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SARI 

 
Annas, Dafid Syaiful. 2014. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Peringkat 

Obligasi dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan 

non KeuanganTahun 2009-2012. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Nanik Sri Utaminingsih, S.E. M.Si. 

Akt. II Prabowo Yudho Jayanto, S.E. M.SA 

 

Kata Kunci : Rasio Keuangan, Manajemen Laba, Peringkat Obligasi 
 

 Obligasi sebagai salah satu instrument pasar modal memiliki peran yang 

cukup besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu manajemen 

sebuah perusahaan diduga cenderung melakukan manajemen laba atau rekayasa 

laba pada periode di sekitar emisi obligasi agar kinerja perusahaan terlihat baik 

karena akan berdampak pada perolehan peringkat obligasi sehingga akan 

meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor. Adapun tujuan dari 

penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh rasio keuangan terhadap peringkat 

obligasi dengan manajemen laba sebagai variable intervening. 

 Populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan non keuangan yang terdaftar 

di BEI tahun 2009-2012. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. Sedangkan teknik 

analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi dan analisis 

jalur (uji sobel). 

 Hasil analisis dengan menggunakan regresi ini menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (0,095>0,05), likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (0,353>0,05), leverage berpengaruh 

terhadap manajemen laba (0,028<0,05), profitabilitas berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi (0,000<0,05), likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi (0,415>0,05), leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi 

(0,784>0,05) dan uji hipotesis menggunakan sobel menunjukkan bahwa secara 

tidak langsung manajemen laba tidak dapat memediasi hubungan antara leverage 

dengan peringkat obligasi (0,245<2,0154). 

 Kesimpulan dalam penelitian ini adalah profitabilitas dan likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba, leverage berpengaruh terhadap 

manajemen laba, profitabilitas berpengaruh terhadap peringakat obligasi, 

likuiditas dan leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi an Uji 

hipotesis menggunakan uji sobel menunjukkan bahwa secara tidak langsung 

manajemen laba tidak dapat memediasi hubungan antara leverage dengan 

peringkat obligasi. Saran yang berkaaitan dengan hasil penelitian ini yaitu 

mengembangkan variabel penelitian seperti variabel kinerja non keuangan, 

menambah pemeringkat obligasi lain seperti PT Kasnic Credit Rating Indonesia 

dan PT Fitch Rating Indonesia yang belum diteliti pada sampel yang digunakan. 
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ABSTRACT 
Annas, Dafid Syaiful. 2014. The Influence Of Financial Ratio Toward ond 

Rating withEarning Management As An Intervening Variable. Final Prroject. 

Accounting Departement, Faculty of Ecconomics. Advisor I. Nanik Sri 

Utaminingsih, S.E. M.Si. Akt. II Prabowo Yudho Jayanto, S.E. M.SA 

 

Keyword : Financial Ratio, Earning Management, Bond Rating 

 

 Bonds as one of the capital market instrument have a considerable role in 

spuring economic growth. Therefore, the management of company allegedly 

prone bond for the performance of the company look good because it will have an 

impact on the rating of the bonds so that acquisition will increase the company‟s 

attractiveness in investors. The purpose of the study was to annalyze the effect of 

profitabiliyi, liquidity, leverage to bond rating with earning management as an 

intervening variable. 

 The population of this research is all the company non finance listed in 

Indonesia Stock Exchange. Types of data used is secondary. The collection of 

research data use purposive sampling method. Analysis tools use is descriptive 

statistics, regression analysis, and path analysis (sobel test). 

 The result showed that profitability has no effect on earning management 

(0,095>0,05), liquidity has no effect on earning management (0,353>0,05),the 

leverage effect on earning management (0,028<0,05), effect of the profitability on 

the bond rating (0,000<0,05), liquidity has no effect on bond rating (0,415>0,05), 

leverage has no effect on bond rating (0,784>0,05) and hypothesis testing using 

sobel tests showed that indirect earning management can not mediate the 

relationship between leverage and bond rating (0,245<2,0154). 

 The conclusion of this research is the effect leverage on earning 

management, profitability and liquidity has no effect on earning management, 

profitability effect on bond rating, liquidity and leverage has no effect on bond 

rating, and hypothesis testing usig sobel test showed that indirect earning 

management can not mediate the relationship between leverage and bond rating. 

Suggestion relating to the results of this study is to develop research variable such 

as non financial performance variable, such as adding another bond rating agency 

PT Kasnic Credit Rating Indonesia and PT Fitch Rating Indonesia, which has not 

been studied in te sample. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Investasi obligasi merupakan jenis investasi yang banyak diminati oleh 

pemilik modal (investor) karena obligasi memiliki pendapatan yang bersifat tetap. 

Pendapatan tetap tersebut diperoleh dari pokok obligasi dan bunga yang akan 

diterima secara periodik pada saat jatuh tempo. Keuntungan yang diperoleh dari 

investasi obligasi adalah pemegang obligasi memiliki hak pertama atas aset 

perusahaan jika perusahaan yang bersangkutan mengalami likuidasi karena 

perusahaan telah mengikat kontrak untuk dapat melunasi obligasi yang telah 

dibeli oleh pemegang obligasi. Investasi obligasi relatif lebih baik dan aman 

dibandingkan dengan investasi saham. Obligasi lebih disukai perusahaan yang 

membutuhkan tambahan dana karena lebih mudah didapatkan. Namun, obligasi 

merupakan suatu jenis investasi yang memiliki beberapa risiko bagi investor. 

Salah satu risiko yang dapat muncul adalah ketidakmampuan perusahaan untuk 

melunasi obligasi kepada investor atau dapat disebut dengan obligasi macet 

(Pandutama, 2012). 

Kelebihan investasi obligasi dibanding saham yaitu dalam hal pembayaran 

return. Pendapatan yang diterima dari saham berasal dari deviden dan capital gain. 

Pembayaran deviden diberikan ketika pembayaran kupon obligasi telah dilakukan. 

Apabila dari pembayaran kupon obligasi tidak terdapat sisa untuk deviden, maka 

pemegang saham tidak mendapat keuntungan dari saham yang dimiliki. 

Keuntungan lain yang diperoleh dari investasi obligasi adalah pemegang obligasi 

memiliki hak pertama atas aset perusahaan jika perusahaan tersebut mengalami 
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likuidasi. Hal tersebut terjadi karena perusahaan telah ada kontrak perjanjian 

untuk melunasi obligasi yang telah dibeli oleh pemegang obligasi. Dengan kata 

lain investasi obligasi relatif lebih baik (aman) dibanding investasi saham. 

Perusahaan yang menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk 

membayar bungasecara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan 

serta pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Obligasi pada dasarnya merupakan 

surat utang yang ditawarkan kepada publik. Meskipun obligasi dianggap sebagai 

investasi yang aman, namun obligasi tetap memiliki resiko. Salah satu resiko 

tersebut adalah ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi obligasi pada 

investor. 

Sebelum di tawarkan, obligasi harus diperingkat kan oleh suatu lembaga 

atau agen pemeringkat obligasi (Rating Agency). Agen pemeringkat obligasi 

adalah lembaga independen yang memberikan informasi pemeringkatan skala 

risiko ,dimana salah satunya adalah sekuritas obligasi sebagai petunjuk sejauh 

mana keamanan suatu obligasi bagi investor. Keamanan tersebut ditunjukkan oleh 

kemampuan suatu perusahaan dalam membayar bunga dan melunasi pokok 

pinjaman. Sehingga pemodal bisa menggunakan jasa agen pemeringkat obligasi 

tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai peringkat obligasi. Proses 

peringkatan ini dilakukan untuk menilai kinerja perusahaan, sehingga rating 

agency dapat menyatakan layak atau tidaknya obligasi tersebut diinvestasikan.  

Fenomena peringkat obligasi dapat dilihat pada kasus salah satu emiten 

yaitu Mobile 8 Telekom, Tbk dimana pada tahun 2010 perusahaan ini telah gagal 

memenuhi kewajiban membayar bunga ke-12 serta bunga dan denda ke-9 untuk 

obligasi Mobile 8 yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sehingga 
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menyebabkan perusahaan tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk 

membayar obligasinya. Masalah gagal bayar obligasi ini bukan pertama kali yang 

terjadi, pada Maret 2009 BEI juga melakukan suspense saham FREN maupun 

obligasinya seiring perusahaan tersebut tidak membayar bunga obligasinya 

sebesar Rp. 675 milyar. Dengan adanya gagal bayar tersebut, lembaga 

pemeringkat PEFINDO menurunkan peringkat obligasi perusahaan tersebut 

menjadi „D‟ dari „CC‟ (Ikhsan, 2012) 

Seorang yang ingin berinvestasi obligasi memerlukan informasi yang 

dijadikan dasar dalam pengambilan keputusannya. Peringkat obligasi merupakan 

salah satu informasi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk 

memutuskan apakah obligasi tersebut layak untuk dijadikan investasi serta 

mengetahui tingkat risikonya. Peringkat obligasi yang diumumkan ke publik dapat 

mengurangi asimetri informasi antara perusahaan penerbit obligasi dan investor. 

