040 1 0,841 0,000 
DER -0,747 0,303 6,078 1 0,014 0,474 

Constant 8,785 3,864 5,169 1 0,023 6532,606 
a. Variable(s) entered on step 1: CR, ROA, DER. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 
Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 
1 7,002 8 0,536 

Pengaruh Likuiditas..., Nabilatus Syarifah, Ak.-IBS, 2016



116 
 

 

CURRICULUM VITAE 

 

PERSONAL DETAILS 

Full Name  : Nabilatus Syarifah 

Sex   : Female 

Place, Date of Birth : Jakarta, November 1st 1995 

Nationality  : Indonesia 

Religion  : Moslem 

Address  : Kemang timur VIII No. 16A RT 08/03 Jakarta Selatan 

Marital Status  : Single 

Phone, Mobile  : 081219623096 

Email   : nabilatus.syarifah01@gmail.com 

GPA   :  

 

PERSONALITIES 

Faithful, smart worker, able to work in groups, honest, cooperative, discipline, 
principal, fast learner, good interpersonal and communication skill.  

 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

Formal Educations 

2012 - Present Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School 
(STIE IBS), Major in Accounting, Jakarta 

2009 - 2012  MA Al-Hamidiyah 

2006 - 2009  Mts Al-Hamidiyah 

2000 - 2006  MI Jami’atul Huda 

 

Non Formal Educations 

2012 - 2013 English For Business and Banking, GMU 

Pengaruh Likuiditas..., Nabilatus Syarifah, Ak.-IBS, 2016



117 
 

 

2012 Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE Indonesia 
Banking School  

2014  Leadership Training, Rindam Jaya (certified) 

2015   Mini Banking Training, STIE IBS 

Credit Analyst Training, STIE IBS 

Basic Treasury Training, STIE IBS 

Trade Financing Training, STIE IBS 

Effective Selling Skill Training, STIE IBS 

 

ACHIEVEMENTS 

2013  IBS Scholarship  

2014  IBS Scholarship 

 

ORGANIZATION EXPERIENCES 

2011  Member of ISPAH MA Al-Hamidiyah 

2014  Accounting Goes To IBS (AGTI) 

 

WORKING EXPERIENCE 

2015  Internship at KPw Bank Indonesia Palembang 

2016  Internship at Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Cinere 

 

SKILLS 

1. Banking Operation  Skills 

2. Computer Literate (MS. Word, MS. Excel, and MS. Power Point) 

3. Internet Literate 

4. Software Analysis Literate (SPSS and E-Views) 

 

Pengaruh Likuiditas..., Nabilatus Syarifah, Ak.-IBS, 2016




