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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh faktor-faktor 
akuntansi dan non akuntansi terhadap prediksi peringkat obligasi. Faktor 
akuntansi yaitu variabel profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Faktor 
non-akuntansi dibagi menjadi faktor mikro dan faktor makro. Faktor mikro yaitu 
variabel umur obligasi dan reputasi KAP, serta faktor makro yaitu variabel kurs 
valuta asing dan tingkat inflasi. Pemilihan sampel dalam penelitian, menggunakan 
metode purposive sampling, sehingga diperoleh total sampel 120 pengamatan 
pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan bank yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015. Model penelitian diestimasi 
dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi 
peringkat obligasi, umur obligasi berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi 
peringkat obligasi, dan reputasi KAP berpengaruh positif signifikan terhadap 
prediksi peringkat obligasi. Sedangkan profitabilitas, leverage, kurs valuta asing, 
dan tingkat inflasi masing-masing tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi 
peringkat obligasi.  
 
 
 
Kata Kunci: Peringkat Obligasi,  Rasio Keuangan, Faktor Mikro, Kurs Valuta Asing, 
Tingkat Inflasi. 
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ABSTRACT 

 
 
This study examined the influence of accounting and non-accounting factors to 
bond ratings prediction. Accounting factors are profitability, leverage, and firm 
size. Non-accounting factors is divided into micro factors and macro factors. 
Micro factors are maturity and KAP’s reputation. Macro factors are foreign 
exchange and inflation rate. Selection of the samples in this study using purposive 
sampling method, obtained a total sample of 120 observations on companies 
engaged in the field of financial and banks, which are listed in the Indonesia 
Stock Exchange during the period 2012-2015. The research model estimated 
using logistic regression analysis techniques. These results indicate that the firm 
size positively affect on bond ratings predictions, maturity negatively affect on 
bond ratings predictions, KAP’s reputation positively affect on bond ratings 
predictions. Profitability, leverage, foreign exchange and inflation rate has no 
effect on bond ratings predictions. 
 
 
 
Keywords: Bond Ratings, Financial Ratios, Micro Factors, Foreign Exchange, 
Inflation Rate. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Obligasi merupakan salah satu jenis investasi yang diperdagangan dalam 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Umumnya investor yang cenderung tidak senang 

terhadap risiko (risk averse) dan netral terhadap risiko (risk neutral) lebih 

berminat untuk menginvestasikan dananya pada obligasi, karena obligasi 

memiliki kelebihan diantaranya yaitu tingkat bunga obligasi bersifat 

konsisten, serta adanya hak prioritas terhadap pemegang obligasi jika 

perusahaan mengalami likuidasi. 

Walaupun investasi obligasi dianggap sebagai investasi yang aman, bukan 

berarti tidak ada risiko gagal bayar (default risk) yang dilakukan perusahaan. 

Standard and Poor's secara rinci mencatat, terdapat 101 perusahaan di dunia 

yang gagal menyelesaikan kewajiban utang, yaitu sebanyak 62 perusahaan 

dari Amerika Serikat, 21 perusahaan dari negara berkembang, 13 perusahaan 

dari Eropa, dan sisanya tersebar di Australia, Kanada, Jepang dan Selandia 

Baru (Internasional Kontan, 2015). 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) 

menegaskan bahwa perusahaan yang menerbitkan obligasi harus diperingkat 

oleh lembaga pemeringkat efek yang terpercaya. Namun terdapat suatu 

fenomena terkait dengan peringkat obligasi perusahaan yaitu PT Mobile-8 

Telecom Tbk, perusahaan telekomunikasi pencipta fren yang telah dua kali 
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gagal membayar kupon periode 15 Maret 2009 dan 15 Juni 2009 atas obligasi 

senilai Rp 675 milyar yang jatuh tempo pada bulan Maret 2012 (Kompasiana, 

2010). Pada Indonesia Bond Market Directory, peringkat obligasi PT Mobile-

8 Telecom Tbk per Juni 2009 adalah idBBB+ yang berarti bahwa perusahaan 

berada pada posisi speculative grade, kemudian dampak dari kejadian tersebut 

per Juni 2010 peringkat obligasi PT Mobile-8 Telecom Tbk diturunkan 

menjadi idD (default grade) yang artinya perusahaan penerbit obligasi telah 

gagal dalam membayar kewajibannya.  

Selain itu, ada pula PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) yang 

gagal membayar bunga ke-11 sebesar Rp 25,28 miliar, yang jatuh tempo pada 

18 Desember 2010 (Detik Finance, 2010). Hal tersebut mengakibatkan rating 

PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL)  pada Indonesia Bond Market 

Directory per Juni 2009 dari peringkat idA (investment grade), turun drastis 

menjadi idCCC (default grade) per Juni 2010, dan semakin menurun per Juni 

2011 dengan peringkat idD (default grade). 

Adanya lembaga pemeringkat, bertujuan untuk memberikan rating yang 

objektif, independen, serta kredibel untuk meminimalisir risiko kredit yang 

diterbitkan secara umum melalui kegiatan rating (Satoto, 2011). Tetapi, 

bagaimana jika kejadian seperti di atas terulang kembali, di saat perusahaan 

yang menyandang predikat investment grade namun tidak dapat membayar 

kewajiban obligasinya.  

Beranjak dari fenomena di atas, penelitian ini mencoba untuk mencegah 

gagal bayar obligasi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan 
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bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015, karena 

industri tersebut merupakan penopang utama dalam sistem keuangan di 

indonesia, serta industri tersebut menunjukan perkembangan yang cukup 

pesat. semenjak tahun 2012, penerapan standar akuntansi di indonesia berubah 

dari US GAAP menjadi IFRS, maka untuk menghindari terjadinya ketidak 

konsistenan atas laporan keuangan yang digunakan, penelitian ini memulai 

dari periode 2012 sampai dengan 2015. 

Salah satu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sejati (2010), pada 

tahun 2003-2008 hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor akuntansi 

dapat mempengaruhi prediksi peringkat obligasi. Sedangkan untuk pengujian 

tentang faktor non akuntansi, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

faktor non akuntansi tidak dapat mempengaruhi prediksi peringkat obligasi. 

Penelitian tersebut juga mengungkapkan keterkaitan faktor eksternal yaitu 

kondisi negara yang kurang kondusif seperti adanya kerusuhan pasca pemilu 

serta adanya dampak dari krisis keuangan global, yang mengakibatkan 

penerbitan obligasi memperoleh peringkat yang rendah karena kurang 

banyaknya peminat obligasi perusahaan. 

Sedangkan menurut penelitian Mahfudhoh dan Cahyonowati (2014), 

ukuran perusahaan (firm size) dan laba ditahan (retained earning) berpengaruh 

positif dalam memprediksi peringkat obligasi, sedangkan likuiditas, 

profitabilitas, leverage, produktivitas, pertumbuhan perusahaan (growth), 

jaminan (secure), dan umur obligasi (maturity) tidak memiliki pengaruh dalam 

memprediksi peringkat obligasi. Penelitian tersebut menggunakan obligasi 
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perusahaan keuangan sebagai objek penelitian dengan membagi faktor-faktor 

menjadi faktor akuntansi dan non akuntansi, dengan periode penelitian yang 

terbatas selama empat tahun yaitu pada tahun 2009-2012. 

 Dalam penelitian ini penulis membagi faktor-faktor yang mempengaruhi 

prediksi peringkat obligasi menjadi faktor-faktor akuntansi dan non akuntansi. 

Faktor akuntansi yaitu: (1) profitabilitas, (2) leverage, dan (3) ukuran 

perusahaan (size), sedangkan dalam faktor non akuntansi dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu faktor mikro: (4) umur obligasi (maturity) dan (5) reputasi KAP, 

serta faktor makro: (6) kurs valuta asing dan (7) tingkat inflasi.  

Menurut Kasmir (2012), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan/profit. Semakin tinggi 

tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin rendah risiko 

ketidakmampuan membayar (default) atau semakin baik peringkat yang 

diberikan terhadap perusahaan tersebut (Murcia et al, 2014). Hasil penelitian 

Raharja, dan Sari (2008) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi, sebaliknya hasil penelitian Mahfudhoh, dan 

Cahyonowati (2014) mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak memiliki 

pengaruh dalam memprediksi peringkat obligasi. 

Rasio leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan 

menggunakan utang dalam membiayai investasinya. Rendahnya nilai rasio 

leverage dapat diartikan bahwa hanya sebagian kecil aktiva didanai dengan 

utang dan semakin kecil risiko kegagalan perusahaan. Dengan demikian, 

semakin rendah leverage perusahaan maka akan semakin tinggi peringkat 
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yang diberikan pada perusahaan (Maung dan Mehrotra, 2010). Hasil 

penelitian Sunarjanto dan Tulasi (2013) menemukan bahwa terdapat hubungan 

antara leverage dengan peringkat obligasi, sedangkan menurut Pandutama 

(2012) tidak terbukti bahwa leverage berpengaruh signifikan dalam 

memprediksi peringkat obligasi. 

Menurut Uma (2015), ukuran perusahaan (size) dan umur obligasi masing-

masing memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi. Namun menurut 

Andry (2005), ukuran perusahaan yang diukur dengan total asset tidak 

memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi, sedangkan umur obligasi 

memiliki pengaruh terhadap prediksi peringkat obligasi.  

Pengguna informasi keuangan merasa bahwa KAP big eight menyediakan 

kualitas audit yang lebih baik untuk perusahaan (Almilia dan Devi, 2007). Hal 

tersebut didukung oleh penelitian Andry (2005); Thamida dan Lukman (2013) 

yang menyatakan bahwa, emiten yang diaudit oleh KAP big four akan 

mempunyai obligasi yang invesment grade. Namun menurut Sejati (2010), 

reputasi auditor tidak dapat mempengaruhi prediksi peringkat obligasi. 

Pada faktor makro, penelitian ini menggunakan kurs valuta asing dan 

tingkat inflasi, namun penelitian terdahulu belum ada yang menggunakan kurs 

valuta asing dan tingkat inflasi sebagai variabel independen. Menurut Miskhin 

(2008:231), dalam teori portofolionya bahwa kekayaan, suku bunga, kurs, dan 

tingkat inflasi mempengaruhi permintaan surat berharga. Dengan 

meningkatnya peminat investasi terhadap surat berharga obligasi, maka 

peringkat obligasi perusahaan diduga akan mengalami peningkatan. 
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Sejumlah hasil penelitian di atas yang meneliti tentang prediksi peringkat 

obligasi berhasil dikumpulkan, namun hasil yang ditemukan berbeda-beda, 

sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi. (Studi Empiris pada 

Perusahaan Keuangan dan Bank di Indonesia yang Menerbitkan Obligasi dan 

Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015)”.   

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat 

obligasi?  

2) Apakah leverage berpengaruh negatif terhadap prediksi peringkat 

obligasi? 

3) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap prediksi 

peringkat obligasi? 

4) Apakah umur obligasi berpengaruh negatif terhadap prediksi 

peringkat obligasi? 

5) Apakah reputasi KAP berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat 

obligasi? 

6) Apakah kurs valuta asing berpengaruh negatif terhadap prediksi 

peringkat obligasi? 

7) Apakah tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap prediksi 

peringkat obligasi? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan keuangan dan bank 

yang menerbitkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia serta diperingkat 

oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia, dengan periode yang terbatas dari tahun 

2012 sampai 2015. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah dan pembatasan masalah di atas, tujuan 

atas penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh positif profitabilitas 

terhadap prediksi peringkat obligasi. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh negatif leverage 

terhadap prediksi peringkat obligasi. 

3) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh positif ukuran 

perusahaan terhadap prediksi peringkat obligasi. 

4) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh negatif umur obligasi 

terhadap prediksi peringkat obligasi. 

5) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh positif reputasi KAP 

terhadap prediksi peringkat obligasi. 

6) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh negatif kurs valuta 

asing terhadap prediksi peringkat obligasi. 

7) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh negatif tingkat inflasi 

terhadap prediksi peringkat obligasi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat diperoleh 

adalah:  

1) Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

investor dalam pengambilan keputusan obligasi, dengan cara 

mengetahui keterkaitan yang signifikan antara faktor-faktor yang 

diujikan terhadap peringkat obligasi. Dengan demikian, investor akan 

lebih berhati-hati dalam memilih obligasi yang akan dibeli maupun 

yang akan dijual. 

2) Bagi Perusahaan Penerbit Obligasi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi perusahaan 

yang menerbitkan obligasi untuk lebih meningkatkan kualitas terkait 

dengan faktor-faktor penelitian di atas, sehingga akan memacu 

peningkatan peringkat obligasi perusahaan. 

3) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk 

mempermudah penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan 

mendalami penelitian mengenai peringkat obligasi. 
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1.6 Sistematika Penulisan  Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu: 

 BAB I Pendahuluan 

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

 BAB II Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka memuat teori-teori yang relevan mengenai tinjauan 

terhadap penelitian-penelitian terkait dengan yang pernah dilakukan 

sebelumnya, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 

 BAB III Metode Penelitian 

Metode penelitian membahas tentang sumber data dan teknik 

pengumpulan data, populasi, sample, dan teknik pengambilan sample, 

definisi operasional variabel, serta metode analisis data. 

 BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Dalam bab ini membahas tentang hasil analisis data dan pembahasan. 

 BAB V Penutup 

Dalam bab penutup ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan 

skripsi, keterbatasan atau kendala dalam penelitian serta saran-saran yang 

perlu disampaikan bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1  Teori Sinyal 

 Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 

1973. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya 

perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. 

Sinyal yang diberikan dapat berupa good news maupun bad news (Godfrey, 

et. al., 2011).  

 Holthausen mendeskripsikan teori sinyal (signaling theory) berdasarkan 

pada pandangan informasi akuntansi yang digunakan untuk menunjukan 

nilai perusahaan kepada investor, sehingga dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan perusahaan. Sinyal-sinyal yang diberikan oleh 

manajer membutuhkan biaya yang besar, sehingga sinyal tersebut tidak 

mudah untuk direplikasi oleh perusahaan lain. Contohnya seperti 

memberikan kredibilitas tambahan dengan memberikan sinyal dividen pada 

investasi saham atau sinyal kupon pada investasi obligasi (Godfrey, et. al., 

2011:375-376). 

 Hipotesis mengenai informasi akuntansi mendasari sebagian besar riset 

pasar modal. Manajer perusahaan, diasumsikan dapat memberikan informasi 

untuk pengambilan keputusan investor. Dengan demikian, jika informasi 

akuntansi telah berubah, maka keputusan investasi harus berubah. 
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Perubahan keputusan investasi harus tercermin dalam volume perdagangan 

pasar modal. Hipotesis mengenai informasi akuntansi sejalan dengan teori 

sinyal, yaitu manajer menggunakan akun-akun untuk memberikan sinyal 

harapan kepada para  investor di masa mendatang. (Godfrey, et. al., 

2011:376).  

 Faktor-faktor yang dapat memprediksi peringkat obligasi perusahaan, 

diharapkan akan mampu untuk merealisasikan keinginan pemilik modal 

dalam memberikan sinyal good news bagi investor mengenai kualitas utang 

obligasi, serta memberikan gambaran mengenai prediksi atas peringkat 

utang obligasi di masa mendatang. 

2.1.2  Peringkat Obligasi 

 Menurut Siamat (2005:510), obligasi merupakan bukti utang dari 

perusahaan yang dijamin oleh penanggung, dengan pembayaran bunga atau 

janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal 

jatuh tempo. Penerbitan obligasi pada prinsipnya dapat dilakukan oleh 

pemerintah, semua perusahaan yang berbadan hukum atau lembaga-

lembaga pemerintah lainnya. 

 Untuk mengukur tingkat kualitas dan keamanan suatu obligasi 

diperlukan peringkat obligasi. Peringkat obligasi merupakan opini dari 

lembaga pemeringkat, serta sumber informatif bagi pemodal atas risiko 

obligasi yang diperdagangkan (Berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan 

Lembaga Keuangan Kep-151/BL/2009). Penelitian kali ini akan meneliti 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi peringkat obligasi, 

sehingga peringkat obligasi menjadi variabel dependennya. 
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 PT Pemeringkat Efek Indonesia, yang dikenal luas sebagai PEFINDO, 

didirikan pada tanggal 21 Desember 1993, atas izin Badan Pengawas Pasar 

Modal (BAPEPAM) dan Bank Indonesia. Lembaga yang berafiliasi dengan 

Standard and Poor’s ini memperoleh lisensi dari BAPEPAM (No.39/PM-

PI/1994) pada tanggal 13 Agustus 1994, serta menjadi salah satu institusi 

pendukung di pasar modal Indonesia. Tahapan pemeringkatan obligasi 

PEFINDO dapat dilihat pada gambar 2.1. 

Gambar 2.1 

Proses Pemeringkatan Obligasi PEFINDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: PEFINDO) 

 Proses pemeringkatan berawal dari permintaan resmi perusahaan yang 

membutuhkan rating, selanjutnya PEFINDO mengirimkan draft kontrak dan 

daftar persyaratan yang harus dipenuhi. Proses peringkat akan resmi 

dilakukan setelah PEFINDO menerima kontrak yang ditandatangani serta 
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seluruh persyaratan telah terpenuhi. Setelah itu PEFINDO akan menetapkan 

tim analisis, kemudian tim analisis mulai melakukan analisa atas informasi 

dari sumber-sumber yang terpercaya. 

 Selanjutnya tim analisis mengadakan rapat dengan manajemen 

perusahaan dan beberapa orang penting yang terkait, untuk mendapatkan 

pandangan lebih baik tentang kebijakan dan rencana strategis perusahaan. 

Setelah proses analisis selesai, tim analisis ditugaskan mengadakan rapat 

komite rating untuk menyajikan dan mengusulkan hasil penilaian pada 

anggota komite rating. Hasil peringkat akan diberitahukan tim analisis 

kepada perusahaan (issuer). Peringkat akan dipublikasikan atau tidak 

tergantung dari perjanjian perusahaan PEFINDO, selanjutnya PEFINDO 

akan melakukan monitoring atas hasil peringkat yang telah dipublikasikan. 

 Dalam menilai peringkat obligasi suatu perusahaan, PEFINDO 

melakukan penilaian sesuai dengan risiko masing-masing jenis industrinya. 

Pada perusahaan keuangan dan bank penilaian risiko dapat dilihat dari risiko 

industri yang mencakup pertumbuhan dan stabilitas industri, penilaian risiko 

bisnis yang mencakup posisi pasar, manajemen dan sumberdaya, serta 

penilaian risiko keuangan yang mencakup permodalan serta kualitas aset 

yang dimiliki perusahaan keuangan dan bank.  
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 Secara umum, hasil peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PEFINDO 

dijelaskan pada Tabel 2.1, dengan pengertian sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Definisi Peringkat yang diterbitkan PEFINDO 

No Peringkat 
Obligasi Keterangan 

1. idAAA 
Efek hutang yang berisiko investasi paling rendah dan berkemampuan 
paling baik untuk membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban 
keuangannya sesuai dengan yang diperjanjikan. 

2. idAA 

Efek utang yang memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat 
tertinggi, didukung oleh kemampuan obligor yang sangat kuat untuk 
memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya sesuai dengan 
perjanjian, dan tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan keadaan. 

3. idA 

Efek hutang yang berisiko investasi rendah dan berkemampuan baik untuk 
membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban keuangannya 
sesuai dengan yang diperjanjikan, dan hanya sedikit dipengaruhi oleh 
perubahan keadaan yang merugikan. 

4. idBBB 

Efek hutang yang berisiko investasi cukup rendah dan berkemampuan 
cukup baik dalam membayar bunga dan pokok utang dari seluruh kewajiban 
keuangannya sesuai dengan yang diperjanjikan, meskipun kemampuannya 
tersebut cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan. 

5. idBB 

Efek hutang yang masih berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok 
utang dari seluruh kewajiban keuangannya sesuai dengan yang 
diperjanjikan, namun berisiko investasi cukup tinggi, dan sangat peka 
terhadap perubahan keadaan yang merugikan. 

6. idB 

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

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

8. idD/idSD Obligor dinilai idD atau idSD ("Selective Default") telah gagal untuk 
membayar satu atau lebih dari kewajiban keuangan saat jatuh tempo.  

(Sumber: PEFINDO) 
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2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi 

 Peringkat obligasi membantu investor dalam menilai utang, serta risiko 

yang berupa ketidakmampuan emiten dalam membayar dan melunasi 

kewajiban selama umur obligasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

prediksi peringkat obligasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal 

sendiri. Bagi investor jangka panjang, analisa profitabilitas akan sangat 

dibutuhkan dalam penilaian investasinya (Sartono, 2010:122). Tujuan 

penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar 

perusahaan diantaranya yaitu untuk mengukur atau menghitung laba 

yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, menilai 

perkembangan laba dari waktu ke waktu, menilai besarnya laba bersih 

sesudah pajak dengan modal sendiri, serta mengukur produktivitas 

seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun 

modal sendiri (Kasmir, 2012). Salah satu indikator penting untuk 

menilai peringkat obligasi di masa mendatang adalah dengan melihat 

sejauh mana pertumbuhan profitabilitas perusahaan dengan 

menggunakan ROA (Tandelilin, 2001). 

2. Leverage 

 Rasio leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menggunakan aktiva maupun dana yang mempunyai beban tetap, untuk 

meningkatkan penghasilan bagi pemilik perusahaan (Syamsuddin, 
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2002:90). Manfaat rasio leverage menurut Kasmir (2012) diantaranya 

adalah untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban yang bersifat tetap, menganalisis keseimbangan antara nilai 

aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal, menganalisis seberapa 

besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang serta menganalisis 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

aktiva, serta mengukur bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan utang jangka panjang. 

 Leverage menunjukan porsi atas penggunaan utang untuk 

membiayai investasinya. Dalam penelitian ini leverage diukur dengan 

menggunakan Debt to Total Assets Ratio (DAR), rasio ini menunjukkan 

sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Menurut Sawir 

(2009:13) debt ratio merupakan rasio yang memperlihatkan proporsi 

antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. 

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan 

investor akan meminta tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Nilai rasio 

yang tinggi juga menunjukan proporsi modal sendiri yang rendah untuk 

membiayai aktiva (Sartono, 2010:120). 

3. Ukuran Perusahaan (Size) 

 Besarnya ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, 

penjualan, serta kapitalisasi pasar. Semakin besar total aset, penjualan, 

dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan 

tersebut (Sudarmadji dan Sularto, 2007).  
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 Freeman berpendapat bahwa, perusahaan-perusahaan besar 

menyediakan berbagai informasi yang lebih besar dari perusahaan-

perusahaan kecil, serta perusahaan besar memiliki derajat yang lebih 

tinggi dengan pelaporan keuangan konstan dalam kegiatan analisis 

keuangan (Godfrey, et. al., 2011:415). 

4. Umur Obligasi (Maturity) 

 Umur obligasi adalah jangka waktu sejak diterbitkannya utang 

obligasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, dengan jumlah utang 

obligasi yang harus dilunasi. Pada prinsipnya obligasi merupakan 

instrumen pasar modal yang berjangka waktu panjang yaitu 1-30 tahun. 