 Peringkat obligasi mempunyai peranan penting sebagai sinyal dari kinerja 

suatu perusahaan. Sinyal ini digunakan sebagai salah satu dasar pembuatan 

keputusan pengguna informasi. Dewan Standar Akuntansi Keuangan berusaha 

menyusun standar yang tepat, agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

perusahaan mencerminkan realitas dari suatu entitas bisnis. Pada kenyataannya, 

kelonggaran dari standar yang ditetapkan seringkali disalahgunakan oleh pihak 

manajemen untuk melakukan perekayasaan laba. Mengingat salah satu faktor 

penilaian obligasi adalah mencakup unsur keuangan, maka terkait dengan 

pengeluaran peringkat obligasi, perusahaan cenderung akan mendorong manajer 

untuk melakukan manajemen laba untuk mempengaruhi perolehan peringkat 

obligasi. 
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 Peringkat obligasi merupakan skala risiko dari semua obligasi yang 

diperdagangkan. Skala ini menunjukkan sebarapa aman suatu obligasi bagi 

investor yang ditunjukan oleh kemampuan perusahaan dalam membayar bunga 

dan pokok pinjaman. Peringkat obligasi merupakan salah satu acuan dari investor 

ketika akan memutuskan membeli suatu obligasi. Ketika peringkat obligasi suatu 

entitas berada pada kategori tinggi (investment grade) berarti lembaga 

pemeringkat menganggap kinerja perusahaan baik. Informasi tersebut akan 

direspon oleh investor dengan cara mengalokasikan dananya keperusahaan karena 

investor menganggap perusahan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraannya, 

akibatnya abnormal return akan meningkat. Sebaliknya, jika terjadi peringkat 

obligasi rendah (non investment grade) menunjukkan kinerja perusahaan 

mengalami penurunan. Akibatnya investor kurang tertarik menginvestasikan 

dananya ke perusahaan tersebut. 

 Informasi dari pemeringkatan obligasi tentu akan sangat berrnanfaat bagi 

investor dalam melakukan investasi, khususnya investasi pada obligasi. Investasi 

pada obligasi memiliki tiga komponen keuntungan yang menjadi pertimbangan 

para investor dalam memilih investasi pada obligasi, yaltu pendapatan bunga, 

capital gain, dan special future gain. 

Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk 

menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang 

terdapat pada pos laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan aliran kas). 

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (mathematical 

relationship) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Analisis rasio 
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dapat digunakan untuk membimbing investor dan kreditor untuk membuat 

keputusan atau pertimbangan tentang pencapaian perusahaan dan prospek pada 

masa datang. Salah satu cara pemrosesan dan penginterpretasian informasi 

akuntansi, yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk 

menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lain 

dari suatu laporan keuangan. Semakin baik rasio-rasio keuangan tersebut semakin 

tinggi rating obligasi suatu perusahaan. 

Magreta dan Nurmayanti (2009) menemukan bahwa rasio keuangan 

seperti  profitabilitas, produktivitas, mempunyai kemampuan untuk memprediksi 

peringkat obligasi sedangkan rasio likuiditas dan leverage tidak mempunyai 

kemampuan untuk memprediksi peringkat obligasi. Almilia dan Devi (2007) 

menemukan bahwa variabel likuiditas yang diukur dengan current ratio, 

merupakan variabel yang dominan untuk memprediksi peringkat obligasi. 

Peringkat obligasi salah satunya ditentukan dari hasil laporan keuangan 

perusahaan, sehingga jika kinerja suatu perusahaan baik maka obligasi juga akan 

mempunyai peringkat yang baik, sehingga akan banyak investor yang berminat 

pada obligasi tersebut. Salah satu cara agar laporan keuangan terlihat baik adalah 

dengan melakukan manajemen laba. 

Manajemen laba adalah  suatu bentuk penyimpangan dalam proses 

penyusunan laporan keuangan, yaitu mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan 

dalam laporan keuangan (Herawaty, 2008). Tujuan dilakukannya praktik 

manajemen laba adalah agar peringkat obligasi yang akan dikeluarkan oleh agen 

pemeringkat masuk ke dalam kategori perusahaan yang layak dijadikan tempat 
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investasi bagi investor. Peringkat perusahaan yang layak dijadikan tempat 

investasi biasanya disebut investment grade. Dengan peringkat yang baik akan 

meningkatkan kepercayaan investor dan memaksimalkan dana yang masuk ke 

dalam perusahaan.  

Kasus mengenai perusahaan yang melakukan manajemen laba cukup 

banyak terjadi, salah satunya adalah Worldcom. Dalam laporannya Worldcom 

mengakui bahwa perusahan mengklasifikasikan lebih dari $ 3,8 milyar untuk 

beban jaringan sebagai pengeluaran modal. Dengan memindahkan akun beban 

kepada akun modal, Worldcom mampu menaikkan pendapatan atau laba. 

Worldcom mampu menaikan laba karena akun beban dicatat lebih rendah, 

sedangkan akun aset dicatat lebih tinggi karena beban kapitalisasi disajikan 

sebagai beban investasi. Dengan adanya peningkatan laba tersebut kinerja pasar 

Worldcom menjadi baik daripada sebelum terungkapnya praktik manajemen laba 

yang dilakukan oleh perusahaan (Arif, 2012). 

 Sejak tahun 1995, surat utang khususnya yang diterbitkan melalui 

penawaran umum wajib untuk diperingkat oleh lembaga pemeringkat yang 

terdaftar di Bapepam. Di Indonesia, terdapat dua lembaga pemeringkat sekuritas 

utang, yaitu PT PEFINDO dan PT Kasnic Credit Rating Indonesia. Penelitian-

penelitian yang dilakukan lebih mengacu kepada PT PEFINDO karena emiten-

emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih banyak yang 

menggunakan PT PEFINDO sebagai lembaga pemeringkat obligasinya. Pemilihan 

PT PEFINDO diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan karena 

sebagian perusahaan menggunakan jasa tersebut yang berarti perusahaan telah 
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memiliki kepercayaan yang tinggi atas penilaian agen rating tersebut. Metodologi 

pemeringkatan PT PEFINDO secara umum, mencakup tiga risiko utama 

penilaian, yaitu risiko industri (industry risks), risiko bisnis (business risks), dan 

risiko finansial (financial risks). Secara umum, peringkat obligasi yang 

dikeluarkan oleh PT. PEFINDO terbagi menjadi dua, yaitu investment grade 

(AAA, AA, A, BBB) dan non investment grade (BB, B, CCC, D). 

 Beberapa penelitian mengenai rasio-rasio keuangan dan manajemen laba  

terkait peringkat obligasi hanya meneliti persamaan secara langsung. Oleh sebab 

itu dalam penelitian ini mencoba untuk mengkombinasikan manajemen laba 

sebagai variabel intervening, rasio-rasio keuangan sebagai variabel independen 

terkait pengaruhnya terhadap peringkat obligasi. Penelitian mengenai rasio-rasio 

keuangan dan manajemen laba ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris 

bahwa salah satu penentuan peringkat obligasi didasari oleh kinerja keuangan, 

dengan anggapan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari laporan keuangan 

lebih menggambarkan kondisi perusahaan. Ditambah dengan adanya manajemen 

laba sebagai variabel intervening akan dapat meningkatkan nilai perusahaan 

sehingga peringkat obligasinya meningkat. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengajukan judul 

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Peringkat 

Obligasi dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening pada 

Perusahaan Non Keuangan. 

 

 



8 
 

 
 

2.1 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi? 

2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap peringkat obligasi? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap peringkat obligasi? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi dengan 

manajemen laba sebagai variabel intervening? 

5. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap peringkat obligasi dengan 

manajemen laba sebagai variabel intervening? 

6. Apakah leverage berpengaruh terhadap peringkat obligasi dengan 

manajemen laba sebagai variabel intervening? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris yaitu: 

1 Pengaruh profitabilitas terhadap peringkat obligasi. 

2 Pengaruh likuiditas terhadap peringkat obligasi. 

3 Pengaruh leverage terhadap peringkat obligasi. 

4 Pengaruh profitabilitas keuangan terhadap peringkat obligasi dengan 

manajemen laba sebagai variabel intervening. 

5 Pengaruh likuiditas terhadap peringkat obligasi dengan manajemen laba 

sebagai variabel intervening. 
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6 Pengaruh leverage terhadap peringkat obligasi dengan manajemen laba 

sebagai variabel intervening. 

1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan konstribusi bagi para 

akademisi antara lain : 

a. Mengembangkan teori yang berhubungan dengan akuntansi pada 

umumnya, dan rasio keuangan, pada khususnya. 

b. Memperkuat penelitian-penelitian rasio keuangan sebelumnya yang 

menguji hubungan terhadap peringkat obligasi perusahaan. 

c. Memperkuat penelitian-penelitian manajemen laba sebelumnya yang 

menguji hubungan terhadap peringkat obligasi perusahaan. 

 

1.3.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Menjadi evaluasi bagi perusahaan yang menerbitkan obligasi tetapi masih 

menggunakan standar obligasi konvensional. 

b. Bagi Investor 

Sebagai pertimbangan dan analisis risiko dalam pengambilan keputusan 

dalam melakukan investasi, untuk menentukan perusahaan yang mampu 

memberikan tingkat pengembalian investasi yang tinggi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Teori Signal 

 Teori Signal (Signaling Theory) adalah sinyal informasi yang dibutuhkan 

oleh para investor untuk menentukan apakah investor tersebut akan menanamkan 

modalnya atau tidak. Hal ini dikarenakan sebelum dan sesudah melakukan 

investasi, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh investor. Teori ini 

berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi investor untuk mengembangkan 

modalnya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menentukan arah prospek 

perusahaan ke depan Afiani (2012). 

