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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber pembiayaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

menjalankan suatu usaha. Salah satu bentuk pendanaan yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan adalah dengan menerbitkan obligasi. Obligasi adalah surat utang 

jangka panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisikan perjanjian antara 

pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode 

tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada 

pihak pembeli obligasi. 

Obligasi merupakan surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh 

pemerintah atau perusahaan atau lembaga lain sebagai pihak yang berhutang, yang 

mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga 

secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Obligasi diterbitkan oleh 

perusahaan dalam rangka memenuhi kegiatan pendanaan perusahaan tersebut, 

untuk pengembangan usaha dan menutup hutang yang jatuh tempo. 

Purwaningsih (2008) menyatakan bahwa, investasi pada obligasi banyak 

diminati oleh para investor karena obligasi memiliki pendapatan yang bersifat 

tetap yang diperoleh dari bunga yang akan diterima secara periodik dan pokok 

obligasi pada saat jatuh tempo. Bagi para emiten, obligasi merupakan sekuritas 

yang relatif lebih aman dibandingkan dengan saham karena biaya emisinya lebih 

murah dibandingkan dengan saham. Investasi pada obligasi memang lebih aman, 
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namun obligasi tetap memiliki risiko yaitu risiko tingkat suku bunga dan risiko 

perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi atau pokok hutang 

obligasinya. Risiko obligasi tersebut dapat diminimalisir melalui peringkat 

obligasi.  

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu peringkat obligasi dari 

beberapa emiten mengalami gagal bayar (default) yang kebetulan memiliki 

peringkat investment-grade, sehingga menimbulkan suatu pertanyaan apakah 

peringkat obligasi yang dinilai oleh agen pemeringkat di Indonesia akurat. 

Estiyanti (2012) menyatakan bahwa, salah satu alasan mengapa peringkat obligasi 

yang dikeluarkan oleh agen pemeringkat biasanya mengalami gagal bayar karena 

agen pemeringkat tidak melakukan monitor tehadap kinerja perusahaan setiap 

hari.  

Fenomena yang terjadi di perusahaan non keuangan dalam peringkat 

obligasi yang dipublikasikan oleh www.lipsus.kompas.com dapat dilihat pada 

kasus salah satu emiten yaitu mobile 8 Telekom, Tbk sebagai pemiliki merek 

dagang Fren.Tanggal 3 Desember 2008 Pefindo menurunkan peringkat obligasi 

rupiah Fren dari BBB-menjadi CCC.Pefindo menurunkan peringkat tersebut 

karena perusahaan operator telekomunikasi ini gagal memenuhi tenggat waktu 

pembelian kembali (buy back) obligasi senilai 100 juta dollarAS. Dokumen 

penerbitan obligasi rupiah Fren pada Maret 2007 mencantumkan klausal yang 

mewajibkan Fren menambah jaminan dari 110 persen menjadi 130 persen dari 

pokok obligasi jika peringkat obligasi yang jatuh tempo pada Maret 2012 itu turun 

hingga di bawah BBB. Klausal tersebut menyebabkan Fren harus menambah nilai 

http://www.lipsus.kompas.com/
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jaminan sebanyak Rp 135 miliar atau setara 20 persen dari pokok obligasi senilai 

Rp 675 miliar. 

Peringkat obligasi menyatakan skala risiko atau tingkat keamanan suatu 

obligasi yang diterbitkan serta memberikan pernyataan yang informatif dan 

memberikan sinyal tentang probabilitas kegagalan hutang suatu perusahaan. 

Keamanan suatu obligasi ditunjukkan oleh kemampuan suatu perusahaan dalam 

membayar bunga dan melunasi pokok pinjaman sehingga pemodal mendapatkan 

informasi mengenai peringkat obligasi dengan menggunakan jasa agen 

pemeringkat obligasi tersebut . Pemeringkatan menjadi hal yang wajib bagi setiap 

obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan pada penawaran umum 

Tandelilin(2010:250). Peringkat yang diberikan merupakan salah satu acuan dari 

investor ketika akan memutuskan untuk membeli suatu obligasi Amalia (2013). 