Namun, dilihat dari jangka waktunya, obligasi dapat dibedakan menjadi 

obligasi yang berjangka waktu pendek yaitu 1-5 tahun, berjangka waktu 

menengah 5-15 tahun dan berjangka waktu panjang 15-30 tahun 

(Siamat, 2005:511). Semakin pendek jangka waktu obligasi maka akan 

semakin diminati oleh investor, karena dianggap risikonya kecil, 

sehingga perusahaan yang rating obligasinya tinggi mempunyai umur 

obligasi yang pendek (Rahardjo, 2003). 

5. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) 

 Ikatan Akuntan Indonesia (2007) menyatakan bahwa  Kantor 

Akuntan Publik (KAP) adalah bentuk organisasi akuntan publik yang 

memiliki izin pada bidang pemberian jasa profesional dalam praktik 

akuntan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 Suatu KAP Internasional dinyatakan the big four berdasarkan 

beberapa kriteria yaitu aset yang dimiliki KAP, tenaga profesional, 
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jumlah klien, serta jumlah kantor cabang akuntan publik (Arens, et. al., 

2012). 

 Perusahaan yang menggunakan jasa KAP besar atau memiliki 

reputasi yang baik, cenderung berpeluang lebih besar dalam mendeteksi 

salah saji material terkait kemampuan perusahaan membayar obligasi. 

KAP besar akan lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil, jika 

sumber daya yang dimiliki dapat digunakan untuk memberikan 

pendapat secara independen (Watkins, at. al., 2004). 

6. Kurs Valuta Asing 

 Kurs valuta asing adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan 

dalam mata uang lain. Dalam transaksi jual beli mata uang asing 

terdapat kurs jual beli yang dapat diartikan sebagai nilai tukar antara 

dua mata uang saat bank bersedia membeli atau menjual mata uang 

tersebut. Kurs ini senantiasa mengalami perubahan, turun-naik 

mengikuti mekanisme pasar (Siamat, 2005:466-471). 

 Kuotasi valuta asing merupakan suatu pernyataan kesediaan 

melakukan transaksi jual beli valuta asing pada suatu kurs yang 

diumumkan, kuotasi dapat dilakukan dengan cara langsung (direct 

quotation) yaitu penentuan kurs suatu mata uang saat satu mata uang 

asing digunakan untuk menilai mata uang lokal, kuotasi tidak langsung 

(indirect quotation) yaitu penentuan kurs saat unit mata uang lokal 

digunakan untuk menilai mata uang asing, dan USD quotation yaitu 

terms yang digunakan dalam melakukan quotation di pasar uang antar 

bank. Dalam transaksi valuta asing internasional, USD selalu dijadikan 
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sebagai mata uang referensi dalam penentuan kurs mata uang asing 

lainnya (Siamat, 2005:472). 

7. Tingkat inflasi 

 Menurut Bank Indonesia (2013), inflasi dapat diartikan sebagai 

meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan 

harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, 

kecuali bila kenaikan itu mengakibatkan kenaikan harga pada barang 

lainnya. 

 Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi 

adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke 

waktu menunjukkan pergerakan harga dari barang dan jasa yang 

dikonsumsi masyarakat. Indikator inflasi lainnya berdasarkan 

international best practice yaitu Indeks Harga Perdagangan Besar 

(IHPB) dan Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) (Bank Indonesia, 

2013). Miskhin (2008:231) menyatakan dalam teori portofolionya 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan surat berharga 

adalah kekayaan, suku bunga, kurs, dan tingkat inflasi. 
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti / 
Judul Penelitian 

Variabel 
Hasil Penelitian Research Gap Dependen Independen 

Andry (2005) / 
Analisis Faktor-
Faktor yang 
Mempengaruhi 
Prediksi Peringkat 
Obligasi. 

Peringkat 
Obligasi 

Faktor 
Akuntansi: 

Growth, Size.      
Faktor Non 
Akuntansi: 

Sink, Secure 
(Jaminan), 
Maturity 
(Umur 

Obligasi), & 
Auditor 

Growth, Sink, 
Maturity, dan 
Auditor 
berpengaruh 
signifikan. 
Sedangkan Size, 
Secure,  dan tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap peringkat 
obligasi. 

1.Penggunaan 
sampel tidak 
dilakukan dengan 
acak, terbatas 
pada perusahaan 
manufaktur saja. 

2.Tahun yang 
digunakan adalah 
tahun 2000-2002. 

Almilia dan Devi 
(2007) Faktor-Faktor 
yang Mempengaruh 
Prediksi Peringkat 
Obligasi Pada 
Perusahaan 
Manufaktur yang 
Terdaftar di BEJ. 

Peringkat 
Obligasi 

Akuntansi: 
Growth, Firm 

Size, 
Profitabilitas 

dan 
Likuiditas. 

Non 
Akuntansi: 

Secure, 
Maturity dan 

Auditor 
Reputation 

Variabel yang 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap peringkat 
obligasi adalah 
growth dan 
liquidity ratio.  

1.Peringkat obligasi 
menggunakan 
data dari PT 
PEFINDO dan 
PT Kasnic.                    

2.Tahun yang 
digunakan adalah 
tahun 2001-2005. 

Gray, Mirkovic,dan 
Ragunathan  (2006) / 
The Determinants of 
Credit Ratings: 
Australian Evidence. 

Peringkat 
Obligasi 

Interest 
Coverage 

(Kecukupan 
Bunga), 

Leverage, 
Profitabilitas, 
dan Industry 

Concentration 

Kecukupan Bunga 
dan Leverage 
memiliki 
pengaruh paling 
menonjol pada 
peringkat kredit. 
variabel 
Profitabilitas dan 
langkah-langkah 
konsentrasi 
industri juga 
penting. 

1. Peneliti 
menggunakan 
lembaga 
pemeringkat 
yaitu Standard 
and Poor’s.                        

2. Tahun yang 
digunakan adalah 
tahun 1995-2002. 
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Nama Peneliti / 
Judul Penelitian 

Variabel 
Hasil Penelitian Research Gap 

Dependen Independen 

Mahfudhoh, dan 
Cahyonowati (2014) / 
Analisis Faktor-faktor 
yang Mempengaruhi 
Peringkat Obligasi. 

Peringkat 
Obligasi 

Ukuran 
Perusahaan, 

Laba ditahan, 
Likuiditas, 

Profitabilitas, 
Leverage, 

Produktivitas, 
Growth, 

Jaminan, dan 
Maturity 

Ukuran 
perusahaan dan 
Laba ditahan 
berpengaruh 
positif. Sedangkan 
Likuiditas, 
Profitabilitas, 
Leverage, 
Produktivitas, 
Growth, jaminan, 
dan Maturity tidak 
berpengaruh 
terhadap peringkat 
obligasi. 

1.Tahun yang 
digunakan adalah 
tahun 2009-2012. 

2.Peringkat obligasi 
menggunakan 
data dari PT 
PEFINDO. 

Sejati (2010) / Faktor 
Akuntansi dan Faktor 
Non Akuntansi yang 
Mempengaruhi 
Prediksi Peringkat 
Obligasi Perusahaan 
Manufaktur di 
Indonesia.  

Peringkat 
Obligasi 

Auditor, 
Likuiditas, 
Growth & 
Size 
Perusahaan 

Faktor Akuntasi 
dapat 
mempengaruhi 
prediksi peringkat 
obligasi. Faktor 
Non Akuntansi, 
Reputasi Auditor 
tidak dapat 
mempengaruhi 
prediksi peringkat 
obligasi. 

1. Tahun yang 
digunakan adalah 
tahun 2003-2008. 

Thamida dan Lukman 
(2013) / Analisis 
Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi 
Peringkat Obligasi 
pada Industri 
Perbankan. 

Peringkat 
Obligasi 

Kapitalisasi, 
Profitabilitas, 

Likuiditas, 
Reputasi 
Auditor 

Kapitalisasi dan 
Reputasi Auditor 
berpengaruh 
terhadap peringkat 
obligasi. 
Profitabilitas dan 
Likuiditas tidak 
berpengaruh 
terhadap peringkat 
obligasi. 

1.Peringkat obligasi 
menggunakan 
data dari PT 
PEFINDO. 

2.Sample yang 
digunakan yaitu 
Industri 
Perbankan. 

3.Tahun yang 
digunakan dari 
tahun 2008-2012. 

Uma (2015) / 
Kemampuan Faktor 
Keuangan dan Non 
Keuangan dalam 
Memprediksi 
Peringkat Obligasi. 

Peringkat 
Obligasi 

Profitabilitas, 
Likuiditas, 
Leverage, 

Size, 
Maturity dan 

Jaminan 

LDR, Size, 
Maturity, dan 
Jaminan 
berpengaruh 
terhadap peringkat 
obligasi. NPM, 
dan DER tidak 
berpengaruh 
terhadap peringkat 
obligasi.  

1.Sample 
menggunakan 
perusahaan 
industri 
perbankan.           

2. Tahun yang 
digunakan adalah 
tahun 2011-2013. 
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Nama Peneliti / 
Judul Penelitian 

Variabel 
Hasil Penelitian Research Gap 

Dependen Independen 

Kewal (2012) / 
Pengaruh Inflasi, 
Suku Bunga, Kurs, 
dan Pertumbuhan 
PDB Terhadap Indeks 
Harga Saham 
Gabungan. 

Indeks 
Harga 
Saham 

Gabungan 
(IHSG) 

Inflasi, Suku 
Bunga, Kurs, 

dan 
Pertumbuhan 

PDB 

Kurs rupiah 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
IHSG.Tingkat 
inflasi, suku bunga 
SBI dan 
pertumbuhan PDB 
tidak memiliki 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap IHSG. 

1.Tahun yang 
digunakan adalah 
tahun 2000-2009. 

2.Terdapat krisis 
global dalam 
periode 
pengamatan. 

Amin (2012) / 
Pengaruh Tingkat 
Inflasi, Suku Bunga 
SBI, Nilai Kurs 
Dollar (USD/IDR), 
dan DJIA Terhadap 
Pergerakan IHSG 

Indeks 
Harga 
Saham 

Gabungan 
(IHSG) 

Tingkat 
Inflasi, Suku 
Bunga SBI, 
Kurs Dollar 
(USD/IDR), 
dan Indeks 
Dow Jones 

Suku bunga SBI, 
kurs dollar 
(USD/IDR), dan 
DJIA berpengaruh 
terhadap IHSG. 
Tingkat inflasi 
tidak berpengaruh, 
terhadap IHSG 

1.Tahun yang 
digunakan adalah 
tahun 2008-2011. 

Nasir dan Mirza 
(2013) / Pengaruh 
Nilai Kurs, Inflasi, 
Suku Bunga 
Deposito, dan 
Volume Perdagangan 
Saham Terhadap 
Return Saham. 

Return 
Saham 

Nilai Kurs, 
Inflasi, Suku 

Bunga 
Deposito, 

dan Volume 
Perdagangan 

Inflasi, Suku 
Bunga deposito, 
dan volume 
perdagangan 
berpengaruh, 
sedangkan Nilai 
Kurs tidak 
berpengaruh 
terhadap return 
saham. 

1.Tahun yang 
digunakan adalah 
tahun 2006-2008. 

2.Populasi dalam 
penelitian 
tersebut adalah 
seluruh 
perusahaan yang 
tergabung dalam 
sektor perbankan. 

Raharjo (2010) / 
Pengaruh Inflasi, 
Nilai Kurs Rupiah, 
dan Tingkat Suku 
Bunga Terhadap 
Harga Saham di BEI. 

Harga 
Saham 

Inflasi, Nilai 
Tukar, Suku 

Bunga 

Inflasi mempunyai 
pengaruh terhadap 
harga saham. Nilai 
Tukar dan Suku 
Bunga  tidak 
berpengaruh 
terhadap harga 
saham. 