Teori signal menjelaskan alasan perusahaan untuk memberikan informasi 

laporan keuangan pada pihak eksternal terkait dengan adanya asimetri informasi 

antara pihak manajemen perusahaan dengan pihak luar dimana pihak manajemen 

perusahaan memiliki lebih banyak informasi serta mengetahui prospek perusahaan 

di masa yang akan datang. Perusahaan dapat memberikan informasi yang terkait 

dengan obligasi misalnya peringkat obligasi. Peringkat obligasi memberikan 

informasi mengenai kinerja keuangan dan posisi bisnis perusahaan emiten. Karena 

penilaian peringkat mempertimbangkan faktor keuangan, maka manajemen 

perusahaan cenderung akan melakukan manajemen laba sehingga berdampak 

pada perolehan peringkat obligasi yang tinggi. 

Teori signal menekankan pada informasi. Teori signal menunjukkan adanya 

asimetri information antara pihak manajemen perusahaan dan berbagai pihak yang 

berkepentingan, berkaitan dengan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. 
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Berkaitan dengan asymmetry information, sangat sulit bagi investor dan kreditur 

untuk membedakan antara perusahaan yang berkinerja baik dan perusahaan yang 

berkinerja buruk. Informasi berupa pemberian peringkat obligasi yang 

dipublikasikan diharapkan dapat menjadi signal kondisi keuangan perusahaan dan 

menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan utang yang dimiliki 

Ginting  (2010). 

Teori signal juga mengemukakan bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan signal pada pengguna laporan keuangan. Informasi berupa pemberian 

peringkat obligasi yang dipublikasikan diharapkan dapat menjadi signal kondisi 

keuangan perusahaan dan menggambarkan kemungkinan yang terkait dengan 

utang yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan investasinya, 

investor selalu mendasarkan pada sinyal yang diberikan oleh perusahaan, salah 

satunya adalah peringkat obligasi. 

2.2 Peringkat Obligasi 

Peringkat obligasi menggambarkan skala risiko dari obligasi yang 

diperdagangkan. Skala ini menunjukkan seberapa aman suatu obligasi bagi 

pemodal yang ditunjukan oleh kemampuannya dalam membayar bunga dan pokok 

pinjaman. 

Menurut Brigham (2010) Peringkat obligasi disarakan atas faktor-faktor 

kualitatif dan kuantitatif rasio keuangan, ketentuan hipotik, ketentuan subordinasi, 

ketentuan, dana, jatuh tempo, stabilitas, regulasi, antitrust, faktor lingkungan, 

kewajiban atas produk, kewajiban pensiun, masalah ketenagakerjaan, dan 

kebijakan akuntansi. Peringkat obligasi menunjukan kualitas kredit perusahaan 
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penerbit. Semakin dekat peringkat obligasi dengan idAAA berarti semakin bagus 

peringkatnya dan semakin kecil kemungkinan obligasi akan gagal dalam 

memenuhi kewajiban membayar bunga dan pokok pinjamannya. 

Obligasi yang diperdagangkan diperingkat oleh lembaga pemeringkat 

independen. Di indonesia terdapat dua lembaga pemeringkat obligasi yaitu PT 

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

Kedua lembaga tersebut mempunyai kegiatan menganalisa kekuatan posisi 

keuangan dari perusahaan penerbit obligasi. 

Lembaga pemeringkat tersebut bertugas untuk melakukan evaluasi dan 

analisis atas kemungkinan macetnya pembayaran surat utang. Dengan tidak ada 

konflik kepentingan serta didukung analisis yang tajam terhadap kualitas utang 

perusahaan, hasil penilaian tersebut dikeluarkan dalam bentuk peringkat yang 

independen. Kinerja surat utang perusahaan juga dianalisis atas dasar asumsi yang 

relatif independen. Setiap laporan keuangan yang baru diterbitkan atau munculnya 

kejadian penting yang menyangkut perseroan serta bersifat material dan 

berdampak bagi kemampuan pembayaran kewajiban utang, akan mengubah posisi 

hasil peringkat tersebut, begitu juga sebaliknya. Menurut Rahmawati (2010) 

tujuan utama proses pemeringkatan adalah memberikan informasi akurat 

mengenai kinerja keuangan, posisi bisnis industri perseroan yang menerbitkan 

surat utang (obligasi) dalam bentuk peringkat kepada investor. 

Lembaga pemeringkat yang mengeluarkan rating obligasi memiliki 

metodologi tersendiri untuk menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi 

suatu rating atas obligasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Menurut Bringham 
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dan hounston dalam Sari (2011) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rating 

suatu obligasi yaitu : 

1. Berbagai macam rasio-rasio keuangan, termasuk debt ratio, current ratio, 

profitability dan fixed charge coverage ratio. Semakin baik rasio-rasio keungan 

tersebut, semakin tinggi rating. 

2. Jaminan aset untuk obligasi yang ditebitkan (mortage provision). Apabila 

obligasi dijamin dengan aset yang bernilai tinggi, maka ratingpun akan 

membaik. 

3. Kedudukan obligasi dengan jenis utang lain. Apabila kedudukan obligasi lebih 

rendah dari utang lainnya maka rating akan ditetapkan satu tingkat lebih rendah 

dari yang seharusnya. 

4. Penjamin. Emiten obligasi yang lemah namun dijamin oleh perusahaan yang 

kuat, maka emiten diberi rating yang kuat. 

5. Adanya singking fund (provisi bagi emiten untuk membayar pokok pinjaman 

sedikit demi sedikit setiap tahun. 

6. Umur obligasi. Cateris paribus, obligasi dengan umur yang lebih pendek 

mempunyai risiko yang lebih kecil. 

7. Stabilitas laba dan penjualan emiten. 

8. Peraturan yang berkaitan dengan industri emiten. 

9. Faktor-faktor lingkungan dan tanggung jawab produk. 

10. Kebijakan akuntansi. Penetapan kebijakan akuntansi yang konservatif 

mengindikasikan laporan keuangan yang lebih berkualitas. 
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Berdasarkan pada evaluasi penerbitan obligasi tersebut, badan 

pemeringkat memberi pendapat mereka dalam bentuk peringkat huruf, yang 

dipublikasikan untuk dapat digunakan para investor. 

Tabel 2.1 Intrerpretasi Peringkat Obligasi PEFINDO 

Simbol Peringkat Obligasi 

idAAA Efek utang jangka panjang dengan peringkat idAAA didukung 

oleh obligor yang mempunyai kemampuan paling kuat 

dibanding obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban finansial atas efek hutang tersebut 

Pengaruh dari memburuknya perkembangan perekonomian, 

bisnis, dan keuangan terhadap kemampuan obligor untuk 

memenuhi kewajiban finansial atas efek hutang tersebut 

adalah minimal. 

idAA Efek hutang jangka panjang dengan peringkat idAA didukung 

oleh obligor yang mempunyai kemampuan paling kuat 

dibanding obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban finansial atas efek hutang tersebut. Kemampuan 

obligor untuk memenuhi kewajiban finansial atas efek hutang 

tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh memburuknya 

perkembangan perekonomian, bisnis, dan keuangan. 

idA Efek hutang jangka panjang dengan peringkat idA didukung 

oleh obligor yang memiliki kemampuan kuat dibanding 

obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban 

finansial atas efek hutang tersebut cukup terpengaruh oleh 

memburuknya perkembangan perekonomian, bisnis dan 

keuangan. 

idBBB Efek hutang jangka panjang dengan peringkat idBBB 

didukung oleh obligor yang memiliki kemampuan yang 

memadai dibanding obligor Indonesia lainnya untuk 

memenuhi kewajiban finansial atas efek hutang tersebut. 

Kemampuan obligor untuk memenuhi kewajiban finansial 

atas efek hutang tersebut lebih terpengaruh oleh 

memburuknya perkembangan perekonomian, bisnis dan 

keuangan dibanding obligor dengan peringkat lebih tinggi. 

idBB Efek hutang idBB didukung oleh obligor yang memiliki 

kemampuan yang agak lemah dibanding obligor Indonesia 

lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial atas efek hutang 

tersebut. Kemampuan obligor untuk memenuhi kewajiban 

finansial atas efek hutang tersebut sangat terpengaruh oleh 

memburuknya perkembangan perekonomian, bisnis dan 

keuangan. 

idB Efek hutang jangka panjang dengan peringkat idB didukung 
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oleh obligor yang memiliki kemampuan yang lemah 

dibanding obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban finansial atas efek hutang tersebut. Pemburukan 

kondisi perekonomian, bisnis dan keuangan dapat berakibat 

pada ketidakmampuan obligor untuk memenuhi kewajiban 

finansial atas efek hutang tersebut. 

idCCC Efek hutang jangka panjang dengan peringkat idCCC 

menandakan terdapat risiko besar bahwa obligor tidak mampu 

memenuhi kewajiban finansial atas efek hutang tersebut serta 

sangat bergantung pada perbaikan ondisi perekonomian, 

bisnis serta keuangan. 

idD Efek hutang jangka panjang dengan peringkat idD 

menandakan obligor gagal memehuji kewajiban finansial atas 

efek hutang pada saat jatuh tempo tersebut. Peringkat idD ini 

akan diberikan tanpa menunggu sampai masa tenggang 

berakhir, kecuali PEFINDO yakin obligor akan mampu 

memenuhi kewajibannya dalam masa tenggang yang 

ditetapkan. Peringkat idD juga dapat diberikan kepada obligor 

yang sudah mengajukan pailit atau berhenti berusaha. 

Sumber : PEFINDO 

2.3 Rasio Keuangan 

2.3.1 Profitabilitas 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan juga untuk mengetahui efektifitas 

perusahaan dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. Apabila laba 

perusahaan tinggi maka akan memberikan peringkat yang naik pula sehingga 

variabel ini dikatakan dapat mempengaruhi prediksi peringkat obligasi. 