Tandelilin (2010:251) menyatakan bahwa tingkat peringkat obligasi 

bervariasi dari satu lembaga pemeringkat ke lembaga pemeringkat lainnya. Di 

Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga pemeringkat obligasi yaitu PT.Pefindo 

(Pemeringkat Efek Indonesia) dan PT.Kasnic Credit Rating Indonesia. Agen 

pemeringkat ini menilai dan mengevaluasi sekuritas hutang perusahaan yang 

diperdagangkansecara umum, baik dalam bentukperingkat maupun perubahan 

peringkat obligasiyang selanjutnya diumumkan ke pasar modal.  

OJK (Otoritas Jasa Keuangan)mewajibkan setiap obligasi yang 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia diperingkat oleh lembaga pemeringkat. 

Lembaga pemeringkat menggunakan suatu sistem dalam menulis kelas huruf yang 

menentukan kualitas dari obligasi perusahaan.Salah satu  lembaga pemeringkat 
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obligasi di Indonesia adalah PT. Pefindo.Secara umum  peringkat obligasi dibagi 

menjadi dua kategori yaitu investment grade (AAA, AA, A dan BBB) dan non 

investment grade (BB, B, CCC dan D). Investment grade merupakan kategori 

peringkat suatu perusahaan atau negara yang dianggap mampu untuk melunasi 

kewajiban utangnya. Non investment grade adalah kategori perusahaan yang 

dianggap memiliki kemampuan meragukan dalam melunasi kewajiban utangnya.  

PT. Pefindo menganalisis faktor-faktor makro ekonomi 3 industri  di  

mana  perusahaan  berada,  risiko  spesifik  dari  bisnis  dan  finansial perusahaan 

serta manajemen perusahaan dan melakukan analisis induk/pemegang saham   

utama   perusahaan.Faktor-faktor   yang  dipertimbangkan   dalam   analisis  risiko  

finansial  perusahaan  pada  umumnya  difokuskan  pada  kebijakan  keuangan, 

struktur  permodalan,  proteksi  arus  kas,  likuiditas  dan  fleksibilitas  keuangan 

perusahaan.  Rasio  keuangan  yang  digunakan  antara  lain  adalah  rasio  utang  

terhadap laba operasi, rasio utang terhadap modal dan rasio laba operasi terhadap 

biaya bunga dan biaya keuangan. 

 Penelitian ini menggunakan peringkat obligasi yang diterbitkan oleh 

PT.Pefindo.Alasan pemilihan PT.Pefindo karena mudah dalam memperoleh 

informasi mengenai peringkat obligasi sebab jumlah perusahaan yang 

menggunakan jasa pemeringkat ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan 

lembaga pemeringkat lainnya. Berarti perusahaan telah memiliki kepercayaan 

yang tinggi atas penilaian agen rating tersebut. Sehingga penelitian ini 

menggunakan peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PT. PEFINDO.Periode 

penelitian yang dilakukan adalah selama tiga tahun yaitu dari tahun 2013-2015 
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Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi baik dari 

faktor keuangan maupun non keuangan. Faktor keuangan meliputi rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan pertumbuhan 

perusahaan. Faktor non keuangan meliputi ukuran perusahaan, jaminan, reputasi 

auditor dan umur obligasi.Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang 

memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi yaitu, ukuran perusahaan, 

likuiditas,profitabilitas,leveragedan umur obligasi. Penulis menggunakan 

variabel-variabel tersebut karena penelitian terdahulu hasilnya masih terdapat 

ketidakkonsistenan hasil penelitian. 

Ukuranperusahaan sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun 

yang bersangkutan sampai beberapa tahun, ukuran perusahaan juga merupakan 

karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan. 

Ukuran perusahaan membantu investor untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam membayar bunga obligasi secara periodik serta melunasi pokok pinjaman 

yang dapat meningkatkan peringkat obligasi perusahaan.Ukuran perusahaan dapat 

diukur dengan menggunakan total aset, penjualan atau ekuitas. Proksi yang 

digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Almilia dan Devi (2007) serta Magreta dan Nurmayanti (2009) menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi 

perusahaan. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana 

et al.(2011),Kilapong dan Setiawati (2012), winda et al.(2012) serta Sari dan 
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badraja(2016)yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

positif terhadap peringkat obligasi perusahaan.  

Penelitian Yuliana et al. (2011) menunjukkan bahwa profitabilitas 

memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan sedangkan penelitian 

Almilia dan Devi (2007) dan winda et al.(2012) menunjukkan bahwa profitabilitas 

tidak memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan.  

