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ABSTRAK 
 

Wahyu Prihatiningsih. 2009. Analisis Kemampuan Rasio Keuangan dalam 
Memprediksi Peringkat Obligasi di Indonesia (2005-2007). Skripsi pada Program 
Studi Akuntansi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Semarang. 
 
Kata Kunci : peringkat obligasi, leverage, likuiditas, solvabilitas, produktifitas, 
dan profitabilitas 

Obligasi merupakan surat tanda hutang perusahaan kepada investor. Investor 
yang bijak tidak akan menanamkan dananya ke dalam suatu surat berharga baik 
dalam obligasi maupun modal tanpa mengetahui kondisi suatu perusahaan. Investor 
memerlukan informasi-informasi yang  terkait dapat memberikan gambaran 
mengenai kondisi perusahaan yang akan menjadi tujuan penanaman modalnya. 
Informasi tersebut baik berupa laporan keuangan, peringkat obligasi dan sebagainya. 
Agen pemeringkat merupakan lembaga independen yang dapat mengurangi masalah 
kesalahan informsi terkait dengan obligasi. Namun sejumlah penelitian menyebutkan 
bahwa terdapat kesalahan informasi yagn diberikan agen pemeringkat, seperti   
penelitian Odders-White and Ready (2006) dalam Yan He (2007) menemukan 
tingginya tingkat kesalahan dalam penungkapan informasi (information asymmetry) 
yang dihubungkan dengan agen pemeringkat.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non 
keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2005-2007 dan tercatat 
dalam Indonesian Capital Market Directory tahun 2008 yaitu sebanyak 343 
perusahaan non keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 13 
perusahaan. Analisis data dilakukan dengan analisis multivariat menggunakan 
regresi logistik (logistic regression). 

Hasil penelitian menunjukan model regresi logistik sebagai berikut :                  
Peringkat = -2.204 – 17.428 X 1  + 2.448 X 2  + 0.522 X 3 + 37.288 X 4 + 5.323 X 5  + ε 
yang tercermin dalam leverage, likuiditas dan solvabilitas tidak berpengaruh secara 
negatif terhadap peringkat obligasi, sedangkan profitabilitas dan produktifitas yang 
berpengaruh secara signifikan. Variabilitas variabel dependen hanya dapat dijelaskan 
oleh variabilitas variabel independen sebesar 74% dan sisanya sebesar 26% 
dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. 

Simpulan dari penelitian ini adalah rasio likuiditas leverage, likuiditas dan 
solvabilitas tidak berpengaruh secara negatif terhadap peringkat obligasi, sedangkan 
profitabilitas dan produktifitas yang berpengaruh secara signifikan pada perusahaan 
non keuangan. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
menambahkan atau menggunakan variabel lain. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan tempat bertemunya dan atau saling bertransaksi 

antara pihak yang memerlukan modal (pengusaha) dengan pihak yang 

menyediakan modal (investor) dengan menggunakan instrumen – instrument.. 

Investor dalam melakukan transaksi di dalam pasar modal harus berhati – hati 

karena sering terjadi spekulasi. Investor dalam menanamkan modalnya di pasar 

modal dibagi menjadi surat kepemilikan (saham) dan investasi surat utang 

(obligasi). Obligasi dan saham mempunyai perbedaan dimana pemilik saham 

adalah merupakan bagian dari pemilik perusahan penerbit saham, sedangkan 

pemegang obligasi adalah semata merupakan pemberi pinjaman atau kreditur 

kepada penerbit obligasi. Obligasi secara ringkasnya adalah surat hutang tetapi 

dalam bentuk sekuriti. Penerbit obligasi adalah peminjam atau debitur, sedangkan 

pemegang obligasi adalah pemberi pinjaman atau kreditur. Menurut Faeber (2000) 

dalam Yudi dan Vianey (2003) menjelaskan alasan investor memilih obligasi 

dibandingkan dengan saham adalah volatilitas saham lebih tinggi dibanding 

obligasi, sehingga mengurangi daya tarik investasi pada saham, dan obligasi 

menawarkan tingkat pengembalian yang positif dengan pendapatan tetap, 

sehingga obligasi mampu memberikan jaminan dari pada saham.  