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam 

presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba pada tingkat yang diterima. Angka profitabilitas dinyatakan 

antara lain dalam angka sebelum pajak atau sesudah pajak, laba investasi, 

pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma 

ukuran bagi kesehatan perusahaan. 
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Analisis profitabilitas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, assets , 

maupun modal sendiri. Jadi hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan 

yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan. 

Laporan keuangan seperti neraca, laporan rugi- laba dan cash flow dianalisis 

dengan menggunakan alat analisis yang sesuai dengan kebutuhan analis. Alat 

analisis keuangan antara lain : analisis sumber dan penggunaan dana, analisis 

perbandingan, analisis trend, analisis Lavarege, analisis break even , analisis rasio 

keuangan dan lain-lain. Rasio merupakan salah satu metode untuk menilai kondisi 

keuangan perusahaan berdasarkan perhitungan-perhitungan rasio atas dasar 

analisis kuantitatif, yang menunjukkan hubungan antara satu unsur dengan unsur 

yang lainnya dalam laporan rugi-laba dan neraca. Di samping itu juga, 

dipergunakan rasio-rasio finansial perusahaan yang memungkinkan untuk 

membandingkan rasio suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis atau 

dengan rasio rata-rata industri. 

Profitabilitas dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk memeperoleh 

laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun laba dari 

modal sendiri. Rasio ini mampu memberikan gambaran seberapa efektif suatu 

perusahaan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Semakim 

baik profitabilitas perusahaan maka semakin baik peringkat yang akan diberikan. 

Selaras dengan pendapat Bouzita & Young dalam Afiani (2012) , semakin tinggi 

tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin rendah risiko ketidakmampuan 
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membayar (default) dan semakin baik peringkat yang diberikan terhadap 

perusahaan tersebut. 

Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas antara lain : 

1. Return on Asset (ROA)  

Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya 

untuk memperoleh laba. Rumus ROA : 

ROA = Laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa 

    Total aktiva 

 

2. Return On Equity 

Return on Equity (ROE)  digunakan untuk mengukur 

kemampuan dari suatu perusahaan dalam memanfaatkan modal 

(equity) yang dimiliki untuk memperoleh laba. Rumus roe 

Roe = laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa 

Ekuitas biasa 

1. Return On Investment 

Return On Investment (ROI) digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan investasinya untuk 

memperoleh laba. Rumus ROI : 

ROI = laba bersih 

 Investasi 

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas adalah ROA karena rasio ini mampu menilai kemampuan 

perusahaan untuk menggunaka rata-rata asetnya dalam menghasilkan laba. 
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Rasio ini juga dapat mewujudkan hubungan investasi baru yang 

ditunjukkan pada modal kerja dikaitkan dengan total aset yang digunakan 

perusahaan. 

2.3.2 Likuiditas 

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas ditunjukkan 

oleh besar kecilnya aktiva lancar. Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar 

kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi as yang 

meliputi kas, surat berharga, piutang, persediaan (Sari:2011). 

Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang akan segera harus 

dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki oleh 

perusahan pada suatu saat merupakan kekuatan membayar dari perusahaan 

bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai “kekuatan membayar” belum 

tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi, 

atau dengan kata lain perusahaan tersebut tentu mempunyai kemampuan 

membayar Bambang Riyanto (2001). 

Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan lebih disukai oleh 

investor karena mereka menganggap bahwa perusahaan akan mampu 

mengembalikan sejumlah uang yang telah diinvestasikan beserta fee yang telah 

disepakati ketika jatuh tempo. Semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan, maka 

semakin baik peringkat obligasi perusahaan. Perusahaan memiliki peluang besar 

untuk berada pada peringkat high investment grade. Kepemilikan aset lancar yang 
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lebih tinggi dari utang lancar menyebabkan perusahaan mempunyai kemampuan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendek kepada investor tepat pada waktunya. 

Kondisi tersebut akan memudahkan perusahaan untuk menarik investor untuk 

melakukan investasi pada perusahaannya Amalia (2013). 

Rasio likuiditas dapat dihitung dengan current ratio, quick ratio, ccash 

ratio. dengan menghitung rasio likuiditasnya, kita akan mengetahui apakah 

perusahaan tersebut dalam kondisi likuid atau illikuid. Perusahaan dikatakan 

likuid apabila perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban keuangannya 

tepat pada waktuya. Sebaliknya, suatu perusahaan dikatakan illikuid apabila 

perusahaan tersebut tidak segera memenuhi kewajibannya pada saat ditagih 

Bambang Riyanto (2001) 

 Current Ratio diukur sebagai berikut : 

  Current Ratio= current assets 

    Current liabilities 

Quick Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban tanpa harus melikuidasi atau terlalu bergantung pada 

persediaan yang dimiliki suatu perusahaan. Persediaan dikeluarkan dari harta 

lancar karena beberapa persediaan seperti bahan baku dan barang setengah jadi 

tidak dapat dijual dengan mudah dan biasanya persediaan dijual secara kredit yang 

berarti menjadi piutang terlebih dahulu sebelum jadi kas. Selain itu, jumlah 

persediaan yang terlalu besar dapat mengindikasikan masalah daam perusahaan 

tersebut. Perusahaan tersebut bisa saja terlalu banyak membeli atau memproduksi 
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barang sehingga sebagian porsi likuiditasnya tertahan oleh persediaan yang sulit 

terjual. Rasio ini diukur sebagai berikut : 

  Quick Ratio = current assets-inventory 

        Current liabilities 

Buton, dkk dalam Sejati (2010) menyatakan bahwa tingkat likuiditas yang tinggi 

akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan sehingga secara 

finansial akan mempengaruhi prediksi peringkat obligasi. 

2.3.3 Leverage 

Rasio ini digunakan untuk mengukur keseimbangan proporsi antara aktiva 

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

(ekuitas). Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan 

menggunakan utang dalam membiayai investasinya. Jika rasio ini cukup tinggi, 

maka hal tersebut menujukkan tingginya penggunaan utang, sehingga hal ini dapat 

membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dan biasanya memiliki 

resiko kebangkrutan yang cukup besar. Perusahaan yang tidak mempunyai 

leverage berarti mengunakan modal sendiri 100%. 

Menurut Magreta (2009) 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 yang diberikan pada perusahaan. Penggunaan hutang bagi perusahaan 

mengandung tiga dimensi yaitu : 
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1. Pemberian kredit akan menitikberatkan pada besarnya jaminan atas 

kredit yang diberikan. 

2. Dengan penggunaan hutang, maka apabila perusahaan mendapatkan 

keuntungan akan menigkat. 

3. Dengan menggunakan hutang maka pemilik memperoleh dana dan tidak 

kehilangan kendali perusahaan. Para investor maupun kreditor akan 

mendapatkan manfaat sepanjang keuntungan atas hutang perusahaan 

melebihi biaya bunga dan apabila terjadi kenaikan pada nilai pasar 

sekuritas (Amrullah dalam Linandarini, 2010). 

Ada beberapa formula yang dapat digunakan untuk menghitung leverage 

antara lain : 

1. Rasio Hutang modal / Debt to Equity Ratio 

Semakin besar rasio leverage perusahaan, semakin besar resiko 

kegagalan perusahaan. Hal ini mengindikasikan perusahaan dengan 

tingkat leverage yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang 

rendah dalam memenuhi kewajibannya. Rasio leverage merupakan rasio 

untuk mengukur seberapa bagus struktur permodalan perusahaan. 

Struktur permodalan merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari 

dari hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham 

Wahyono (2002). Dapat disimpulkan bahwa Debt to Equity ratio 

merupakan perbandingan antara total hutang (hutang lancar dan hutang 

jangka panjang) dan modal yang menunjukkan kemampuan perusahaan 
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untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang ada. 

Rasio leverage dihitung dengan menggunakan formula : 

               Total Hutang 

Debt to equity ratio  =          

     Modal 

2.4 Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan usaha pihak manajemen yang disengaja untuk 

memanipulasi laporan keuangan dalam batasan yang diperbolehkan oleh prinsip 

akuntansi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang menyesatkan para 

pengguna laporan keuangan bagi keuntungan pihak manajemen Rahardja (2012). 

Manajemen laba adalah suatu bentuk penyimpangan dalam proses 

penyusunan laporan keuangan, yaitu mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan 

dalam laporan keuangan. Arif (2012) membagi definisi manajemen laba menjadi 

dua yaitu : 

1. Definisi sempit 

 

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode 

akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai 

perilaku manajer untuk bermain dengan akrual diskresioner dalam 

menentukan besarnya laba. 

2. Definisi luas 

 

Dalam penelitian ini, istilah manajemen laba didefinisikan sebagai upaya 

manajemen dalam menggunakan pertimbangannya dalam menyusun 

laporan keuangan sehingga dapat menyesatkan para pengambil keputusan 

dalam menilai kinerja perusahaan atau dapat mempengaruhi kontrak-
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kontrak pendapatan yang telah ditetapkan berdasarkan angka-angka 

laporan keuangan (Healy dan Wahlen, 1998). Dengan kata lain manajemen 

laba adalah proses memanipulasi laporan keuangan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja dan posisi perusahaan, namun informasi tersebut 

tidak merefleksikan informasi yang sebenarnya. 

Manajemen laba merupakan tindakan untuk meningkatkan (mengurangi) 

laba yang dilaporkan saat ini atas suatu usaha dimana manajer bertanggung jawab 

tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka 

panjang unit tersebut. 

Managemen laba dapat didefinisi sebagai “intervensi manajemen dengan 

sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi” 

(Schipper, dalam wulandari 2011). Seringkali proses ini mencakup mempercantik 

laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah, yaitu laba. Manajemen laba 

dapat berupa “kosmetik”, jika manager memanipulasi akrual yang tidak memiliki 

konsekuensi arus kas. Managemen laba juga dapat “murni”, jika manager memilih 

tindakan dengan konsekuensi arus kas dengan tujuan mengubah laba 

(Subramanyam, 2009). 