Penelitian Almilia dan Devi (2007) dan winda et al.(2012)menunjukkan 

bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan 

sedangkan penelitian Purwaningsih (2008), Magreta dan Nurmayanti (2009), Sari 

dan badraja (2016)  serta Kilapong dan Setiawati (2012) menunjukkan bahwa 

likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan.  

Maylia (2007) menyatakan bahwa, leverage menunjukkan proporsi dalam 

penggunaan utang untuk membiayai investasi terhadap modal yang dimiliki. 

Semakin rendah leverage perusahaan maka semakin tinggi peringkat obligasi 

yang diberikan oleh perusahaan. Nilai leverage yang tinggi menunjukan 

perusahaan tersebut masuk dalam kategori non-invesment grade karena 

tanggungan beban bunga utang sehingga risiko yang dihadapi semakin besar. 

Semakin rendah nilai leverage, maka semakin kecil aktiva yang didanai dengan 

utang, sehingga semakin baik peringkat yang diberikan terhadap perusahaan 

tersebut.Proksi rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt to 

Asset ratio. Debt to Asset (DAR) digunakan untuk melihat seberapa besar 

perusahaan.  
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Hasil penelitian Purwaningsih (2008) menunjukkan bahwa leverage 

memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan. Sedangkan hasil 

Magreta dan Nurmayanti (2009), Yuliana et al. (2011), Sari dan badraja(2016), 

serta Kilapong dan Setiawati (2012) menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki 

pengaruh terhadap peringkat obligasi.Ketidakkonsistensian hasil penelitian di atas 

menjadi motivasi peneliti untuk dilakukannya kembali penelitian. 

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Sari dan badraja(2016) 

melakukan penelitian mengenai pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan, 

leverage,dan jaminan terhadap peringkat obligasi pada perusahaan keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Leverage berpengaruh tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Jaminan berpengaruh  berpengaruh terhadap peringkat obligasi.  

Perbedaan penelitian ini dari penelitian Sari dan badraja(2016) adalah 

penelitian ini menggunakan perusahaan non keuangan sementara penelitian Sari 

dan badraja(2016) menggunakan perusahaan keuangan.Selain itu perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sari dan badraja(2016) waktu pengamatannya di 

dalam penelitian ini menggunakan waktu pengamatan 2013-2015 sedangkan 

penelitian sebelumnya 2012-2014.  

Kelebihan penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu Sari dan 

badraja(2016) adalah variabel yang di dalam penelitian likuiditas, ukuran 

perusahaan, leverage,dan jaminan. Pada penelitian ini ditambah satu variabel lagi 

yaitu variabel profitabilitas karena dalam penelitian sebelumnya variabel 
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akuntansi yang ada hanya variabel untuk melihat kewajiban perusahaan baik 

kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang sehingga peneliti memasukkan 

variabel profitabilitas karena tidak hanya variabel yang berhubungan dengan 

kewajiban perusahaan tetapi ada juga melihat keuntungan/laba perusahaan juga 

mempengaruhi peringkat obligasi. Sementara  variabel non keuangan yaitu 

jaminan diganti dengan variabel umur obligasi ini karena umur obligasi dalam 

teorinya semakin kecil umur obligasi semakin bagus peringkat obligasinya tetapi 

variabel umur obligasi selalu mengalami ketidakkonsistenan hasil penelitian 

sehingga peneliti ingin meneliti kembali. Hasil winda et al.(2012)menyatakan 

bahwa umur obligasi berpengaruh terhadap peringkat obligasi, hal ini 

menunjukkan bahwa umur obligasi yang lebih pendek mempunyai risiko yang 

lebih kecil. Sehingga perusahaan yang rating obligasinya tinggi menggunakan 

umur obligasi yang pendek daripada perusahaan yang menggunakan umur 

obligasi yang lebih lama. Sedangkan hasil penelitian Almilia dan Devi (2007), 

Magreta dan Nurmayanti (2009), Yuliana et al. (2011), dan Kilapong dan 

Setiawati (2012) tidak memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Selain itu alasan peneliti dalam pemelihan variabel ukuran perusahaan  

karena untuk  melihat  apakah besar kecilnya suatu perusahaan bisa 

mempengaruhi peringkat obligasi, alasan pemilihan variabel likuiditas karena 

peneliti ingin melihat kemampuan pembayaran kewajiban jangka pendek 

perusahaan dapat berdampak langsung pada kewajiban jangka panjangnya 

(obligasi) atau peringkat obligasi. Selain itu alasan pemilhan variabel leverage, 

karena leverage untuk melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh 
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kewajibannya termasuk obligasi, maka peneliti tertarik untuk melihat apakah 

leverage dapat berpengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan. Selain itu 

alasan pemilihan variabel profitabilitas dan umur obligasi telah dijelaskan diatas. 