Pasar modal sendiri sangat dipengaruhi berbagai faktor, antara lain faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor – faktor tersebut itu yang akan mempengaruhi 



 

 

2

tingkat pembagian laba (deviden, kupon bunga, dan sebagainya), dan kinerja 

perusahaan baik ataupun buruk. Faktor internal dan faktor eksternal 

memungkinkan dapat terjadi berbagai kecurangan ataupun skandal di dalam tubuh 

perusahaan bahkan auditor independenpun dapat kemungkinan terlibat melakukan 

kecurangan. Seperti tentang skandal Enron, Worldcom dan beberapa perusahaan 

lain, dimana melibatkan Arthur Anderson, salah satu akuntan publik ternama 

dunia kala itu  (salah satu anggota The Big Five). Rekayasa penyajian laporan 

keuangan yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan dan akuntan publik tersebut, 

dalam laporan keuangan WorldCom yang telah diubah didalamnya dilaporkan 

memperoleh keuntungan sebesar US $ 3,8 milyar namun dalam kenyatannya nilai 

nominal tersebut menunjukan kerugian yang diderita perusahaan. Akibat dari 

kejadian tersebut index sekuritas di Dow Jones (pasar modal Amerika Serikat) 

mengalami penurunan yang signifikan dalam sejarahnya dan mengalami krisis 

kepercayaan serta merebaknya sentimen negatif datang dari para investor 

sehingga menganggap skandal yang ditemukan tersebut puncak dari gunung es 

pasar modal dari tindakan tidak terpuji (moral hazard) para pengelola (agen atau 

manager) di Amerika Serikat. Kejadian – kejadian di pasar modal bisa dikurangi 

dengan mengunakan peramalan.  

Peramalan kegagalan tersebut dapat dilakukan sehingga tidak 

mengakibatkan dampak yang signifikan. Menurut Dimitras dkk (1996) dalam 

Karacaer (2008) menyebutkan bahwa salah satu aktivitas yang paling utama 

dalam perusahaan adalah peramalan kondisi atau kegagalan yang akan terjadi 

dalam perusahaan tersebut. Fenomena kegagalan tersebut dapat dijelaskan melalui 
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variabel-variabel seperti kegagalan pembayaran hutang, membatasi anggaran, dan 

sebagainya.  

Menurut Fama dalam Said dan Chandra (2005) yang menyatakan pertama 

kali tentang masalah keagenan, dimana adanya pemisahan antara pemilik 

(ownership) dan pengelola (manager atau agent). Sebagai seorang pengelola, agen 

dapat melakukan dua fungsi, yaitu sebagai pengusaha (entrepreanuer) serta 

sebagai pengambil resiko (risk barer atau taker). Dalam menjalankan fungsinya 

seorang agen dapat melakukan tindakan tidak terpuji (moral hazard), yakni 

memanfaatkan fasilitas perusahaan atau mengambil resiko yang berlebihan untuk 

kepentingan pribadi. Pengelola perusahaan (manager atau agent) dengan moral 

hazard dapat melakukan rekayasa untuk mendapatkan keuntungan yang tentu saja 

merugikan pihak – pihak lain. Sebagaimana ilmuwan terkenal Isaac Newton yang 

berkomentar dengan pahit (sebagai salah satu korban para manager atau agent 

dengan moral hazard) yang dikutip Alan Woods dan Ted Grant (1999): “Saya 

bisa menghitung gerakan benda-benda di langit, namun saya tidak mampu 

memperhitungkan kegilaan orang-orang”, sebelum peristiwa crash (1929) yang 

terkenal dengan skandal tanah Florida di mana banyak uang yang dibayarkan 

untuk membeli tanah rawa. Sebagaimana diketahui, pesta gila spekulatif berakhir 

dengan air mata. Dalam teori keagenan yang diungkapkan oleh Fama menjelaskan 

bahwa untuk mengurangi tingkat moral hazard manajer atau agen maka pemilik 

dapat melakukan berbagi hal. Salah satunya dimana perusahaan harus mempunyai 

hutang, di mana dengan adanya hutang akan memaksa menejer menyediakan 

sejumlah arus kas untuk pembayaran hutang. Di samping itu, manajer atau agen 
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juga akan dipaksa untuk membuat laporan keuangan eksternal, dimana laporan 

keuangan eksternal ini digunakan sebagai salah satu informasi yang dapat 

dipercaya oleh investor dalam menanamkan modalnya. 