Menurut (Panggabean : 2011) ada tiga faktor penyebab terjadinya 

manajemen laba, yaitu : 

1. Manajemen akrual 

Manajemen laba biasanya dikaitkan dengan semua aktivitas yang dapat 

mempengaruhi aliran kas dan keuntungan yang secara pribadi merupakan 

wewenang dari para manajer. 
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2. Penerapan suatu kebijakan akuntansi yang wajib 

Manajemen laba berkaitan dengan keputusan manajer untuk 

menerapkan suatu kebijaksanaan akuntasnsi yang wajib diterapkan oleh 

perusahaan, yaitu antara menerapkannya lebih awal dari waktu yang 

ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijaksanaan 

tersebut. 

3. Perubahan akuntansi secara sukarela 

Manajemen laba berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti 

atau mengubah suatu metode akuntansi tertentu diantara sekian banyak 

metode yang dapat dipilih dan yang tersedia dan siakui oleh badan 

akuntansi yang ada. 

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi akrual memberikan 

keunggulan karena informasi laba perusahaan dan pengukuran komponennya 

mempunyai indikasi yang lebih baik dibandingkan informasi yang dihasilkan dari 

akuntansi berbasis kas. Dalam pelaksanaannya, Standar Akuntansi 

memperbolehkan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi dalam pelaporan 

laba, namun kebijakan ini menimbulkan peluang bagi manajer untuk mengelola 

laba.Gumanti dalam Sari, S. R. K (2010) menyatakan bahwa manajemen laba 

muncul sebagai konsekuensi langsung dari upaya-upaya manajer atau pembuat 

laporan keuangan untuk melakukan manajemen informasi akuntansi, khususnya 

laba (earnings), demi kepentingan pribadi atau perusahaan. 

2.5 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Peringkat Obligasi 
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Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dan juga untuk mengetahui efektifitas perusahaan 

dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. Menurut Mark, dkk (2001) 

dalam Almilia dan Devi (2007) rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan laba karena rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan 

tingkat aset tertentu. 

Profitabilitas bisa digunakan sebagai pelengkap analisis risiko, karena 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan mencerminkan kemampuan 

perusahaan memperoleh aliran kas masuk. Perusahaan yang profitabilitasnya 

tinggi akan memeperoleh aliran kas masuk yang baik, dengan demikian 

mencerminkan risiko yang lebih kecil sehingga peringkat obligasi lebih baik. 

2.6 Pengaruh Likuiditas Terhadap Peringkat Obligasi 

likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi 

atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat 

ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada 

waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan likuid dan mempunyai aktiva 

lancar lebih besar daripada hutang lancarnya. Hal tersebut dikarenakan aktiva 

lancar yang dimiliki mampu melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan secara 

tidak langsung berpengaruh pada kewajiban jangka panjang yang baik (pelunasan 

obligasi). Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi likuiditas suatu perusahaan 

maka peringkat obligasinya semakin baik.  
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Burton et al (2000) dalam Almilia dan Devi (2007) menyatakan bahwa 

tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan 

perusahaan sehingga secara finansial akan mempengaruhi prediksi peringkat 

obligasi. Hal ini didukung Almilia dan Devi (2007) dalam penelitiannya yang 

menunjukkan bahwa variabel likuiditas yang diukur dengan current ratio, 

merupakan variabel yang dominan untuk memprediksi peringkat obligasi. 

2.7 Pengaruh Leverage Terhadap Peringkat Obligasi 

Rasio leverage adalah rasio yang mengukur keseimbangan proporsi antara 

aktiva yang didanai oleh kreditor (utang) dan yang didanai oleh pemilik 

perusahaan (ekuitas). Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana 

perusahaan menggunakan utang dalam membiayai investasinya. Jika rasio ini 

cukup tinggi, maka hal tersebut menujukkan tingginya penggunaan utang, 

sehingga hal ini dapat membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dan 

biasanya memiliki resiko kebangkrutan yang cukup besar. Dengan demikian dapat 

disimpulkan semakin rendah leverage maka akan semakin baik peringkat obligasi. 

2.8 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Peringkat Obligasi 

Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikan 

(menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelola untuk 

tujuan menghindari kerugian dan lain sebagainya (Arif, 2012). Manajemen laba 

dapat membuat kinerja perusahaan terlihat baik oleh investor dengan menaikkan 

laba yang diperoleh perusahaan. Manajemen laba juga dapat mempengaruhi 

peringkat obligasi perusahaan. Peringkat obligasi itu sendiri merupakan hasil 
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penilaian yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat mengenai efek utang suatu 

perusahaan. 

Peringkat obligasi suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh manajemen 

laba dengan cara yang sama dengan emisi obligasi yaitu menaikkan laba sebuah 

perusahaan sehingga kinerja perusahaan terlihat baik di mata investor, dan 

investor pada akhirnya mempercayakan memberikan utang kepada perusahaan. 

Manajemen sebuah perusahaan diduga cenderung melakukan manajemen laba 

atau rekayasa laba pada periode di sekitar emisi obligasi agar kinerja perusahaan 

terlihat baik karena akan berdampak pada perolehan peringkat obligasi sehingga 

akan meningkatkan daya tarik perusahaan di mata para investor. Jika kinerja 

perusahaan terlihat baik dan banyak investor yang mempercayakan dananya 

terhadap perusahaan maka lembaga pemeringkat akan memberikan peringkat 

obligasi yang baik pula terhadap perusahaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi manajemen laba suatu perusahaan maka peringkat obligasinya 

akan semakin baik. 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai rasio-rasio keuangan dan manajemen laba  terkait 

peringkat obligasi hanya meneliti persamaan secara langsung. Oleh sebab itu 

dalam penelitian ini mencoba untuk mengkombinasikan manajemen laba sebagai 

variabel intervening, rasio-rasio keuangan sebagai variabel independen terkait 

pengaruhnya terhadap peringkat obligasi. Penelitian mengenai rasio-rasio 

keuangan dan manajemen laba ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris 

bahwa salah satu penentuan peringkat obligasi didasari oleh kinerja keuangan, 
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dengan anggapan bahwa kinerja keuangan yang dilihat dari laporan keuangan 

lebih menggambarkan kondisi perusahaan. Ditambah dengan adanya manajemen 

laba sebagai variabel intervening akan dapat meningkatkan nilai perusahaan 

sehingga peringkat obligasinya meningkat. 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Peneliti Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Pengaruh 

manajemen laba 

dan Rasio 

keuangan 

perusahaan 

terhadap 

peringkat obligasi 

Bramastya 

Wisnu Arif 

2012 

Manajemen 

laba, 

profitabilitas, 

likuiditas, 

leverage, 

solvabilitas, 

produktivitas 

Manajemen laba, 

produktivitas dan 

profitabilitas 

berpengaruh. 

Leverage, likuiditas 

dan solvabilitas tidak 

berpengaruh 

2 Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

prediksi peringkat 

obligasi ditinjau 

dari faktor 

akuntansi dan 

non akuntansi 

Magreta dan 

Poppy 

Nurmayanti 

2009 

Size, likuiditas, 

profitabilitas, 

leverage, 

produktivitas, 

secure, 

maturity, 

reputasi auditor 

Size, likuiditas, 

leverage, maturity, 

reputasi auditor tidak 

berpengaruh, 

produktivitas, secure 

berpengaruh 

3 Pengaruh faktor 

keuangan dan 

non keuangan 

pada peringkat 

obligasi di Bursa 

Efek Indonesia 

Ni Made 

Estiyanti dan 

Gerianta 

Wirawan 

Yasa 

2012 

Laba ditahan, 

laba operasi, 

aliran kas 

operasi, 

likuiditas, total 

aset, leverage, 

maturity, 

secure 

Laba ditahan 

berpengaruh. 

laba operasi, aliran 

kas operasi, likuiditas, 

total aset, leverage, 

maturity, secure tidak 

berpengaruh 

 

4 

 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

prediksi peringkat 

obligasi pada 

perusahaan 

manufaktur di 

BEI 

Arvian 

Pandutama 

2012 

Leverage,  

Size, 

Profitabilitas, 

Growth,  

Maturity,  

Secure,  

Reputasi 

auditor 

Secure berpengaruh. 

Leverage, Size, 

Profitabilitas, Growth, 

Maturity, Reputasi 

auditor tidak 

berpengaruh 
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5 Pengaruh 

Corporate 

Governance dan 

Rasio Akuntasni 

terhadap 

peringkat obligasi 

Eka Wahyu 

Damayanti 

dan Fitriyah 

2012 

Profitabilitas, 

leverage, 

solvabilitas, 

likuiditas, 

NPM, Sales to 

Asset, 

Kepemilikan 

institusi, 

kepemilikan 

manajerial, 

jumlahkomis 

Profitabilitas, 

leverage, solvabilitas, 

likuiditas 

berpengaruh. 