Dan alasan utama pemilihan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas,likuiditas, 

leverage dan umur obligasi karena banyaknya ketidakkonsistenan hasil penelitian 

dari variabel tersebut. Karena dari banyaknya variabel akuntansi dan non 

akuntansi hanya kelima variabel inilah yang selalu mengalami ketidakkonsistenan 

hasil penelitian. 

Dari latar belakang tersebut, disusun penelitian yang berjudul:“Pengaruh 

ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, Leverage, dan Umur Obligasi 

terhadap peringkat obligasi pada Perusahaan keuangan yang terdaftar di Lembaga 

Pemeringkat Obligasi PT.Pefindo” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh  ukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat obligasi 

PT.Pefindo? 

2. Bagaimana pengaruh  profitabilitas perusahaan terhadap peringkat obligasi 

pada perusahaan keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat obligasi 

PT.Pefindo? 



10 
 

3. Bagaimana pengaruh  Likuiditas terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat obligasi 

PT.Pefindo? 

4. Bagaimana pengaruh  leverage terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat obligasi 

PT.Pefindo? 

5. Bagaimana pengaruh  umur obligasi terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat obligasi 

PT.Pefindo? 

6. Bagaimana pengaruh  ukuran, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan umur 

obligasi terhadap peringkat obligasi pada perusahaan keuangan yang 

terdaftar di lembaga pemeringkat obligasi PT.Pefindo? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, 

maka tujuan penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh  ukuran perusahaan terhadap peringkat 

obligasi pada perusahaan keuangan yang terdaftar di lembaga 

pemeringkat obligasi PT.Pefindo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh  profitabilitas perusahaan terhadap 

peringkat obligasi pada perusahaan keuangan yang terdaftar di 

lembaga pemeringkat obligasi PT.Pefindo. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh  Likuiditas terhadap peringkat obligasi 

pada perusahaan keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat 

obligasi PT.Pefindo. 

4. Untuk mengetahui pengaruh  leverage terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat obligasi 

PT.Pefindo. 

5. Untuk mengetahui pengaruh  umur obligasi terhadap peringkat obligasi 

pada perusahaan keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat 

obligasi PT.Pefindo. 

6. Untuk mengetahui pengaruh  ukuran, profitabilitas, likuiditas, 

leverage, dan umur obligasi terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan keuangan yang terdaftar di lembaga pemeringkat obligasi 

PT.Pefindo 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

diharapkan dapat mempercepat pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage, 

dan umur obligasi pada perusahaan keuangan yang terdaftar di lembaga 

pemeringkat obligasi PT.Pefindo. 
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2. Bagi Praktisi 

a. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

informasi mengenai rasio keuangan yang dapat mempengaruhi 

peringkat obligasi sehingga membantu perusahaan dalam 

mempertahankan atau meningkatkan peringkat obligasi yang 

dimilikinya. 

b. Bagi Investor 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam memprediksi 

peringkat yang akan dikeluarkan oleh pemeringkat obligasi. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup 

yang digunakan dengan meneliti perusahaan keuangan dan non 

keuangan sekaligus sehingga mendapatkan  sampel yang lebih banyak 

agar mendaptkan hasil yang lebih baik.  Dan juga menambah waktu 

pengamatan karena di dalam penelitian ini menggunakan waktu 3 

tahun, bagi penelitian selanjutnya bisa menambah waktu pengamatan 

menjadi 5 tahun sehingga hasil yang di dapat menjadi lebih baik lagi. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika yang di buat pada skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan.  
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi tujuan utama penelitian ini 

dan review penelitian terdahulu dan informasi lain yang akan membentuk 

kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian ini.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang diajukan, desain penelitian, jenis penelitian, sampel 

dan metode pengambilan sampel, data penelitian, definisi operasional 

variabel dan analisis data.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menganalisis hasil pengumpulan data, pengujian multivariate serta 

hasil diskusi terkait pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, Likuiditas, 

leverage,dan umur obligasi terhadap peringkat obligasi. 

BAB V : KESIMPULAN  

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini,yang berisi 

kesimpulan, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 