1.Penggunaan 
sampel adalah 
seluruh 
perusahaan di 
Indonesia. 

2.Tahun yang 
digunakan adalah 
tahun 2007-2009. 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel yang 

diklasifikasikan dalam faktor akuntansi yaitu: (1) profitabilitas, (2) leverage, 

dan (3) ukuran perusahaan (size), sedangkan dalam faktor non akuntansi dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu faktor mikro: (4) umur obligasi (maturity) dan (5) 

reputasi KAP, serta faktor makro: (6) kurs valuta asing dan (7) tingkat inflasi, 

dapat memprediksi peringkat obligasi yang dikeluarkan PEFINDO pada 

seluruh perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. 

Berdasarkan hal tersebut maka kerangka penelitian dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 

Profitabilitas 

Leverage 

Ukuran Perusahaan 

Umur Obligasi 

Reputasi KAP 

Kurs Valuta Asing 

 

Peringkat obligasi 

(PT PEFINDO) 

H1 (+) 

 
H2 (-) 

 
H3 (+) 

 
H4 (-) 

 H5 (+) 

 
H6 (-) 

 Tingkat Inflasi H7 (-) 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Prediksi Peringkat Obligasi 

 Semakin baik rasio profitabilitas, semakin tinggi peringkat obligasi 

perusahaan (Chikolwa 2008). Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi (2013), bahwa  profitabilitas memiliki pengaruh 

terhadap peringkat obligasi perusahaan, semakin tinggi tingkat profitabilitas 

artinya perusahaan semakin efisien untuk memperoleh laba dan semakin 

rendah risiko ketidakmampuan membayar, sehingga peringkat obligasi 

perusahaan akan mengalami peningkatan. 

 Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Yuliana, et. al. 

(2011) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi 

perusahaan. Berdasarkan analisis dan temuan di atas, maka hipotesis 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat obligasi. 

2.4.2  Pengaruh Leverage Terhadap Prediksi  Peringkat Obligasi 

 Semakin kecil nilai rasio leverage perusahaan, semakin kecil risiko 

kegagalan perusahaan, sehingga peringkat yang diberikan terhadap 

perusahaan akan semakin baik (Raharja dan Sari 2008). Hal tersebut 

didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Pane (2011); Gray, 

Mirkovic,dan Ragunathan (2006) menghasilkan kesimpulan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap prediksi peringkat obligasi. Berdasarkan 

analisis dan temuan di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

H2: Leverage berpengaruh negatif terhadap prediksi peringkat obligasi. 
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2.4.3  Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Prediksi Peringkat Obligasi 

 Ukuran perusahaan dapat dilihat dari besar atau kecilnya aset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar akan menunjukkan 

perusahaan mampu mengembangkan usahanya, serta menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menguasai pasar. Hal ini mendorong 

pemberian peringkat obligasi yang baik terhadap perbankan yang memiliki 

ukuran perusahaan yang besar (Uma, 2015) 

 Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Mahfudhoh dan Cahyonowati (2014) bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan analisis dan 

temuan di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat 

obligasi. 

2.4.4  Pengaruh Umur Obligasi (Maturity) Terhadap Prediksi Peringkat Obligasi 

 Menurut Adrian (2011), obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 

tahun akan lebih mudah untuk di prediksi, sehingga memiliki risiko yang 

lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh 

tempo lebih dari 5 tahun. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Andry (2005); Uma (2015);  bahwa perusahaan yang 

memiliki umur obligasi kurang dari 5 tahun akan berada pada peringkat 

obligasi yang investment grade. Berdasarkan analisis dan temuan di atas, 

maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H4: Umur obligasi berpengaruh negatif terhadap prediksi peringkat 

obligasi. 
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2.4.5  Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Prediksi Peringkat Obligasi 

 Reputasi KAP berhubungan positif dengan kualitas pelaporan keuangan 

perusahaan klien. Kualitas pelaporan keuangan disini dapat dianggap 

sebagai kualitas audit (Herusetya 2009). Perusahaan yang menggunakan 

jasa KAP Big Four, cenderung berpeluang lebih besar dalam mendeteksi 

salah saji material terkait kemampuan perusahaan membayar obligasi. Hal 

tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Andry (2005); 

Thamida dan Lukman (2013) yang menyatakan bahwa, perusahaan yang di 

audit oleh KAP Big Four mempunyai pengaruh terhadap prediksi peringkat 

obligasi. Berdasarkan analisis dan temuan di atas, maka hipotesis penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

H5: Reputasi KAP berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat obligasi. 

2.4.6  Pengaruh Kurs Valuta Asing Terhadap Prediksi Peringkat Obligasi 

 Penelitian yang dilakukan oleh Kewal (2012); Amin (2012) 

menyatakan bahwa variabel kurs valuta asing USD/Rp terhadap saham 

perusahaan menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. Maka penelitian 

ini menduga terdapat keterkaitan antara kurs valuta asing dengan peringkat 

obligasi, karena obligasi dan saham perusahaan merupakan jenis dari 

investasi portofolio. Jika nilai kurs USD/Rp tinggi, biaya operasional 

perusahaan akan meningkat, sehingga kinerja perusahaan mengalami 

penurunan dan risiko gagal bayar akan semakin tinggi, hal tersebut dapat 

mengakibatkan menurunnya rating obligasi perusahaan. Rating obligasi 

yang rendah akan mengakibatkan berkurangnya peminat investor terhadap 
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obligasi perusahaan. Berdasarkan analisis dan temuan di atas, maka 

hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H6: Kurs valuta asing berpengaruh negatif terhadap prediksi peringkat 

obligasi. 

2.4.7  Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Prediksi Peringkat Obligasi 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2010); Nasir dan Mirza 

(2013) menunjukan bahwa variabel inflasi mempengaruhi saham 

perusahaan secara signifikan. Maka penelitian ini menduga terdapat 

keterkaitan antara tingkat inflasi dengan peringkat obligasi, karena obligasi 

dan saham perusahaan merupakan jenis dari investasi portofolio. Jika terjadi  

inflasi maka biaya produksi perusahaan akan meningkat, yang 

mengakibatkan perusahaan butuh lebih banyak modal dalam usahanya, 

sehingga perusahaan yang kekurangan modal akan menerbitkan lebih 

banyak surat hutang obligasi, hal tersebut mengakibatkan harga obligasi 

perusahaan mengalami penurunan, yang berdampak pada menurunnya 

rating obligasi perusahaan. Berdasarkan analisis dan temuan di atas, maka 

hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H7: Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap prediksi peringkat 

obligasi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

 Populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang 

peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan (Margono, 

2010). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan keuangan dan 

bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2015. 

 Jenis  data dalam penelitian ini menurut waktu memperolehnya adalah 

data panel, yang terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode 

waktu. Menurut cara memperolehnya, jenis data dalam penelitian ini adalah 

data sekunder berupa laporan tahunan seluruh perusahaan keuangan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015, selain itu data 

sekunder yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank 

Indonesia berupa laporan inflasi dan kurs mata uang asing selama periode 

2012-2015. 

 

3.2  Desain Penelitian 

 Metode dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Variabel bebas dalam 

penelitian ini merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan 

kategorikal (nonmetrik), maka penelitian ini dapat dianalisis dengan teknik 

analisis regresi logistik (Ghozali, 2013:321). Alat bantu dalam penelitian ini 

menggunakan SPSS 23, dengan model regresi sebagai berikut: 
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POi,t =  α + β1PROFi,t + β2LEVi,t + β3SZi,t + β4MTRi,t + β5KAPi,t  

+ β6KURSt + β7INFt + e 

 

Keterangan: 

PO : peringkat obligasi, 1 = jika peringkat obligasi termasuk ke dalam 

investment grade dan 0 = jika peringkat obligasi termasuk ke dalam 

speculative grade 

PROF : profitabilitas, yang diukur dengan menggunakan ROA 

LEV  : leverage, yang diukur dengan menggunakan DAR 

SZ  : ukuran perusahaan (size), yang diukur menggunakan natural     

logaritma dari total assets 

MTR  : umur obligasi (maturity), yang diukur dengan menggunakan rata-rata 

umur obligasi yang diterbitkan perusahaan 

KAP  : reputasi KAP,  yang diukur dengan memberikan nilai 1 jika 

perusahaan yang menerbitkan obligasi diaudit oleh big 4, dan nilai 0 

jika obligasi di audit oleh selain big 4 

KURS : kurs valuta asing, yang diukur dengan menggunakan rata-rata nilai 

tukar rupiah pada penutupan perdagangan selama dua belas bulan 

INF  : tingkat inflasi, yang diukur dengan menggunakan rata-rata tingkat 

inflasi selama dua belas bulan 

 

 

 

 

(3.1) 
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3.3  Metode Pengambilan Sampel 

 Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode 

purposive sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif 

sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sugiyono (2012) menyatakan bahwa, 

purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan  pertimbangan 

tertentu. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan keuangan dan bank yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan obligasi pada 

periode 2012-2015. 

2. Perusahaan tersebut mempublikasikan laporan tahunan untuk periode 

31 Desember 2012-2015 pada Bursa Efek Indonesia. 

3. Perusahan tersebut diberikan peringkat oleh PT Pemeringkat Efek 

Indonesia (PEFINDO). 
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 Berdasarkan kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya maka data 

yang digunakan memperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

 Ringkasan Sampel Data yang Digunakan 

Keterangan  Jumlah  

Jumlah Perusahaan Keuangan dan Bank yang terdaftar di BEI 60 

Jumlah Perusahaan Keuangan dan Bank yang diperingkat 

selain oleh PEFINDO (24) 

Jumlah Perusahaan Keuangan dan Bank yang tidak 

menerbitkan obligasi selama tahun 2012-2015 (4) 

Jumlah Perusahaan Keuangan dan Bank menjadi outlier (2) 

Jumlah Perusahaan Keuangan dan Bank yang diperingkat oleh 

PEFINDO dan terdaftar di BEI 30 

Periode 2012-2015= 30 Perusahaan x 4 Tahun 
120 

Observasi 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

3.4  Variabel dan Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang menjadi 

variabel utama penelitian (Sekaran, 2009:116). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah peringkat obligasi perusahaan keuangan dan bank. 

Berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan Lembaga keuangan Kep-

151/BL/2009, peringkat obligasi adalah opini yang diberikan oleh lembaga 

pemeringkat kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. 
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 Pengukuran variabel ini dilakukan dengan memberi nilai yang sesuai 

dengan kategori peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PT PEFINDO. 

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), pembagian tiga kategori ini mengacu pada Yasa 

(2010).  

 Akan tetapi sampel yang digunakan tidak ada yang termasuk kategori 

default grade (CCC, D), sehingga penelitian ini hanya menggunakan dua 

kategori yaitu investment grade (AAA, AA, A) dan speculative grade 

(BBB, BB, B). Peringkat Obligasi dalam penelitian ini merupakan variabel 

dummy, sehingga diukur dengan memberikan nilai 1 untuk obligasi yang 

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

grade (BBB, BB, B). 

3.4.2 Variabel Independen 

 Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen (variabel terikat), baik secara positif ataupun negatif (Sekaran, 

2009:117). Variabel independen dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 

faktor akuntansi yaitu: (1) profitabilitas, (2) leverage, dan (3) ukuran 

perusahaan (size); faktor non akuntansi dibagi menjadi faktor mikro yaitu: 

(4) umur obligasi (maturity) dan (5) reputasi KAP; serta faktor makro yaitu: 

(6) kurs valuta asing dan (7) tingkat inflasi. 
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1. Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

manajemen perusahaan dalam memperoleh laba dalam periode 

tertentu (Kasmir, 2012). Menurut Kieso, et. al. (2014),  rasio 

profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan aset secara 

keseluruhan, dengan menggunakan rumus: 

Return on Assets = 
𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
  (3.2) 

(Kieso, et. al., 2014) 

 

2. Leverage  

Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (Kasmir, 2012). 