NPM, Sales to Asset, 

Kepemilikan institusi, 

kepemilikan 

manajerial dan jumlah 

komisaris tidak 

berpengaruh 

 

6 Pengaruh Kinerja 

Keuangan 

terhadap 

manajemen laba 

Novita Senja 

Kartika Sari 

2013 

Profitabilitas, 

Likuiditas, 

Leverage, 

Aktifitas 

Profitabilitas,leverage, 

aktifitas berpengaruh 

Likuiditas tidak 

berpengaruh 

7 Analisis 

Pengaruh 

Manajemen Laba 

terhadap 

Peringkat 

Obligasi 

Ryan Hakam 

Yofrizal 

2013 

Manajemen 

Laba 

Manajemen laba tidak 

berpengaruh 

 

2.10 Kerangka Berpikir 

Peringkat obligasi menggambarkan skala risiko dari obligasi yang 

diperdagangkan. Skala ini menunjukkan seberapa aman suatu obligasi bagi 

pemodal yang ditunjukan oleh kemampuannya dalam membayar bunga dan pokok 

pinjaman. Pemeringkatan obligasi dilakukan oleh lembaga independen. Di 

Indonesia terdapat dua lembaga pemeringkat sekuritas utang yaitu, PT PEFINDO 

(Pemeringkat Efek Indonesia) dan Kasnic Credit Rating Indonesia.Lembaga 

pemeringkat membantu investor untuk mengetahui kemampuan ekonomi penerbit 

obligasi. 
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Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan juga untuk mengetahui efektifitas 

perusahaan dalam mengelola sumber-sumber yang dimilikinya. Apabila laba 

perusahaan tinggi maka akan memberikan peringkat yang naik pula sehingga 

variabel ini dikatakan dapat mempengaruhi prediksi peringkat obligasi. 

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, 

baik dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun laba bagi modal 

sendiri. Profitabilitas ini memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan 

beroperasi sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Rasio yang 

digunakan untuk mengukur profitabilitas ini menggunakan Return on Asset 

(ROA) (Pandutama, 2012). Apabila laba perusahaan tinggi maka akan 

memberikan peringkat yang naik pula sehingga variabel ini dikatakan dapat 

mempengaruhi prediksi peringkat obligasi. 

Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas ditunjukkan 

oleh besar kecilnya aktiva lancar.Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada 

waktunya.Likuiditas ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar. Likuiditas 

perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang 

mudah untuk diubah menjadi kas, surat berharga, piutang, persediaan (Sari, 2011).  

Rasio leverage adalah rasio yang mengukur keseimbangan proporsi antara 

aktiva yang didanai oleh kreditor (utang) dan yang didanai oleh pemilik 

perusahaan (ekuitas). Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana 
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perusahaan menggunakan utang dalam membiayai investasinya. Jika rasio ini 

cukup tinggi, maka hal tersebut menujukkan tingginya penggunaan utang, 

sehingga hal ini dapat membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dan 

biasanya memiliki resiko kebangkrutan yang cukup besar. Burton dalam 

Herawaty (2010) menemukan bahwa semakin rendah leverage perusahaan maka 

semakin tinggi peringkat obligasi yang diberikan pada perusahaan. Dan semakin 

tinggi nilai leverage  maka risiko yang akan dihadapi investor akan semakin tinggi 

dan para investor akan meminta keuntungan yang semakin besar. Oleh karena itu, 

semakin besar leverage maka kemungkinan manajer untuk melakukan manajemen 

laba akan semakin besar. 

Manajemen laba dapat mempengaruhi penerbitan obligasi suatu 

perusahaan. Jika perusahaan melakukan manajemen laba maka laba perusahaaan 

akan meningkat ataupun dalam keadaan aman, oleh karena itu perusahaan 

mempunyai kemampuan untuk menerbitkan obligasi dengan modal laba yang 

tinggi. Laba tinggi akan meyakinkan kreditor atau calon kreditor bahwa obligasi 

yang dibeli akan aman. Selain itu, dalam penerbitan obligasi, perusahaan akan 

dengan jelas menyatakan jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan obligasi 

yang dikenal dengan istilah jumlah emisi obligasi. Penetuan besar kecilnya jumlah 

penerbitan obligasi berdasarkan aliran arus kas perusahaan, kebutuhan, serta 

kinerja bisnis perusahaan. Apabila kinerja bisnis perusahaan terlihat baik maka 

jumlah emisi obligasi juga dapat ditingkatkan, sedangkan kinerja perusahaan yang 

baik dapat dihasilkan dengan praktik manajemen laba. Oleh karena itu manajemen 

diduga akan melakukan manajemen laba pada periode sekitar emisi obligasi. 
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Manajemen laba juga dapar mempengaruhi peringkat obligasi perusahaan. 

Peringkat obligasi merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh perusahaan 

pemeringkat mengenai efek utang suatu perusahaan. Peringkat obligasi suatu 

perusahaan dapat dipengaruhi oleh manajemen laba dengan cara yang sama 

dengan emisi obligasi yaitu menaikkan laba sebuah perusahaan sehingga kinerja 

perusahaan terlihat baik di mata investor dan investor pada akhirnya 

mempercayakan memberikan utang pada perusahaan. Jika manajer dapat 

memprediksi peringkat obligasi perusahaan, maka mereka dapat memperkirakan 

resiko premium pada saat mengeluarkan obligasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keterangan :       = melalui intervening  

                                = Pengaruh langsung 
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2.11 Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka berpikir yang telah 

dikemukakan, maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

H2 : Likuiditas berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

H3 : Leverage berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

H4 : Rasio profitabilitas berpengaruh terhadap rating obligasi dengan    

manajemen laba sebagai variabel intervening. 

H5 : Rasio likuiditas berpengaruh terhadap rating obligasi dengan 

manajemen laba sebagai variabel intervening 

H6 : Rasio leverage berpengaruh terhadap rating obligasi dengan 

manajemen laba sebagai variabel intervening. 
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 BAB III  

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang 

digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahun 

seluruh perusahaan non keuangan  yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-

bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif 

adalah mengembangkan dan menggunakan model-model  matematis, teori-teori 

dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Adapun data yang 

diperlukan yaitu laporan keuangan yang menyajikan unsur rasio keuangan, 

manajemen laba, dan rating obligasi. Data tersebut diperoleh dari situs resmi yaitu 

http://www.idx.co.id Serta data peringkat obligasi dari www.pefindo.com. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Tekhnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

purposive sampling (sampel bertujuan), dimana cara pengambilan subjek bukan 

didasarkan pada strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan 

tertentu, untuk itu ditetapkan beberapa sampel berdasarkan kriteria tertentu 

(Arikunto, 2010). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Perusahaan penerbit obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

b. Perusahaan non keuangan yang laporan keuanganya masih beredar pada tahun 

2009-2012. 

http://www.idx.co.id/
http://www.pefindo.com/
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c. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang lengkap dan tersedia 

untuk umum. 

d. Perusahaan yang ratingnya dikeluarkan oleh PEFINDO. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2010) adalah sesuatu hal yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu profitabilitas (X1), 

likuiditas (X2), leverage (X3), manajemen laba sebagai variabel intervening dan 

peringkat obligasi. Variabel-variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

3.3.1 Rating Obligasi 

Dalam penelitian ini rating obligasi diukur menggunakan interpretasi dari 

penelitian Sari (2010) dalam Arif (2012) yang menggunakan kode 19 sampai 

dengan 1. Dengan maksud bobot yang tinggi yang lebih mereprentasikan 

peringkat yang lebih tinggi. 

Tabel 3.1 Skala Peringkat Obligasi 

idAAA 20 

idAA+ 19 

idea 18 

idAA- 17 

idA+ 16 

idA 15 

idA- 14 

idBBB+ 13 

idBBB 12 

idBBB- 11 

idBB+ 10 

idBB 9 

idBB- 8 
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idB+ 7 

idB 6 

idB- 5 

idCCC+ 4 

idCCC 3 

idCCC- 2 

idD 1 

Sumber : Arif (2012) 

3.3.2 Rasio Keuangan 

1. Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas adalah  kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri. Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas 

ini menggunakan Return on Asset (ROA) = Laba Bersih : Total 

Aktiva. 

 

2. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi 

kewajiban jangka pendek perusahaan. Rasio likuiditas dihitung 

dengan Current Ratio = Aktiva lancar : utang lancar 

3. Rasio Leverage 

Rasio leverage menunjukkan proporsi penggunaan hutang untuk 

membiayai investasi terhadap modal yang dimiliki. Rasio yang 

digunakan untuk mengukur leverage adalah Debt to Equity Ratio 

(DER) = Total Hutang : Total Ekuitas 
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3.3.3 Manajemen Laba 

Manajemen laba dalam penelitian ini sebagai variabel intervening. 

Variabel intervening bertujuan untuk mengetahui apakah besarnya pengaruh X ke 

Y lebih besar atau lebih kecil dari X ke Y dengan melalui variabel intervening. 

Jika besarnya pengaruh X ke Y melalui intervening lebih besar dari pada 

pengaruh X ke Y maka variabel tersebut dapat diterima sebagai variabel 

intervening. Variabel Intervening yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

manajemen laba. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan Model Healy dalam Arif (2012). Model yang digunakan adalah 

estimasi akrual kelolaan, pada model ini diasumsikan akrual non kelolaan pada 

periode t diperkirakan 0. Estimasi kelolaan distandarisasi dengan total aset dengan 

maksud untuk mengantisipasi distorsi ukuran perusahaan (Arif, 2012). Apabila 

pengaruh rasio keuangan ke rating obligasi melalui manajemen laba lebih besar 

dari pada pengaruh rasio keuangan ke rating obligasi secara langsung maka 

variabel manajemen laba dapat diterima sebagai variabel intervening. Pengukuran 

esttimasi akrual kelolaan menggunakan model Healy dalam Arif (2012) adalah 

sebagai berikut : 

     TAit  

EDAIT = 

         Ait-1  

Keterangan: 

EDAIT  = estimasi akrual kelolaan untuk periode t 

TAit    = total akrual periode t 

Ait-1   = total aset pada periode t-1 

Dengan perhitungan total akrual sebagai berikut : 
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TAit = laba bersiht – arus kas kegiatan operasit 

Cara melihat perusahaan melakukan manajemen laba atau tidak 

ditunjukkan dari rata-rata koefisien estimasi akrual kelolaan. Rata-rata koefisien 

estimasi akrual kelolaan yang bernilai positif menunjukkan bahwa perusahaan 

melakukan manajemen laba dengan cara-cara tertentu untuk menaikkan laba. 

