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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. 
 

I. PENDAHULUAN 

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 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 
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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). 

 Beranjak dari fenomena di atas, penelitian ini mencoba untuk mencegah gagal 

bayar obligasi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan 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. 

 Sejumlah hasil penelitian 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)”.   

 

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). 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. 
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2.1.2 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).  

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi 

 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). 

 Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva 

maupun dana yang mempunyai beban tetap, untuk meningkatkan penghasilan bagi 

pemilik perusahaan. Manfaat rasio leverage yaitu untuk menganalisis kemampuan 

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

 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).  

 Umur obligasi adalah jangka waktu sejak diterbitkannya utang obligasi sampai 

dengan tanggal jatuh tempo, dengan jumlah utang obligasi yang harus dilunasi 

(Siamat, 2005:511). 

 Reputas KAP adalah nama baik yang diperoleh KAP big four. 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).  

 Kurs valuta asing adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata 

uang lain. Kurs ini senantiasa mengalami perubahan, turun-naik mengikuti mekanisme 

pasar (Siamat, 2005:466-471). Menurut Bank Indonesia (2013), inflasi dapat diartikan 

sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. 

2.2 Pengembangan Hipotesis 

2.2.1 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. 
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 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. 

2.2.2  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. 

2.2.3  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. 

2.2.4  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. 

2.2.5  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 
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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. 

2.2.6  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 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. 

2.2.7  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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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 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. Metode yang 

digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode purposive sampling. 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). 

3.1 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: 

POi,t =  α + β1PROFi,t + β2LEVi,t + β3SZi,t + β4MTRi,t + β5KAPi,t 

+ β6KURSt + β7INFt + e 

Keterangan: 

PO : peringkat obligasi 

PROF : profitabilitas 

LEV : leverage 

SZ : ukuran perusahaan (size) 

MTR : umur obligasi (maturity) 

KAP : reputasi KAP 

KURS : kurs valuta asing 

INF : tingkat inflasi 

3.2  Variabel dan Operasional Variabel 

3.2.1 Variabel Dependen 

 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), 

(3.1) 
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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). 

3.2.2 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. 

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). Dengan demikian, rasio leverage 

diukur dengan menggunakan rumus: 

Debt to Assets Rasio = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
  (3.3) 

(Kieso, et. al., 2014) 

3. Ukuran Perusahaan (Size) 

 Ukuran perusahaan merupakan variabel yang mengukur besarnya aset yang 

dimiliki perusahaan, namun karena nilai total assets perusahaan yang besar maka 
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dapat disederhanakan dengan mentransformasi kedalam natural logaritma dari total 

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

(Size) diukur dengan menggunakan rumus: 

Size = ln𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 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. 

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). 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). 

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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IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

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) 

4.2  Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

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 

(Sumber: data diolah SPSS 23, 2016) 

 Pada variabel peringkat obligasi, 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.  

 Pada variabel profitabilitas, 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 
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Securities tahun 2014 dan nilai tertingginya adalah 0,1760 diperoleh dari perhitungan 

BCA Finance tahun 2013.  

 Pada variabel leverage, 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.  

 Pada variabel ukuran perusahaan, 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.  

 Pada variabel umur obligasi, 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.  

 Pada variabel reputasi KAP, 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.  

 Pada variabel kurs valuta asing, 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.  

 Pada variabel tingkat inflasi, 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.  

4.2.2 Normalitas 

 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 

 Nilai korelasi yang ditunjukan pada penelitian ini 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 

 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). 

4.2.4.2  Koefisien Determinasi (Nagelkerke R square) 

 Berdasarkan hasil penelitian, 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 

 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 

 Secara keseluruhan ketepatan klasifikasi dalam penelitian ini 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. 
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4.2.5 Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1  Uji Parsial 

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: 

***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: 

1) 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. 

2) Umur Obligasi (MTR) 

Kecenderungan dalam memprediksi peringkat obligasi perusahaan yang 

investment grade berhubungan negatif dengan umur obligasi. Setiap penurunan 
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umur obligasi selama 1 tahun, perusahaan memiliki peluang keberhasilan sebesar 

2,537 kali untuk memperoleh peringkat obligasi yang investment grade. 

3) 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.  

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. 

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 
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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 

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). 

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 
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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 2012-2015. 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 makro yang tidak secara langsung mempengaruhi peringkat 

obligasi perusahaan.  
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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.  

 

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. 

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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