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /POJK.05/2015 

Pasal 17 ayat 1, rasio leverage dapat dihitung dengan membandingkan 

total liabilitas terhadap total aset. Hal tersebut sesuai dengan Kieso, et. 

al. (2014), bahwa rasio ini dapat diukur dengan membandingkan 

antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh aktiva. 

Dengan demikian, rasio leverage diukur dengan menggunakan rumus: 

Debt to Assets Rasio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
  (3.3) 

(Kieso, et. al., 2014) 
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3. Ukuran Perusahaan (Size) 

 Ukuran perusahaan merupakan variabel yang mengukur besarnya 

aset yang dimiliki perusahaan, namun karena nilai total assets 

perusahaan yang besar maka dapat disederhanakan dengan 

mentransformasi kedalam natural logaritma dari total assets perusahaan 

(Ghozali, 2013:323). Dengan demikian, ukuran perusahaan (Size) 

diukur dengan menggunakan rumus: 

        Size = ln 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (3.4) 

(Ghozali, 2013:323) 

 

4. Umur Obligasi (Maturity) 

 Umur obligasi adalah jangka waktu sejak diterbitkannya utang 

obligasi sampai dengan tanggal jatuh tempo. Obligasi dapat dibedakan 

menjadi obligasi yang berjangka waktu pendek yaitu 3-5 tahun, 

berjangka waktu menengah 5-15 tahun dan berjangka waktu panjang 

15-30 tahun (Siamat, 2005:511). Umur obligasi dalam penelitian ini 

diukur dengan menggunakan rata-rata umur obligasi yang diterbitkan 

perusahaan selama periode 2012-2015. 
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5. Reputasi KAP 

 Suatu KAP Internasional dinyatakan the big four berdasarkan 

beberapa kriteria yaitu aset yang dimiliki KAP, tenaga profesional, 

jumlah klien, serta jumlah kantor cabang akuntan publik (Arens, et. al., 

2012). Menurut IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) (2016), KAP 

di Indonesia yang bekerjasama dengan Big Four dapat dikelompokkan 

sebagai berikut :  

1. KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang bekerjasama dengan 

Ernst & Young (EY) 

2. KAP Tanudiredja, Wibisana dan rekan yang bekerjasama dengan 

PricewaterhouseCooper (PwC) 

3. KAP Osman Bing Satrio yang bekerjasama dengan Deloitte 

Touche Tohmatsu 

4. KAP Sidharta Widjaja dan rekan yang bekerjasama dengan 

KPMG 

Keempat KAP tersebut menjalankan kegiatan operasionalnya di 

Indonesia yang berafiliasi dengan KAP Internasional. 

 Reputasi KAP dalam penelitian ini merupakan variabel dummy, 

sehingga diukur dengan memberikan nilai 1 jika perusahaan yang 

menerbitkan obligasi diaudit oleh big 4, dan nilai 0 jika perusahaan 

yang menerbitkan obligasi di audit oleh selain big 4. Pengukuran 

variabel ini dilakukan dengan mengacu pada Sejati (2010). 
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6. Kurs Valuta Asing 

 Kurs valuta asing adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan 

dalam mata uang lain (Siamat, 2005:466).  Nilai Kurs yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu nilai nominal USD terhadap mata uang 

rupiah/Rp yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank 

Indonesia selama tahun 2012-2015. Maka pengukuran kurs valuta  

asing pada penelitian ini sesuai dengan Amin (2012), yaitu 

menggunakan rata-rata nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan 

selama dua belas bulan.  

 

7. Tingkat Inflasi 

 Tingkat inflasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

inflasi Indonesia yang diperoleh dari Statistik Ekonomi dan Keuangan 

Bank Indonesia selama tahun 2012-2015. Maka pengukuran kurs valuta 

asing pada penelitian ini sesuai dengan Nasir dan Mirza (2013), yang 

menggunakan rata-rata tingkat inflasi selama dua belas bulan dalam 

satuan %. 
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Tabel 3.2 

Operasional Variabel 

Variabel Pengukuran Skala 
Dependen     

Peringkat Obligasi 

Nilai 1 untuk obligasi yang 
investment grade (AAA, AA, A) 
dan 0 untuk obligasi yang 
speculative grade (BBB, BB, B). 

Nominal 

Independen 

Profitabilitas ROA =         Net Income 
              Average Total Assets Rasio 

Leverage DAR =   Total Debt 
             Total Assets Rasio 

Ukuran Perusahaan lnTotal Assets Rasio 

Umur Obligasi 
(Maturity) 

Menggunakan rata-rata umur 
obligasi yang diterbitkan 
perusahaan. 

Rasio 

Reputasi KAP 

Nilai 1 jika perusahaan yang 
menerbitkan obligasi diaudit oleh 
big 4, dan nilai 0 jika obligasi di 
audit oleh selain big 4. 

Nominal 

Kurs Valuta Asing 
Jumlah Nilai Tukar Rupiah pada 

penutupan perdagangan 
12 (Bulan) 

Rasio 

Tingkat Inflasi Jumlah Tingkat Inflasi Bulanan  
12 (Bulan) 

Rasio 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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3.5  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang meliputi nilai rata-rata (mean), 

nilai maksimum (max), nilai minimum (min), serta nilai standar deviasi dari 

masing-masing variabel (Ghozali, 2013:19). Analisis statistik deskriptif 

dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya regresi data. 

3.5.2 Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa variabel residual terdistribusi 

normal, sehingga jika residual tidak terdistribusi normal maka uji statistik 

menjadi tidak valid (Ghozali, 2013:154). Pengujian normalitas ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji One Sample Kolmogorov-Smirnov 

adalah apabila nilai Asymp.Sig.(2-tailed) > 0,05 maka data terdistribusi 

normal. 

3.5.3 Multikolinearitas 

 Menurut Ghozali (2013:105), uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

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

korelasi antara variabel independennya. Pada pengujian multikolinearitas, 

nilai korelasi antar variabel umumnya tidak melebihi 0,8. 
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3.5.4 Menilai Model Fit 

3.5.4.1 Overall Model Fit 

 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 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, 2013:328). 

3.5.4.2 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R square) 

 Nagelkerke R Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan 

mempengaruhi variabel dependen. Nagelkerke R Square merupakan 

modifikasi dari koefisien Cox dan Snell, hal ini dilakukan dengan cara 

membagi nilai Cox dan Snell’s R2 dengan nilai maksimumnya kemudian 

diinterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple 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, 2013:329). 
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3.5.4.3 Goodness of Fit 

 Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol 

bahwa data empiris sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara 

model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit) (Ghozali, 

2013:329). Jika nilai signifikansi pada Hosmer and Lemeshow’s Goodness 

of Fit Test statistics ≤ 0,05, maka hipotesis  nol ditolak yang berarti ada 

perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga 

goodness fit model tidak baik karena tidak dapat memprediksi nilai 

observasinya (Ghozali, 2013:329). Pengujian ini didasarkan pada hipotesis 

sebagai berikut: 

H0 ≠ 0 

Ha = 0 

 H0 : model regresi yang dihipotesiskan antara seluruh variabel 

independen terhadap variabel peringkat obligasi mampu menjelaskan 

data. 

 Ha : model regresi yang dihipotesiskan antara seluruh variabel 

independen terhadap variabel peringkat obligasi tidak mampu 

menjelaskan data. 
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3.5.4.4 Classification Plot 

 Menurut Ghozali (2013:330), 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. 

 

3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Uji Parsial 

 Menurut Ghozali (2013:171), uji parsial digunakan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengujian hipotesis penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh 

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, umur obligasi, reputasi KAP, 

kurs valuta asing, dan tingkat inflasi terhadap prediksi peringkat obligasi 

secara parsial. Untuk pengujian ini tingkat signifikansi (α) yang ditetapkan 

adalah sebesar 1%, 5%, dan 10%. Pengujian ini didasarkan pada hipotesis 

sebagai berikut:  

- H0 diterima jika P-value > α 

- Ha diterima jika P-value < α 

H0 : βa = 0 (Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

prediksi peringkat obligasi)  

Ha : βa ≠ 0 (Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap prediksi 

peringkat obligasi)  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pemilihan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dengan 

kriteria yang telah ditetapkan pada bab III. Dalam penelitian ini diperoleh 

total sampel 120 pengamatan pada perusahaan yang bergerak di bidang 

keuangan dan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2015. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 

 Pemilihan Sampel 

Keterangan  Jumlah  

Jumlah Perusahaan Keuangan dan Bank yang terdaftar di BEI 60 

Jumlah Perusahaan Keuangan dan Bank yang Diperingkat 

Selain oleh PEFINDO (24) 

Jumlah Perusahaan Keuangan dan Bank yang tidak 

menerbitkan obligasi selama tahun 2012-2015 (4) 

Jumlah Perusahaan Keuangan dan Bank menjadi outlier (2) 

Jumlah Perusahaan Keuangan dan Bank yang diperingkat oleh 

PEFINDO dan terdaftar di BEI 30 

Periode 2012-2015= 30 Perusahaan x 4 Tahun 
120 

Observasi 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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4.2  Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

umum atas variabel-variabel independen dalam penelitian yang meliputi 

nilai rata-rata (mean), nilai maksimum (max), nilai minimum (min), serta 

nilai standar deviasi dari masing-masing variabel. Hasil statistik deskriptif 

dari variabel dependen maupun independen yang digunakan dalam 

penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maksimum Rata-Rata 
Standar 
Deviasi 

PO 120 0 1 79% 40,8% 
PROF 120 -0,0440 0,1760 0,026392 0,0325386 
LEV 120 0,0232 0,9875 0,818295 0,1646273 
SZ 
(Juta Rupiah) 

120 856.400 878.426.312 75.300.626,85 137.554.618,87 

MTR 120 2 8 4,24 1,562 
KAP 120 0 1 76% 43% 
KURS 120 9.466 13.525 11.387,75 1.520,11 
INF 120 0,0430 0,0700 0,060250 0,0102991 
Keterangan: 
Variabel Dependen: PO (Peringkat Obligasi) diukur dengan variabel 
dummy. 
Variabel Independen: PROF (Profitabilitas) diukur dengan ROA, LEV 
(Leverage) diukur dengan DAR, SZ (Ukuran Perusahaan) diukur dengan 
lnTotal Assets, MTR (Umur Obligasi) diukur dengan rata-rata umur obligasi, 
KAP (Reputasi KAP) diukur dengan variabel dummy, KURS (Kurs Valuta 
Asing) diukur dengan rata-rata nilai tukar rupiah selama dua belas bulan, INF 
(Tingkat Inflasi) diukur dengan rata-rata tingkat inflasi selama dua belas 
bulan. 

(Sumber: data diolah SPSS 23, 2016) 

Faktor-faktor..., Nurul Wahyu Ningsih, Ak.-IBS, 2016



44 
 

 
 

Indonesia Banking School 
 

 Variabel peringkat obligasi dalam penelitian ini merupakan variabel 

dummy. Pada Tabel 4.2, nilai rata-rata peringkat obligasi dari 120 sampel 

perusahaan menunjukkan nilai 79% dengan standar deviasi sebesar 40,8%. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-

rata, yang berarti bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

Nilai terendah variabel ini sebesar 0 dan nilai tertingginya adalah 1.  

 Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan ROA. Pada Tabel 4.2, nilai rata-rata profitabilitas dari 120 

sampel perusahaan menunjukkan nilai 0,026392 dengan standar deviasi 

sebesar 0,0325386. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih 

besar dari nilai rata-rata, yang berarti bahwa data dalam variabel ini tidak 

terdistribusi dengan baik. Nilai terendah variabel ini sebesar -0,0440 

diperoleh dari perhitungan Perusahaan MNC Securities tahun 2014 dan nilai 

tertingginya adalah 0,1760 diperoleh dari perhitungan BCA Finance tahun 

2013.  