Sedangkan nilai rata-rata koefisien estimasi akrual bernilai negative 

mengindikasikan manajemen melakukan upaya untuk menurunkan atau 

mengurangi laba. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1  Analisis Statististik Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif mempunyai tujuan kegunaan 

untuk mengetahui gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, dengan melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan hasil 

pengukuran mean, nilai minimal dan maksimal serta standar deviasi semua 

variabel tersebut. 

Mean dapat digunakan untuk mengestimasi berapa besar rata-rata populasi 

yang diperkirakan dari sampel yang akan digunakan. Standar deviasi bertujuan 

untuk melakukan penilaian terhadap dispersi rata-rata dari sampel yang 

digunakan.Nilai minimal dan maksimal berguna untuk melihat nilai minimal dan 

maksimum dari populasi dalam penelitian. 
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3.4.2.    Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1  Uji Normalitas 

Normalitas adalah residu yang seharusnya terdistribusi normal seputar 

skor-skor variabel terikat (Basri,2011). Tujuan uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependen memiliki 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ada tiga cara, antara lain: pertama, 

analisis grafis dengan melihat titik –  titik disekitar garis diagonal. Kedua, analisis 

statistik dengan melihat skewness dan kurtosis. Ketiga, dengan uji kolmogorof-

Smirnov. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kolmogorof-

Smirnov  karena, uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati 

– hati. Secara visual kelihatan normal padahal secara statistik bisa sebaliknya 

(Ghozali, 2011). Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai p > 5% 

maka data residual berdistribusi normal dan jika nilai p < 5% maka data residual 

tidak berdistribusi normal. 

3.4.2.2. Uji Multikolinieritas 

Tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui apakah ada korelasi antar 

variabel bebas di dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

Tolerance dan variance inflation faktor (VIF). Jika nilai tolerance  < 0,01 dan 

nilai VIF > 10 maka model regresi tersebut bebas dari multikolinieritas. Bila 

ternyata terjadi multikolinieritas, peneliti dapat mengatasinya dengan transformasi 

variabel, penambahan data observasi, atau menghilangkan salah satu variabel 

independen yang mempunyai korelasi linear kuat (Ghozali,2011).  
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3.4.2.3. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada kolerasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan 

waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang 

menggunakan data time series. 

Uji Durbin Watson digunakan untuk mendiagnosis adanya autokolerasi 

dalam suatu model regresi (Ghozali, 2011). Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi: 

a. Bila dalam DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-

du), maka koefisien sama dengan nol, berarti tidak autokolerasi. 

b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound  (dl), 

maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada 

autokorelasi positif. 

c. Bila nilai DW lebih besar dari pada (4-dl), maka koefisien autokorelasi 

lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

d. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau 

DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

3.4.2.4.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan unutuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang 
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baik adalah Homokedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas (Ghozali, 

2011). 

Dalam penelitian ini tingkat signifikan ditentukan sebesar 5% sehingga 

jika nilai signifikansinya di atas 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas juga dapat dideteksi dengan menggunakan scaterplot ,jika 

scatter plot menunjukan adanya titik – titik yang membentuk pola tertentu maka 

terjadi heteroskedastisitas. Akan tetapi, bila menyebar di atas dan di bawah sumbu 

Y, serta tidak membentuk pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali,2011). Untuk menghilangkan heteroskedastisitas dalam model regresi 

dapat dilakukan dengan transformasi dalam bentuk regresi dengan cara membagi 

model regresi dengan salah satu variabel bebas yang digunakan dalam model 

tersebut serta dengan melakukan transformasi log. Pada penelitian ini uji 

heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji glejser, karena pengujian ini 

hasilnya lebih akurat. 

3.4.3.  Analisis Regresi 

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah model 

analisis regresi sederhana dan berganda. Penelitian ini akan menerangkan  

pengaruh langsung dan tidak langsung variabel bebas (dependent), terhadap 

variabel terikat (independent) dan variabel perantara (intervening). 

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

YRAT = α + β1PROFIT + β2LIQ + β3LEV +e1……….(1) 

YML = α + β1PROFIT + β2LIQ + β3LEV  +  e2……....(2) 

YRAT = α + B2YML + e3………………………………………...…(3) 
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Keterangan: 

YRAT : Rating Obligasi 

YML : Manajemen laba 

α : konstanta 

β : koefisien regresi 

PROF : Profitabilitas 

LIQ  : Likuiditas 

LEV  : Leverage 

e : standar error 

3.4.4.  Uji Hipotesis 

Ghozali (2011) menjelaskan untuk mengetahui Kebenaran prediksi dari 

pengujian regresi yang dilakukan, maka dilakukan pencarian nilai koefisien 

determinasi (adjusted R
2
). Uji F juga digunakan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Sedangkan pengujian untuk mendukung hipotesis adalah 

dengan uji t yaitu seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen. 

3.4.4.1 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersama – sama dengan melihat nilai F nya. Tingkat 

signifikan dalam penelitian ini sebesar 5% (Ghozali, 2011). Kriteria pengambilan 

keputusan terhadap uji F adalah sebagai berikut: 

Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak 
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Jika F hitung <  F tabel, maka H0 diterima 

3.4.4.2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t di lakukan untuk menunjukan seberapa jauh satu variabel 

idependen secara individual dalam menerangkan variabel independen. Dasar 

pengambilan keputusan (Ghozali,2011) adalah dengan menggunakan angka 

probabilitas signifikansi yaitu Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05 maka 

Ho diterima dan Ha ditolak. Sedangkan jika angka probabilitas signifikansi < 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

3.4.4.3. Analisis Jalur 

Metode analisis jalur (Path Analysis) digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel intervening. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi 

linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk 

menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori. Untuk mengetahui pengaruh mediasi ini diuji menggunakan 

sobel test (Ghozali, 2011). Model persamaan yang digunakan adalah : 

YRAT = α + β1PROFIT + β2LIQ + β3LEV  +  β 4ML+e4……….(4) 

3.4.4.4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinansi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel–variabel independen 
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memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2011). 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja keuangan, manajemen laba, 

dan peringkat obligasi pada perusahaan non perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 – 2012 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hal ini 

dapat dibuktikan dari semakin tinggi tingkat profitabilitas maka 

semakin baik peringkat obligasi. 

2. Variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hal 

ini dimungkinkan karena pefindo dalam menilai likuiditas 

menggunakan laporan keuangan yang terbaru yang diterbitkan sebelum 

dilakukan pemeringkatan. 

3. Variabel leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hal 

ini dimungkinkan karena kepemilikan hutang yang lebih besar dari 

pada modal mempunyai risiko gagal bayar. 

4. Variabel profitabilitas tidak dimasukkan dalam analisis path karena 

hasil analisis regresi pertama likuiditas bukan merupakan factor yang 

mempengaruhi manajemen laba. 

5. Variabel likuiditas tidak dimasukkan dalam analisis path karena hasil 

analisis regresi pertama menunjukan bahwa leverage bukan merupakan 

faktor yang mempengaruhi manajemen laba. 
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6. Manajemen laba secara tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan 

antara leverage dengan peringkat obligasi ditolak. Hal ini dilihat dari t 

hitung yang lebih kecil dibanding t tabel. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang 

dapat diberikan yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan jangka waktu yang 

lebih lama dan sampel yang lebih luas dan menggunakan model yang 

berbeda untuk melihat indikasi manajemen laba, seperti modifikasi 

model Jones. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan variabel penelitian, 

seperti variabel kinerja non keuangan atau variabel lain yang 

mempengaruhi peringkat obligasi. 

3.  Penelitian ini menggunakan data yang dikeluarkan oleh PT 

PEFINDO, diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan lembaga 

pemeringkat lain seperti PT Kasnic Credit Rating Indonesia dan PT 

Fitch Ratings Indonesia yang belum diteliti pada sampel yang 

digunakan. 
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Lampiran 1 

Daftar Populasi Perusahaan yang Menerbitkan Obligasi 09-12 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADHI PT Adhi Karya (persero) Tbk 

2 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food 

3 APOL PT Arpeni Pratama Ocean Tbk 

4 ARNA PT Arwana Citra Mulia 

5 BTON PT Beton Jaya Manunggal 

6 BUVA PT Bukit Uluwatu Villa 

7 BWPT PT BW Plantation 

8 CASS PT Cardig Aero Service 

9 COWL PT Cowell Development 

10 DGIK PT Duta Graha Indah 

11 DILD PT Intiland Development 

12 DKFT PT Central Omga Resources 

13 EKAD PT Ekadharma International 

14 EMDE PT Megapolitan Development 

15 EXCL PT XLAxiata Tbk 

16 FORU PT Fortune Indonesia 

17 FREN PT Smartfren Telecom Tbk 

18 GDST PT Gunawan Dianjaya Steel 

19 GZCO PT Gozco Plantation 

20 INDF PT Indofood Tbk 

21 INTA PT Intraco Penta 

22 ISAT PT Indosat Tbk 

23 JPRS PT Jaya Pari Steel 

24 JTPE PT Jasuindo Tiga Perkasa 

25 KBLI PT KMI Wire and Cable 

26 KDSI PT Kedawug Setia Industrial 

27 KKGI PT Resource Alam Indonesia 

28 KOIN PT Kokoh Inti Arebama 

29 LTLS PT Lautan Luas Tbk 

30 MASA PT Multistrada Arah Sarana 

31 MBTO PT Martina Berto 

32 MDLN PT Modernlan Realty 

33 MICE PT Multi Indocitra 

34 MPPA PT Matahari Putra Prima 

35 MRAT PT Mustika Ratu 

36 NIKL PT Pelat Timah Nusantara 

37 PBRX PT Pan Brother 

38 PDES PT Destinasi Tirta Nusantara 

39 PJAA PT Pembangunan Jaya Ancol 

40 SCMA PT Surya Citra Televisi Tbk 
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41 SDMU PT Sidomulyo Selaras 

42 SHID PT Sahid Jaya International 

43 SMRA PT Summarecon Agung Tbk 

44 SMSM PT Selamat Sempurna 

45 SSIA PT Surya Semesta Internusa Tbk 

46 TBLA PT Tunas Baru Lampung 

47 TRIO PT Trikomsel oke 

48 WEHA PT Panorama Transportasi 

49 YPAS PT Yanaprima Hastapersada 
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Lampiran 2 

 

