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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar modal berperan besar dalam perekonomian suatu negara karena

menjalankan dua fungsi sekaligus: fungsi ekonomi dan keuangan. Pasar modal

dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau

wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki

kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (issuer). Pasar modal

dikatakan memiliki fungsi keuangan karena memberikan kemungkinan dan

kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana sesuai dengan

karateristik investasi yang dipilih ( Darmaji dan M. Fakharudin, 2011: 1).

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan

instrumen jangka panjang. Salah satu contoh dari instrumen keuangan jangka

panjang adalah obligasi (bond). Obligasi merupakan surat berharga sehubungan

dengan perjanjian peminjaman dana yang diterbitkan oleh pihak peminjam dana

kepada pihak pemilik dana dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjam

dana berkewajiban untuk membayarkan bunga secara berkala, dan melunasi

jumlah dana yang telah dipinjam kepada pemilik pada waktu yang telah

ditentukan.
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Tabel 1.1

Total Penerbitan Obligasi di Pasar Modal Tahun 2012

Issuer

2010 2011 2012

Value

(in billion rupiah)
%

Value

(in billion

rupiah)

%

Value

(in billion

rupiah)

%

Government 91,1 71,79 126,7 73,49 159,1 69,66

Corporate 35,8 28,21 45,7 26,51 69,3 30,34

Total 126,9 172,4 228,4

Kenaikan government bond dari Tahun

Sebelumnya (%)
39,1 25,6

Kenaikan corporate bond dari Tahun Sebelumnya

(%)
27,7 51,6

Kenaikan Total bond dari Tahun Sebelumnya (%) 35,9 32,5

Sumber: Data sekunder yang diolah.

Pada tabel 1.1 di atas terlihat bahwa total penerbitan obligasi korporasi tahun 2012

sebesar Rp 69,3 triliun dibandingkan penerbitan obligasi korporasi pada 2011 sebesar Rp

45,7 triliun. Pengamat pasar modal Ranu Wibiwo dalam situs pasarmodal.inilah.com

menuturkan, ada beberapa faktor yang mendorong penerbitan obligasi sangat marak pada

2012 antara lain, pertama tingkat suku bunga rendah dan tingkat inflasi yang stabil.

Pertumbuhan obligasi korporasi juga mengalami kenaikan pada tahun 2012 sebesar 51,6 %

dibandingkan dengan pertumbuhan obligasi korporasi pada tahun 2011 sebesar 27,7 %.

Total penerbitan obligasi secara keseluruhan yang terdiri dari obligasi pemerintah dan

korporasi pada tahun 2012 sebesar Rp 228,4 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan total

penerbitan obligasi tahun 2011 sebesar Rp 172,4 triliun. Meskipun total penerbitan obligasi

mengalami kenaikan secara keseluruhan, namun jika dilihat dari tingkat pertumbuhan total

obligasi mengalami penurunan dibanding tahun 2011. Total pertumbuhan obligasi pemerintah

dan korporasi pada tahun 2011 sebesar 35,9 %, sementara pada tahun 2012 total pertumbuhan

obligasi hanya sebesar 32,5 %.
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Banyaknya perusahaan yang menerbitkan obligasi membuat para investor harus lebih

selektif dalam memilih obligasi yang layak untuk dijadikan investasi. Meskipun obligasi

dipandang sebagai investasi yang relatif lebih aman dibandingkan dengan saham, namun

terkadang ada beberapa faktor internal maupun ekternal perusahaan yang menyebabkan tidak

terbayarnya bunga dan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, investor

obligasi membutuhkan suatu informasi yang berkualitas untuk pengambilan keputusan dalam

berinvestasi.

Peringkat obligasi merupakan salah satu alternatif bagi investor sebagai dasar dalam

memutuskan kelayakan suatu obligasi. Dalam peringkat obligasi terdapat informasi yang

menunjukkan kemampuan perusahaan penerbit dalam menyelesaikan kewajiban jangka

panjangnya. Menurut Almilia dan Devi (2007: 2) peringkat hutang juga berfungsi membantu

kebijakan publik untuk membatasi investasi spekulatif para investor institusional seperti

bank, perusahaan asuransi dan dana pensiun. Sejak tahun 1995, surat hutang khususnya yang

diterbitkan melalui penawaran umum wajib untuk diperingkat oleh lembaga pemeringkat

yang terdaftar di Bapepam.

Sehubungan dengan pemberlakuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/31/DPNP

tanggal 22 Desember 2011 perihal Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank

Indonesia, berikut adalah daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui yaitu: PT.

Pemeringkat Efek Indonesia (PT. Pefindo), PT. Kasnic Credit Rating Indonesia yang

sekarang berubah nama menjadi PT. Moody’s Indonesia, PT. ICRA Indonesia, Fitch Rating

Indonesia, dan Standar and Poor’s. Untuk penelitian ini mengacu pada pemeringkat dari PT.

Pefindo.

Menurut M. Hanafi (2004) dalam Manurung, dkk (2008: 2) ada dua tahap yang

biasanya dilakukan dalam proses rating, yaitu (1) melakukan review internal terhadap
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perusahaan yang mengeluarkan instrumen hutang. (2) Hasil dari review internal tersebut akan

direkomendasikan kepada komite rating yang akan menentukan rating perusahaan tersebut.