 Variabel leverage dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

DAR. Pada Tabel 4.2, nilai rata-rata leverage dari 120 sampel perusahaan 

menunjukkan nilai 0,818295 dengan standar deviasi sebesar 0,1646273. Hal 

ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata, 

yang berarti bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Nilai 

terendah variabel ini sebesar 0,0232 diperoleh dari perhitungan Bank 

Sulawesi Selatan tahun 2012 dan nilai tertingginya adalah 0,9875 diperoleh 

dari perhitungan Bank Danamon Indonesia Tbk. tahun 2012.  
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 Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan natural logaritma dari total assets. Pada Tabel 4.2, nilai rata-

rata ukuran perusahaan dari 120 sampel perusahaan menunjukkan nilai 

75.300.626,85 dengan standar deviasi sebesar 137.554.618,87. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata, 

yang berarti bahwa data dalam variabel ini tidak terdistribusi dengan baik. 

Nilai terendah variabel ini sebesar 856.400 diperoleh dari perhitungan MNC 

Securities tahun 2013 dan nilai tertingginya adalah 878.426.312 diperoleh 

dari perhitungan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2015.  

 Variabel umur obligasi dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan rata-rata umur obligasi yang diterbitkan perusahaan selama 

periode 2012-2015. Pada Tabel 4.2, nilai rata-rata umur obligasi dari 120 

sampel perusahaan menunjukkan nilai 4,24 dengan standar deviasi sebesar 

1,562. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai 

rata-rata, yang berarti bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan 

baik. Nilai terendah variabel ini sebesar 2 dan nilai tertingginya adalah 8.  

 Variabel reputasi KAP dalam penelitian ini merupakan variabel 

dummy. Pada Tabel 4.2, nilai rata-rata reputasi KAP dari 120 sampel 

perusahaan menunjukkan nilai 76% dengan standar deviasi sebesar 43%. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-

rata, yang berarti bahwa data dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. 

Nilai terendah variabel ini sebesar 0 dan nilai tertingginya adalah 1.  
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 Variabel kurs valuta asing dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan rata-rata nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan 

selama dua belas bulan. Pada Tabel 4.2, nilai rata-rata kurs valuta asing dari 

120 sampel perusahaan menunjukkan nilai 11387,75 dengan standar deviasi 

sebesar 1520,11. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih 

kecil dari nilai rata-rata, yang berarti bahwa data dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik. Nilai terendah variabel ini sebesar 9.466 diperoleh 

dari perhitungan tahun 2012 dan nilai tertingginya adalah 13.525 diperoleh 

dari perhitungan tahun 2015.  

 Variabel tingkat inflasi dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan rata-rata nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan 

selama dua belas bulan. Pada Tabel 4.2, nilai rata-rata tingkat inflasi dari 

120 sampel perusahaan menunjukkan nilai 0,060250 dengan standar deviasi 

sebesar 0,0102991. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih 

kecil dari nilai rata-rata, yang berarti bahwa data dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik. Nilai terendah variabel ini sebesar 0,0430 

diperoleh dari perhitungan tahun 2012 dan nilai tertingginya adalah 0,0700 

diperoleh dari perhitungan tahun 2013.  
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4.2.2 Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hasil uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.3 

sebagai berikut ini: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov 

Keterangan 
Unstandardized 

Residual 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,057 
 (Sumber: data diolah SPSS 23, 2016) 

 Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil pengujian tersebut memperlihatkan nilai 

signifikansi di atas 0,05 yaitu sebesar 0,057 sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel residual telah terdistribusi normal. 

4.2.3 Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi linier antar variabel independen, dan data yang diperoleh tidak 

boleh terdapat unsur multikolinearitas. 
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Tabel 4.4 

Korelasi Antar Variabel 

Variabel PROF LEV SZ MTR KAP KURS INF PO 

PROF 1        
LEV -0,204* 1       
SZ -0,142 0,289** 1      
MTR -0,317** 0,153 -0,033 1     
KAP 0,132 0,251** 0,308** -0,502** 1    
KURS -0,119 -0,065 0,081 -0,033 0,062 1   
INF -0,100 -0,051 0,074 -0,023 0,021 0,575** 1  
PO 0,249** -0,108 0,218* -0,674** 0,525** 0,065 0,023 1 
*   : Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
** : Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

(Sumber: data diolah SPSS 23, 2016) 

 Tabel 4.4 di atas menunjukkan korelasi antar variabel. Syarat untuk 

menguji multikolinearitas ini dengan melihat koefisien korelasi antar 

variabel. Nilai korelasi yang ditunjukan pada tabel 4.4 kurang dari 0.80, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki korelasi 

yang sedikit dan signifikan, sehingga variabel-variabel ini bisa dikatakan 

bebas dari mutikolinearitas. 
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4.2.4 Meneliti Model Fit 

4.2.4.1  Overall Model Fit 

 Langkah pertama dalam uji regresi logistik adalah menilai overall fit 

model terhadap data. Tabel 4.5 berikut ini adalah hasil uji overall test 

pada penelitian ini. 

Tabel 4.5 

Hasil Overall Test  

Block 0: Beginning Block 

-2 Log likelihood 122,818 

 

Block 1: Method = Enter 

-2 Log likelihood 38,723 

(Sumber: data diolah SPSS 23, 2016) 

 Tabel 4.5 menunjukkan perbandingan antara nilai -2 Log likelihood 

blok awal (Block Number = 0) dengan -2 Log likelihood blok akhir 

(Block Number = 1). Dari hasil perhitungan nilai -2 Log likelihood 

terlihat bahwa nilai blok awal (Block Number = 0) adalah 122,818 dan 

nilai -2 Log likelihood pada blok akhir (Block Number = 1) adalah 

38,723. Hal ini menunjukkan bahwa -2 Log likehood mengalami 

penurunan sebesar 84,095. Penurunan -2 Log Likehood menunjukkan 

model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang 

dihipotesiskan telah fit dengan data (Ghozali, 2013:328). 
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4.2.4.2  Koefisien Determinasi (Nagelkerke R square) 

 Nagelkerke R Square merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan dan 

mempengaruhi variabel dependen. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Nagelkerke R Square 

0,786 
(Sumber: data diolah SPSS 23, 2016) 

 Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai Nagelkerke R 

square sebesar 0,786. Ini menggambarkan bahwa variabel independen 

dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

umur obligasi, reputasi KAP, kurs valuta asing, dan tingkat inflasi dapat 

memprediksi variabel dependen yaitu peringkat obligasi sebesar 78,6%. 

Sedangkan 21,4% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model 

penelitian. 

4.2.4.3  Goodness of Fit 

 Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol 

bahwa data empiris sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara 

model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Step Chi-square Df Sig. 

1 4,640 8 0,795 
(Sumber: data diolah SPSS 23, 2016) 

 Pada Tabel 4.7 di atas terlihat bahwa besarnya nilai statistik Hosmer 

and Lemeshow’s Goodness of fit sebesar 4,640 dengan probabilitas 

signifikansi 0,795 lebih besar dari 0,05 sehingga Ho diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa model regresi yang dihipotesiskan antara seluruh 

variabel independen terhadap variabel peringkat obligasi mampu 

menjelaskan data. 

4.2.4.4  Classification Plot 

Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi logistik 

terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data 

observasi terhadap prediksinya. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Classification Plot 

Observed 

Predicted 
PO 

Percentage 
Correct 

Speculative 

Grade 

Investment 

Grade 

PO Speculative Grade 19 6 76,0 
Investment Grade 4 91 95,8 

Overall Percentage   91,7 
(Sumber: data diolah SPSS 23, 2016) 

Menurut prediksi, obligasi yang masuk dalam kategori 

speculative grade adalah sebanyak 25 perusahaan. Namun  hasil 
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observasi menyatakan hanya 19 perusahaan yang termasuk dalam 

kategori speculative grade, sehingga ketepatan klasifikasinya adalah 

sebesar 76%. Sedangkan prediksi obligasi investment grade adalah 

sebanyak 95 perusahaan dan hasil observasi menunjukkan 91 perusahaan 

tersebut termasuk dalam kategori investment grade, jadi ketepatan 

klasifikasinya adalah sebesar 95,8%. Secara keseluruhan ketepatan 

klasifikasi adalah 91,7%. Karena nilai keakuratannya di atas 50%, maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas, leverage, ukuran 

perusahaan, umur obligasi, reputasi KAP, kurs valuta asing, dan tingkat 

inflasi mampu memprediksi observasi ke dalam perusahaan yang 

memiliki speculative grade dan investment grade secara baik. 

 

4.2.5 Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1  Uji Parsial 

 Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi logistik 

dapat dibentuk dengan menggunakan besaran nilai parameter-parameter 

regresi logistik dan selanjutnya diinterpretasikan dengan rasio 

kecenderungan (odds ratio) (Ghozali, 2013). Kesimpulan yang dapat 

diambil dari Tabel 4.9 di bawah ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil Regresi Logistik Binary 

PO = -0,346 + 32,106PROF + 0,646 LEV + 0,646 SZ – 2,537 MTR + 
1,819 KAP +  0,000 KURS – 13,912 INF 

Variabel Ekspektasi 
Tanda B Sig. Exp(B) 

 PROF (+) 32,106 0,191 8,783E+13 
LEV (-) 0,646 0,815 1,908 
SZ (+) 0,646 0,057* 1,909 

MTR (-) -2,537 0,000*** 0,079 
KAP (+) 1,819 0,052* 6,168 

KURS (-) 0,000 0,508 1,000 
INF (-) -13,912 0,786 0,000 

Constant  -0,346 0,957 0,707 
 Keterangan: 
Variabel Dependen: PO (Peringkat Obligasi) diukur dengan variabel 
dummy. 
Variabel Independen: PROF (Profitabilitas) diukur dengan ROA, LEV 
(Leverage) diukur dengan DAR, SZ (Ukuran Perusahaan) diukur dengan 
lnTotal Assets, MTR (Umur Obligasi) diukur dengan rata-rata umur 
obligasi, KAP (Reputasi KAP) diukur dengan variabel dummy, KURS 
(Kurs Valuta Asing) diukur dengan rata-rata nilai tukar rupiah selama 
dua belas bulan, INF (Tingkat Inflasi) diukur dengan rata-rata tingkat 
inflasi selama dua belas bulan. 
***Signifikan pada 1% 
**Signifikan pada 5% 
*Signifikan pada 10% 

(Sumber: data diolah SPSS 23, 2016) 

Odds ratio pada penelitian ini digunakan untuk mengukur 

kecenderungan variabel-variabel independen dalam memprediksi 

peringkat obligasi perusahaan. Nilai odds ratio pada tabel 4.9 

diinterpretasikan sebagai berikut: 
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1) Profitabilitas (PROF) 

Kecenderungan dalam memprediksi peringkat obligasi 

perusahaan yang investment grade berhubungan positif dengan 

profitabilitas. Maka, setiap peningkatan rasio profitabilitas 

sebesar 1%, perusahaan memiliki peluang keberhasilan sebesar 

23,106 kali untuk memperoleh peringkat obligasi yang 

investment grade.  

2) Leverage (LEV) 

Kecenderungan dalam memprediksi peringkat obligasi 

perusahaan yang investment grade berhubungan positif dengan 

leverage. Maka, setiap peningkatan rasio leverage sebesar 1%, 

perusahaan memiliki peluang keberhasilan sebesar 0,646 kali 

untuk memperoleh peringkat obligasi yang investment grade. 