Daftar Sampel Perusahaan Non Perbankan yang Menerbitkan Obligasi 

 

No Kode Nama Perusahaan Bidang Perusahaan 

1 ADHI Adhi Karya (persero) Tbk Konstruksi 

2 APOL Arpeni Pratama Ocean Tbk Transportasi 

3 EXCL XLAxiata Tbk Telekomunikasi 

4 FREN Smartfren Telecom Tbk Telekomunikasi 

5 INDF Indofood Tbk Makanan dan Minuman 

6 ISAT Indosat Tbk Telekomunikasi 

7 LTLS Lautan Luas Tbk Wholeasale 

8 SCMA Surya Citra Televisi Tbk Advertising, Printing dan Media 

9 SMRA Summarecon Agung Tbk Properti dan Real Estate 

10 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk Konstruksi 

11 WEHA Panorama Transportasi Tbk Transportasi 
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Lampiran 3 

 

Daftar Rasio Profitabilitas Tahun 2009-2012 

No Perusahaan 
Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 ADHI 2.89 4.71 5.17 5.67 

2 APOL -9.78 -29.69 -48.43 -20.49 

3 EXCL 6.24 10.61 9.08 7.8 

4 FREN -15.23 -31.27 -19.52 -10.9 

5 INDF 7.07 8.32 9.13 8.06 

6 ISAT 2.82 1.37 1.79 0.88 

7 LTLS 3.21 3.04 2.25 2.69 

8 SCMA 12.10 21.07 36.34 31.56 

9 SMRA 3.77 3.82 4.8 7.28 

10 SSIA 2.42 5.89 9.47 15.21 

11 WEHA 3.13 -0.18 1.7 1.54 
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Lampiran 4 

 

Daftar Rasio Likuiditas Tahun 2009-2012 

No Perusahaan 
tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 ADHI 0.12 0.02 0.01 0.02 

2 APOL 0.62 0.20 0.26 0.30 

3 EXCL 4.22 0.49 0.39 0.42 

4 FREN 0.42 0.22 0.26 0.28 

5 INDF 1.16 2.04 1.91 2.00 

6 ISAT 0.55 0.52 0.55 0.75 

7 LTLS 1.12 1.10 1.04 0.84 

8 SCMA 3.45 3.55 1.58 4.61 

9 SMRA 0.11 0.16 0.09 0.05 

10 SSIA 1.01 0.43 1.49 1.73 

11 WEHA 0.51 0.53 0.40 1.17 
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Lampiran 5 

 

Daftar Rasio Leverage Tahun 2009-2012 

No Perusahaan 
tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 ADHI 6.69 4.71 5.17 5.67 

2 APOL 7.70 -7.54 -2.51 -2.03 

3 EXCL 2.11 1.33 1.28 1.31 

4 FREN 5.00 -38.53 2.76 1.88 

5 INDF 2.45 1.34 0.7 0.74 

6 ISAT 2.05 1.94 1.77 1.85 

7 LTLS 2.78 3.14 3.24 2.58 

8 SCMA 0.69 0.69 0.67 0.32 

9 SMRA 1.59 1.86 2.27 1.85 

10 SSIA 1.87 1.64 1.45 1.91 

11 WEHA 1.14 2.15 2.33 3.55 
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Lampiran 6 

 

Daftar Manajemen laba Periode 2009-2012 

No Perusahaan 
Nilai EDA Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 ADHI -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 

2 APOL -0.11 -0.07 -0.06 0.04 

3 EXCL -0.03 -0.08 -0.06 -0.05 

4 FREN -0.01 -0.11 -0.04 0.00 

5 INDF -0.05 -0.07 -0.04 -0.04 

6 ISAT -0.03 -0.05 -0.04 -0.05 

7 LTLS -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 

8 SCMA -0.08 -0.11 -0.12 -0.11 

9 SMRA -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 

10 SSIA -0.01 -0.01 -0.04 -0.07 

11 WEHA -0.06 -0.08 -0.08 -0.11 
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Lampiran 7 

Daftar Peringkat Obligasi Periode 2009-2012 

No Perusahaan 2009 2010 2011 2012 

1 ADHI  A- A- A- A 

2 APOL  BB D D D 

3 EXCL A+ AA- AA+ AA+ 

4 FREN  D D D D 

5 INDF  AA AA+ AA+ AA+ 

6 ISAT  AA+ AA+ AA+ AA+ 

7 LTLS  A- A- A- A- 

8 SCMA A A A+ A+ 

9 SMRA  A- A A A+ 

10 SSIA A A A A 

11 WEHA BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ 

 

Keterangan :  

idAAA 20 

idAA+ 19 

idAA 18 

idAA- 17 

idA+ 16 

idA 15 

idA- 14 

idBBB+ 13 

idBBB 12 

idBBB- 11 

idBB+ 10 

idBB 9 

idBB- 8 

idB+ 7 

idB 6 

idB- 5 

idCCC+ 4 

idCCC 3 

idCCC- 2 

idD 1 
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Lampiran 8 

 

Analisis Deskriptif 

 

Statistics 

  profit lik lev man_lab rating 

N Valid 44 44 44 44 44 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1.7593 .9705 1.0355 -.0520 13.5455 

Std. Deviation 1.47867E1 1.11586 6.55132 .03387 5.93160 

Minimum -48.43 .01 -38.53 -.12 1.00 

Maximum 36.34 4.61 7.70 .04 19.00 

 
 

Uji normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 44 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 3.72050687 

Most Extreme Differences Absolute .147 

Positive .078 

Negative -.147 

Kolmogorov-Smirnov Z .974 

Asymp. Sig. (2-tailed) .299 

a. Test distribution is Normal. 
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Uji multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 14.151 1.234  11.466 .000   

profit .334 .053 .834 6.358 .000 .558 1.792 

lik -.513 .622 -.096 -.824 .415 .700 1.429 

lev .029 .105 .032 .276 .784 .708 1.413 

man_lab 13.956 19.245 .080 .725 .473 .795 1.258 

a. Dependent Variable: rating       

 

 

Uji Autokorelasi (durbin Watson) 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .453
a
 .205 .146 .03130 1.874 

a. Predictors: (Constant), lev, lik, profit   

b. Dependent Variable: man_lab   
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Uji Heterokedastisitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.984 .770  3.874 .000 

profit -.011 .033 -.069 -.338 .737 

lik .626 .389 .295 1.611 .115 

lev -.028 .066 -.076 -.418 .678 

man_lab 13.533 12.012 .194 1.127 .267 

a. Dependent Variable: AbsRes    

 

 

Regresi Model 1 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.048 .007  -7.175 .000 

profit .000 .000 -.312 -1.712 .095 

lik -.005 .005 -.157 -.940 .353 

lev .002 .001 .360 2.286 .028 

a. Dependent Variable: man_lab    
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Regresi Model 2 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.151 1.234  11.466 .000 

Profit .334 .053 .834 6.358 .000 

Lik -.513 .622 -.096 -.824 .415 

Lev .029 .105 .032 .276 .784 

man_lab 13.956 19.245 .080 .725 .473 

a. Dependent Variable: rating     

 
 

Uji Simultan Model 1 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .010 3 .003 3.443 .026
a
 

Residual .039 40 .001   

Total .049 43    

a. Predictors: (Constant), lev, lik, profit    

b. Dependent Variable: man_lab     
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Uji Simultan Model 2 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 946.728 4 236.682 16.303 .000
a
 

Residual 566.182 39 14.517   

Total 1512.909 43    

a. Predictors: (Constant), man_lab, lev, lik, profit   

b. Dependent Variable: rating     

 

 

 

Uji Parsial Model 1 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.048 .007  -7.175 .000 

profit .000 .000 -.312 -1.712 .095 

lik -.005 .005 -.157 -.940 .353 

lev .002 .001 .360 2.286 .028 

a. Dependent Variable: man_lab    
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Uji Parsial Model 2 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 14.151 1.234  11.466 .000 

profit .334 .053 .834 6.358 .000 

lik -.513 .622 -.096 -.824 .415 

lev .029 .105 .032 .276 .784 

man_lab 13.956 19.245 .080 .725 .473 

a. Dependent Variable: rating     

 

 

Koefisien determinasi Model 1 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,476
a
 ,226 ,168 ,07736 

a. Predictors: (Constant), Lev, Lik, Prof 

 

Koefisien Determinasi Model 2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,658
a
 ,433 ,375 2,05687 

a. Predictors: (Constant), Man_Lab, Lev, Prof, Lik 

 

 