Banyak faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi suatu perusahaan. Dalam

penelitian ini peneliti membagi faktor tersebut kedalam dua kategori yaitu rasio keuangan dan

non keuangan.  Beberapa penelitian sebelumnya sehubungan dengan faktor-faktor yang

mempengaruhi obligasi telah banyak dilakukan. Almilia dan Devi (2007) menyimpulkan

dalam hasil penelitiannya bahwa pertumbuhan perusahaan (growth), likuiditas berpengaruh

dalam memprediksi peringkat obligasi perusahaan non keuangan. Sementara, ukuran

perusahaan (size), profitabilitas, jaminan (secure), umur obligasi (maturity), dan reputasi

auditor tidak berpengaruh dalam memprediksi peringkat obligasi perusahaan non keuangan.

Susilowati  dan Sumarto (2010) meneliti peringkat obligasi perusahaan non keuangan

yang listing  di BEI. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa profitabilitas, ukuran

perusahaan, dan umur obligasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi.

Sementara, likuiditas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi.

Pandutama (2012) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi pada

perusahaan menufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan

bahwa leverage, size, profitabilitas, growth, umur obligasi, reputasi auditor tidak berpengaruh

signifikan dalam memprediksi peringkat obligasi. Sementara, jaminan obligasi berpengaruh

signifikan dalam memprediksi peringkat obligasi.

Hasil penelitian yang tidak konsisten disebabkan oleh beberapa faktor keterbatasan. Hal

ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang  mempengaruhi

peringkat obligasi pada perusahaan non keuangan yang listing di BEI. Dalam penelitian ini

peneliti menambahkan variabel pertumbuhan aset, dan pertumbuhan laba. Objek penelitian

ini adalah perusahaan non keuangan yang obligasinya listing di BEI tahun 2009-2012. Hal ini

dikarenakan perusahaan diluar sektor keuangan mulai banyak menerbitkan obligasi korporasi.
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Investment banker mengatakan obligasi korporasi yang diterbitkan perusahaan diluar

sektor keuangan tersebut bisa menambah diversifikasi portofolio investor institusi lokal.

Mardy Sutanto, Head of Investment Banking PT OSK Nusadana Securities Indonesia,

mengatakan kualitas portofolio investasi di obligasi korporasi meningkat karena perusahaan

penerbit tidak hanya didominasi sektor keuangan. Diversifikasi sektoral pada obligasi

sektoral merupakan salah satu cara yang bisa ditempuh sehingga gejala risiko gagal bayar

bisa dihindari. Adanya emiten dari sektor non keuangan yang mengeluarkan obligasi sangat

positif bagi investor. Saat pasar sedang mengalami tekanan karena pengaruh kenaikan suku

bunga, maka portofolio investasi tidak semuanya mengalami tekanan

(http://www.indonesiafinancetoday.com).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini

mengambil judul ”Analisis Pertumbuhan Aset, Pertumbuhan Laba, Rasio Keuangan,

Ukuran Perusahaan, dan Faktor Non Keuangan yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi

Perusahaan di BEI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini

bermaksud untuk menguji faktor keuangan dan non keuangan yang mempengaruhi peringkat

obligasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah  pertumbuhan aset, pertumbuhan laba, likuiditas, profitabilitas, leverage,

ukuran perusahaan (size), umur obligasi (maturity), jaminan (secure), dan reputasi

auditor secara parsial berpengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan non

keuangan ?

2. Apakah pertumbuhan aset, pertumbuhan laba, likuiditas, profitabilitas, leverage,

ukuran perusahaan (size), umur obligasi (maturity), jaminan (secure), dan reputasi



6

auditor secara simultan berpengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan non

keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menguji pengaruh pertumbuhan aset, pertumbuhan laba, likuiditas, profitabilitas,

leverage, ukuran perusahaan (size), umur obligasi (maturity), jaminan (secure), dan

reputasi auditor secara parsial terhadap peringkat obligasi perusahaan non

keuangan.

2. Menguji pengaruh pertumbuhan aset, pertumbuhan laba, likuiditas, profitabilitas,

leverage, ukuran perusahaan (size), umur obligasi (maturity), jaminan (secure), dan

reputasi auditor secara simultan terhadap peringkat obligasi perusahaan non

keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan non keuangan penerbit obligasi, hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan masukan mengenai faktor-faktor yang berpotensi

mempengaruhi peringkat obligasi yang dijualnya di pasar modal. Dengan

demikian, mereka dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan

untuk dapat bersaing dengan perusahaan non keuangan lainnya.

2. Bagi investor obligasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

dalam berinvestasi di perusahaan non keuangan.
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3. Bagi peneliti yang ingin melakukan kajian di bidang yang sama, hasil penelitian ini

dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Penelitian

Agar pokok permasalahan yang dibahas tidak terlalu luas, maka pokok permasalahan

dari penelitian akan dibatasi sebagai berikut:

1. Sampel dari penelitian ini diambil dari Indonesian Capital Market Directory

(ICMD), IDX Fact Book yang terdapat pada situs idx.co.id, website resmi

perusahaan penerbit obligasi, dan rating obligasi dari PT. Pefindo.

2. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas,

rasio likuiditas, dan rasio leverage.

3. Faktor non keuangan yang diteliti dalam penelitian adalah umur obligasi

(maturity), jaminan (secure), dan reputasi auditor.

4. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang obligasinya secara

berturut-turut terdaftar di BEI tahun 2009-2012.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori tentang teori keagenan, teori pensinyalan,

pengertian pasar modal, manfaat keberadaan pasar modal, struktur pasar modal

Indonesia, pengertian obligasi, pandangan Islam tentang obligasi, karateristik
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obligasi, jenis-jenis obligasi, keuntungan dan kerugian membeli obligasi,

peringkat obligasi, kategori peringkat obligasi, faktor keuangan, faktor non

keuangan, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode

pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasionalnya, serta metode

analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil

penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian.