3) Ukuran Perusahaan (SZ) 

Kecenderungan dalam memprediksi peringkat obligasi 

perusahaan yang investment grade berhubungan positif dengan 

ukuran perusahaan. Setiap peningkatan ukuran perusahaan 

sebesar Rp 1,-, perusahaan memiliki peluang keberhasilan 

sebesar 0,646 kali untuk memperoleh peringkat obligasi yang 

investment grade. 

4) Umur Obligasi (MTR) 

Kecenderungan dalam memprediksi peringkat obligasi 

perusahaan yang investment grade berhubungan negatif dengan 
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umur obligasi. Setiap penurunan umur obligasi selama 1 tahun, 

perusahaan memiliki peluang keberhasilan sebesar 2,537 kali 

untuk memperoleh peringkat obligasi yang investment grade. 

5) Reputasi KAP (KAP) 

Kecenderungan dalam memprediksi peringkat obligasi 

perusahaan yang investment grade berhubungan positif dengan 

reputasi KAP. Setiap peningkatan reputasi KAP sebesar satu 

tingkat, perusahaan memiliki peluang keberhasilan sebesar 

1,819 kali untuk memperoleh peringkat obligasi yang 

investment grade.  

6) Kurs Valuta Asing (KURS) 

Kecenderungan dalam memprediksi peringkat obligasi 

perusahaan yang investment grade berhubungan positif dengan 

kurs valuta asing. Setiap peningkatan nilai kurs dollar terhadap 

rupiah sebesar  Rp 1,- perusahaan memiliki peluang 

keberhasilan sebesar 0,000 kali untuk memperoleh peringkat 

obligasi yang investment grade. 

7) Tingkat Inflasi (INF) 

Kecenderungan dalam memprediksi peringkat obligasi 

perusahaan yang investment grade berhubungan negatif dengan 

tingkat inflasi. Setiap penurunan tingkat inflasi sebesar 1% 

perusahaan memiliki peluang keberhasilan sebesar 13,912 kali 

untuk memperoleh peringkat obligasi yang investment grade. 
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4.2.5.2  Analisis Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Prediksi Peringkat Obligasi 

 Hasil regresi logistik dari pengujian pada hipotesis variabel  

profitabilitas dengan hasil koefisien regresi sebesar 32,106 dan p-

value sebesar 0,191 pada tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

prediksi peringkat obligasi perusahaan keuangan dan bank pada 

periode 2012-2015. Maka H1 yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat obligasi ditolak. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan Almilia dan Devi (2007); 

Pandutama (2012); dan Sejati (2010) yang menyatakan bahwa 

Profitabilitas yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh dalam 

memprediksi peringkat obligasi. Namun hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan penelitian Dewi (2013) dan Yuliana, et. al. (2011). 

 Nilai profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan 

telah mampu untuk meningkatkan laba bersih setiap tahunnya (Uma, 

2015). Tingkat laba yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk 

membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang 

dihasilkan secara internal, sehingga perusahaan tidak termotivasi 

untuk mempertahankan peringkat obligasi yang tinggi, hal tersebut 

dapat berarti bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap prediksi 

peringkat obligasi. 
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2. Pengaruh Leverage Terhadap Prediksi Peringkat Obligasi 

 Hasil regresi logistik dari pengujian pada hipotesis variabel 

leverage dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,646 dan p-value 

sebesar 0,815 pada tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa 

leverage tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi 

peringkat obligasi perusahaan keuangan dan bank pada periode 2012-

2015. Dengan demikian, H2 yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap prediksi peringkat obligasi ditolak.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Uma (2015); 

Mahfudhoh dan Cahyonowati (2014); Adrian (2011); Magreta dan 

Nurmayanti (2009) yang menyatakan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap prediksi peringkat obligasi. Adrian (2011) 

menyatakan bahwa nilai leverage yang tinggi yang diproksikan 

dengan debt to total assets ratio ini menunjukkan bahwa tingginya 

risiko keuangan perusahaan. Tetapi walaupun dengan leverage yang 

tinggi belum tentu termasuk ke dalam jenis obligasi yang junk bond, 

karena perusahaan yang memiliki nilai leverage tinggi tetap 

berkemampuan untuk membayar kewajiban dan bunga obligasinya. 

 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Pane (2011); 

Raharja dan Sari (2008) yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh terhadap prediksi peringkat obligasi. Hal ini karena 

adanya perbedaan pengukuran dari rasio leverage pada penelitian 

yang dilakukan oleh Pane (2011); Raharja dan Sari (2008), untuk 
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mengukur rasio leverage penelitian tersebut diperoleh dari Debt to 

Equity Ratio (DER), sedangkan dalam penelitian ini rasio leverage 

diperoleh dari Debt to Total Assets Rasio (DAR). 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Prediksi 

Peringkat Obligasi 

 Hasil regresi logistik dari pengujian pada hipotesis variabel 

ukuran perusahaan dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,646 dan p-

value sebesar 0,057 pada tingkat signifikansi 0,1 menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi 

peringkat obligasi perusahaan keuangan dan bank pada periode 2012-

2015. Maka H3 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat obligasi diterima.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Uma (2015); 

Mahfudhoh dan Cahyonowati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Ukuran 

perusahaan dapat membentuk citra sebuah perusahaan, dengan 

peningkatan aset perusahaan setiap tahunnya, maka akan menarik 

minat investor untuk berinvestasi. Ukuran perusahaan yang besar akan 

menunjukkan perusahaan mampu mengembangkan usahanya. Hal ini 

mendorong pemberian peringkat obligasi yang baik terhadap 

perusahaan keuangan dan bank yang memiliki ukuran perusahaan 

yang besar (Uma, 2015). 

 

Faktor-faktor..., Nurul Wahyu Ningsih, Ak.-IBS, 2016



59 
 

 
 

Indonesia Banking School 
 

4. Pengaruh Umur Obligasi (Maturity) Terhadap Prediksi Peringkat 

Obligasi 

 Hasil regresi logistik dari pengujian pada hipotesis variabel 

umur obligasi dengan hasil koefisien regresi sebesar -2,537 dan p-

value sebesar 0,000 pada tingkat signifikansi 0,01 menunjukkan 

bahwa umur obligasi berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi 

peringkat obligasi perusahaan keuangan dan bank pada periode 2012-

2015. Dengan demikian, H4 yang menyatakan bahwa umur obligasi 

berpengaruh negatif terhadap prediksi peringkat obligasi diterima.  

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian; Andry (2005); dan 

Uma (2015) yang menyatakan bahwa umur obligasi memiliki 

pengaruh negatif terhadap peringkat obligasi perusahaan. Semakin 

pendek jangka waktu obligasi maka akan semakin diminati oleh 

investor, karena dianggap risikonya kecil, sehingga perusahaan yang 

rating obligasinya tinggi mempunyai umur obligasi yang pendek 

(Rahardjo, 2003).  

5. Pengaruh Reputasi KAP Terhadap Prediksi Peringkat Obligasi 

  Hasil regresi logistik dari pengujian pada hipotesis variabel 

reputasi KAP dengan hasil koefisien regresi sebesar 1,819 dan p-value 

sebesar 0,052 pada tingkat signifikansi 0,1 menunjukkan bahwa 

reputasi KAP berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi 

peringkat obligasi perusahaan keuangan dan bank pada periode 2012-
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2015. Maka H5 yang menyatakan bahwa Reputasi KAP berpengaruh 

positif terhadap prediksi peringkat obligasi diterima.  

 Hasil penelitian di atas sesuai dengan hasil penelitian Thamida 

dan Lukman (2013) yang menyatakan bahwa reputasi KAP 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Maka dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik big four 

mempunyai peringkat obligasi investment grade. Menurut Andry 

(2005), tanda positif menyatakan bahwa makin sering perusahaan 

diaudit oleh KAP big four maka perusahaan mempunyai peringkat 

obligasi yang investment grade.  

6. Pengaruh Kurs Valuta Asing Terhadap Prediksi Peringkat 

Obligasi 

 Hasil regresi logistik dari pengujian pada hipotesis variabel kurs 

valuta asing dengan hasil koefisien regresi sebesar 0,000 dan p-value 

sebesar 0,508 pada tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa kurs 

valuta asing tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi 

peringkat obligasi perusahaan keuangan dan bank pada periode 2012-

2015. Dengan demikian, H6 yang menyatakan bahwa kurs valuta asing 

berpengaruh negatif terhadap prediksi peringkat obligasi ditolak.  

 Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan pernyataan Kewal 

(2012) dan Amin (2012), namun sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Raharjo (2010); Nasir dan Mirza (2013). Hal tersebut 

mungkin saja terjadi, karena kurs valuta asing merupakan faktor 
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makro yang tidak secara langsung mempengaruhi peringkat obligasi 

perusahaan.  

7. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Prediksi Peringkat Obligasi 

 Hasil regresi logistik dari pengujian pada hipotesis variabel 

tingkat inflasi dengan hasil koefisien regresi sebesar -13,912 dan p-

value sebesar 0,786 pada tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan 

bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap 

prediksi peringkat obligasi perusahaan keuangan dan bank pada 

periode 2012-2015. Maka H7 yang menyatakan bahwa tingkat inflasi 

berpengaruh negatif terhadap prediksi peringkat obligasi ditolak. 

 Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan pernyataan 

Raharjo (2010); Nasir dan Mirza (2013), namun sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kewal (2012) dan Amin (2012). Hal 

tersebut mungkin saja terjadi, karena tingkat inflasi merupakan faktor 

makro yang tidak secara langsung mempengaruhi peringkat obligasi 

perusahaan, sama halnya seperti kurs valuta asing yang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi.  
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4.3  Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi peringkat obligasi pada perusahaan keuangan dan bank 

periode 2012-2015, diperoleh hasil bahwa variabel umur obligasi (maturity) 

berpengaruh negatif terhadap prediksi peringkat obligasi, hasil tersebut 

berimplikasi terhadap manajemen perusahaan keuangan dan bank untuk 

memperhatikan umur obligasi perusahaan, karena semakin pendek jangka 

waktu obligasi maka obligasi tersebut akan semakin diminati oleh investor 

dan obligasi tersebut dianggap memiliki risiko yang kecil. Dengan demikian, 

perusahaan yang rating obligasinya tinggi mempunyai umur obligasi yang 

pendek. 

 Selanjutnya, terdapat variabel reputasi KAP yang berpengaruh positif 

terhadap prediksi peringkat obligasi perusahaan keuangan dan bank periode 

2012-2015, hasil tersebut berimplikasi terhadap manajemen perusahaan 

keuangan dan bank untuk memperhatikan reputasi KAP yang digunakan 

untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang 

menggunakan jasa KAP Big Four, cenderung berpeluang lebih besar dalam 

mendeteksi salah saji material terkait kemampuan perusahaan membayar 

obligasi. Sehingga, dengan memilih KAP Big four akan meningkatkan 

peringkat obligasi perusahaan. 
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 Kemudian terdapat variabel ukuran perusahaan (size) yang 

berpengaruh positif terhadap prediksi peringkat obligasi perusahaan keuangan 

dan bank periode 2012-2015, hasil tersebut berimplikasi terhadap manajemen 

perusahaan keuangan dan bank untuk memperhatikan ukuran perusahaan 

yang dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran 

perusahaan yang besar akan menunjukkan perusahaan mampu 

mengembangkan usahanya, serta menunjukkan kemampuan perbankan dalam 

menguasai pasar. Hal ini mendorong pemberian peringkat obligasi yang baik 

terhadap perusahaan keuangan dan bank yang memiliki ukuran perusahaan 

yang besar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi prediksi peringkat obligasi perusahaan keuangan dan bank. 

Penelitian ini menggunakan total sampel 120 pengamatan pada perusahaan 

yang bergerak di bidang keuangan dan bank yang terdaftar di BEI dan 

diberikan peringkat oleh PEFINDO periode 2012-2015. 

Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi peringkat 

obligasi, umur obligasi berpengaruh negatif signifikan terhadap prediksi 

peringkat obligasi, reputasi KAP berpengaruh positif signifikan terhadap 

prediksi peringkat obligasi, sedangkan profitabilitas, leverage, kurs valuta 

asing, dan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap prediksi peringkat 

obligasi. 

  

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah: 

1) Terdapat variabel independen yang belum diujikan dalam penelitian ini, 

sehingga penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel 

yang dianggap terkait seperti kebijakan akuntansi serta peraturan yang 

berkaitan dengan industri perusahaan yang diteliti. 
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2) Periode pengamatan pada penelitian ini hanya 4 tahun sehingga hasil 

penelitian tidak dapat melihat kecenderungan peringkat obligasi 

perusahaan keuangan dan bank secara jangka panjang. 

3) Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang terbatas yaitu perusahaan 

keuangan dan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian 

selanjutnya dapat menambah sampel dari bursa negara lainnya, agar 

dapat membandingkan peringkat obligasi antar negara. 

 

5.3  Saran 

 Adapun saran yang bisa peneliti berikan berdasarkan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Bagi Investor 

Dalam pengambilan keputusan berinvestasi, investor sebaiknya 

tidak hanya memperhatikan tingkat return obligasi yang lebih tinggi, 

namun masih terdapat faktor-faktor lainnya yang perlu diperhatikan. 

Sebaiknya investor perlu memperhatikan peringkat obligasi perusahaan 

yang telah diperingkat oleh lembaga pemeringkat, karena lembaga 

pemeringkat tersebut telah melakukan penilaian secara menyeluruh. 

Selanjutnya, investor dapat memperhatikan umur obligasi, reputasi KAP, 

serta ukuran perusahaan yang digunakan oleh perusahaan penerbit 

obligasi. 
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2) Bagi Perusahaan Penerbit Obligasi 

Sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki ataupun memperoleh 

peringkat obligasi yang baik, perusahaan dapat memperhatikan faktor 

akuntansi berupa ukuran perusahaan. Sedangkan pada faktor non 

akuntansi berupa faktor mikro, perusahaan perlu memperhatikan umur 

obligasi yang pendek dalam menerbitkan obligasi serta reputasi KAP 

yang digunakan perusahaan dalam mengaudit laporan keuangan, 

sehingga perusahaan dapat memeroleh peringkat obligasi yang lebih baik 

dan memperoleh kepercayaan dari para investor. 

3) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Saran bagi penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan 

variabel lain seperti kebijakan akuntansi, faktor - faktor lingkungan serta 

peraturan yang berkaitan dengan industri perusahaan yang diteliti. 

Penelitian selanjutnya dapat menambah sampel dari bursa negara lainnya, 

agar dapat membandingkan peringkat obligasi antar negara. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Daftar Sampel Penelitian 

No. Kode Perusahaan Sumber Data 

1 ADMF Adira Dinamika Multifinance Tbk. www.idx.co.id 
2 ASDF Astra Sedaya Finance www.idx.co.id 
3 BABP Bank ICB Bumiputera Tbk. www.idx.co.id 
4 BACA Bank Capital Indonesia Tbk. www.idx.co.id 
5 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. www.idx.co.id 
6 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) www.idx.co.id 
7 BCAF BCA Finance www.idx.co.id 
8 BDKI Bank DKI www.idx.co.id 
9 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. www.idx.co.id 
10 BEXI Indonesia Eximbank www.idx.co.id 
11 BJBR Bank Jabar Banten Tbk. (Bpd Jabar Banten) www.idx.co.id 
12 BLAM Bank Lampung (Bpd Lampung) www.idx.co.id 
13 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. www.idx.co.id 
14 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. www.idx.co.id 
15 BNLI Bank Permata Tbk. www.idx.co.id 
16 BSBR Bank Nagari (BPD Sumatera Barat) www.idx.co.id 
17 BSEC MNC Securities www.idx.co.id 
18 BSSB Bank SulSel (BPD Sulawesi Selatan) www.idx.co.id 
19 BVIC Bank Victoria International Tbk. www.idx.co.id 
20 DNRK Danareksa (Persero) www.idx.co.id 
21 FIFA Federal International Finance www.idx.co.id 
22 IMFI Indomobil Finance Indonesia www.idx.co.id 
23 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. www.idx.co.id 
24 NISP Bank OCBC NISP Tbk. www.idx.co.id 
25 PNBN Bank PAN Indonesia Tbk. www.idx.co.id 
26 PPGD Perum Pegadaian www.idx.co.id 
27 SANF Surya Artha Nusantara Finance www.idx.co.id 

28 SDRA Bank Woori Saudara 1906 Tbk. / Bank 
Himpunan Saudara 1906 Tbk. www.idx.co.id 

29 TUFI Mandiri Tunas Finance www.idx.co.id 
30 VRNA Verena Multi Finance Tbk. www.idx.co.id 

(Sumber: Website Bursa Efek Indonesia) 
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Lampiran 2: Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PO 120 0 1 ,79 ,408 

PROF 120 -,0440 ,1760 ,026392 ,0325386 

LEV 120 ,0232 ,9875 ,818295 ,1646273 

SZ 120 856400 878426312 75300626,85 137554618,87 

MTR 120 2 8 4,24 1,562 

KAP 120 0 1 ,76 ,43 

KURS 120 9466 13525 11387,75 1520,1149406 

INF 120 ,0430 ,0700 ,060250 ,0102991 

Valid N (listwise) 120     
 

 

Lampiran 3: Hasil Uji Normalitas (One Sample Kolmogorov-Smirnov) 

 
Unstandardized 

Residual 

N 120 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,27775609 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,080 

Positive ,060 

Negative -,080 

Test Statistic ,080 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,057c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Lampiran 4: Hasil Uji Multikolinearitas (Bivariate Correlation) 

 

 

 

 

 

 
PROF LEV SZ MTR KAP KURS INF PO 

PROF Pearson Correlation 1        

Sig. (2-tailed)         

N 120        

LEV Pearson Correlation -,204* 1       

Sig. (2-tailed) ,025        

N 120 120       

SZ Pearson Correlation -,142 ,289** 1      

Sig. (2-tailed) ,122 ,001       

N 120 120 120      

MTR Pearson Correlation -,317** ,153 -,033 1     

Sig. (2-tailed) ,000 ,095 ,718      

N 120 120 120 120     

KAP Pearson Correlation ,132 ,251** ,308** -,502** 1    

Sig. (2-tailed) ,149 ,006 ,001 ,000     

N 120 120 120 120 120    

KURS Pearson Correlation -,119 -,065 ,081 -,033 ,062 1   

Sig. (2-tailed) ,197 ,483 ,377 ,723 ,500    

N 120 120 120 120 120 120   

INF Pearson Correlation -,100 -,051 ,074 -,023 ,021 ,575** 1  

Sig. (2-tailed) ,278 ,581 ,419 ,807 ,817 ,000   

N 120 120 120 120 120 120 120  

PO Pearson Correlation ,249** -,108 ,218* -,674** ,525** ,065 ,023 1 

Sig. (2-tailed) ,006 ,240 ,017 ,000 ,000 ,477 ,807  

N 120 120 120 120 120 120 120 120 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 5: Hasil Overall Test 

Block 0: Beginning Block 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 123,397 1,167 

2 122,819 1,328 

3 122,818 1,335 

4 122,818 1,335 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 122,818 

c. Estimation terminated at iteration number 4 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Block 1: Method = Enter 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 1 1 70,824 ,503 

2 51,317 ,100 

3 42,670 -,339 

4 39,394 -,396 

5 38,755 -,327 

6 38,723 -,342 

7 38,723 -,346 

8 38,723 -,346 
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Lampiran 6: Hasil Uji Koefisien Determinasi Nagelkerke R Square 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 38,723a ,504 ,786 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter 

estimates changed by less than ,001. 

 

Lampiran 7: Hasil Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Step Chi-square Df Sig. 

1 4,640 8 ,795 

 

Lampiran 8: Hasil Uji Classification Plot 

 

Observed 

Predicted 

 
PO 

Percentage 

Correct 

 
Speculative 

Grade 

Investment 

Grade 

Step 1 PO Speculative Grade 19 6 76,0 

Investment Grade 4 91 95,8 

Overall Percentage   91,7 

a. The cut value is ,500 

 

Lampiran 9: Hasil Regresi dengan Menggunakan Regresi Logistik Binary 

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

Step 1a PROF 32,106 24,555 1,710 1 ,191 8,783E+13 

LEV ,646 2,764 ,055 1 ,815 1,908 

SZ ,646 ,340 3,615 1 ,057 1,909 

MTR -2,537 ,701 13,116 1 ,000 ,079 

KAP 1,819 ,936 3,779 1 ,052 6,168 

KURS ,000 ,000 ,438 1 ,508 1,000 

INF -13,912 51,292 ,074 1 ,786 ,000 

Constant -,346 6,404 ,003 1 ,957 ,707 

a. Variable(s) entered on step 1: PROF, LEV, SZ, MTR, KAP, KURS, INF. 
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CURRICULUM VITAE 

 

PERSONAL INFORMATION 

Name : Nurul Wahyu Ningsih 

Sex : Female 

Place, Date of Birthday : Jakarta, November 21, 1994 

Religion : Moslem 

Address : Jl. Komp. Graha Permai No. 4, Ciputat-TangSel 

Marital Status : Single 

Phone : 0856 945 91112 

Email : nurulwahyun@gmail.com 

 

PERSONALITIES 

Honest, able to work in groups, had the principle, fast learner, good interpersonal 

and communication skill. 

 

EDUCATIONAL BACKGROUND 

Formal Educations 

2012 - Present : Accounting Department at the Indonesia Banking School, Jakarta 

2009 - 2012 : Insan Cendekia Senior High School, Cirebon 

2006 - 2009 : Junior High School No. 19, Jakarta 

2001 - 2006 : Harapan Ibu Elementary School, Jakarta 
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Non Formal Educations 

2012 - 2013 : English For Business and Banking, GMU 

2012 : Basic Activist Training Program (BATPRO) STIE IBS 

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 

2012 - 2016 : BBP-PPA Scholarship (Kemenristekdikti) 

 

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES 

2009-2010 : Secretary of Majelis Permusyawaratan Kelas (MPK), 

  Insan Cendikia Senior High School  

2010-2011 : Head of the Sports Division OSIS Insan Cendikia 

  Senior High School  

2013  : Member of Pekan Orientasi Mahasiswa (POM)  

2013  : Vice Chairman of Company Visit  

2013  : Head of the Collection Division Event Accounting Goes To IBS  

2013-2014 : Head of Research and Development Division Himpunan 

Mahasiswa (HIMA) IBS  

2014  : Chairman of the Event Accounting Goes To IBS (AGTI)  
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WORKING EXPERIENCE 

2015   : Internship at Bank of Indonesia (Bandung) 

2016  : Internship at Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik, Indra (Jakarta) 

 

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) 

 

ACTIVITIES BY CERTIFICATED 

 Seminar of “How To Get Job Easily”, 2010 

 Seminar, Talk Show, and discussion “Peningkatan Wawasan Kebangsaan 

Bagi Pelajar Kota Cirebon”, 2010 

 One Day Seminar: “Seminar Public Speaking, Spiritual Leadership”, 2012 

 Participants of Program Orientasi Mahasiswa Baru (POM), Indonesia 

Banking School, 2012 

 Participant of Building Your Character Through Organization, 2013 

 Participant of Young On Top National Conference, 2013 

 Accounting Computerized Laboratory, Using Zahir Accounting Edition, 

Standard 5.1, 2013 

 

Faktor-faktor..., Nurul Wahyu Ningsih, Ak.-IBS, 2016