Dalam menentukan investasi obligasi menurut Jewell dan Livingston (2000) 

dalam Yudi dan Viena (2003) menjelaskan bahwa investor menghadapi berbagai 

masalah informasi yang disebabkan oleh banyaknya karakteristik dari penerbit 

obligasi. Peringkat obligasi yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat membantu 

mengurangi masalah informasi tersebut. Selain itu, faktor lain yang 

mempengaruhi investor dalam memilih obligasi adalah pengembalian (return) 

obligasi. Return obligasi menawarkan tingkat pengembalian positif dengan bunga 

yang tetap. Menurut Galil dalam Zohrotun dan Zaki (2005) menyatakan peringkat 

obligasi merupakan pendapat mengenai kelayakan kredit (creditworthiness) dari 

penerbit surat hutang (obligor) mengenai surat hutang tersebut. Seorang pemilik 

modal yang ingin membeli obligasi lebih senang jika modal yang akan digunakan 

mempunyai kepastian akan pengembalian dan keuntungan yang didapatkannya, 

sehingga pemilik modal akan mencari informasi – informasi terkait lebih dulu. 

Informasi itu dapat berupa laporan keuangan atau peringkat obligasi.  

Lembaga pemeringkat yang ada di Indonesia adalah PT PEFINDO, PT 

Kasnic Duff & Phelps Credit Rating Indonesia (D.C.R), dan Fitch Rating. 

Sedangkan di tingkat international yang dikenal sebagai lembaga pemeringkat 

efek antara lain Standart & Poor’s (S&P). (Fakhruddin,2008). Namun di sini 

peneliti akan meneliti peringkat obligasi yang telah dipublikasikan oleh PT 
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PEFINDO dan yang telah melakukan pendaftaran (listing) pada Bursa Efek 

Indonesia sejak tahun 2005, dimana perusahaan tersebut berjumlah 13 perusahaan 

Tabel 1.1 

Daftar Perusahaan yang terdaftar pada BEI dan PT Pefindo 

Nomor Nama Perusahaan 
1 PT. Berlian Laju Tanker Tbk  
2 PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.  
3 PT. Matahari Putra Prima Tbk  
4 PT. Indosat Tbk  
5 PT Tri Megah  
6 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 
7 PT Duta Pertiwi 
8 PT Adhi Karya 
9 PT Mayora Indah  
10 PT Indofood Sukses Makmur 
11 PT Laut Lepas  
12 PT Arpeni Pratama 
13 PT Medco Energi International  

  Sumber : Pefindo dan BEI data yang diolah 

Menurut Beker dan Mansi dalam Zuhrohtun dan Zaki (2005) menyatakan 

bahwa peringkat obligasi adalah salah satu indikator penting mengenai kualitas 

kredit perusahaan. Sedangkan Big Bang Theory, menyatakan bahwa informasi 

yang terkait dengan perusahaan kecil akan direspon oleh pasar (Foster dalam 

Zuhrohtun dan Zaki, 2005). Sehingga setiap informasi yang dipublikasikan oleh 

peusahaan baik berupa laporan keuangan, peringkat obligasi dan sebagainya akan 

direspon berbeda –beda oleh setiap investor. Teori signal menjelaskan bahwa 

suatu perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan 

keuangan kepada pihak eksternal, hal ini untuk mengurangi asimetris informasi. 

Informasi yang dipublikasikan seperti peringkat obligasi dapat menjadi signal 

kondisi perusahaan dan menggambarkan kemungkinan yang terjadi sehubungan 
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dengan utang yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat mengurangi asimetri 

antara emiten dan investor obligasi. (Zuhrohtun dan Zaki,2005). Penelitian Easley, 

Kiefer, and O’Hara (1997) dalam Yan He (2007) meneliti adanya kesalahan 

dalam penungkapan informasi (information asymmetry) di dalam perdagangan di 

pasar modal. Penelitian Odders-White and Ready (2006) dalam Yan He (2007) 

menemukan tingginya tingkat kesalahan dalam penungkapan informasi 

(information asymmetry) yang dihubungkan dengan agen pemeringkat. 

Peneliti Beaver (1967) dalam Karacaer dan Ayhan (2008) yang meneliti 

tentang peramalan rasio keuangan yang dianalisis 30 rasio keuangan dalam 6 

kategori yaitu rasio arus kas, biaya pengiriman barang-barang keuntungan, total 

hutang / total harta, aset lancar / total harta, aset lancar / hutang jangka pendek dan 

ratio turnover, kesimpulan dari penelitian Beaver menyatakan bahwa untuk 

meramalkan perusahaan rasio arus kas merupakan rasio yang paling efektif. Selain 

itu, penelitian Almant (1968) dalam Karacear dan Ayhan (2008) menjelaskan 

bahwa dari 22 rasio yang diteliti dengan menggunakan Almant Z-score hanya 

rasio – rasio dasar yang paling efektif digunakan seperti likuiditas, leverage, 

solvabilitas, produktifitas, dan profitabilitas. Meyer dan pifer (1970) dalam 

Karacaer dan Ayhan (2008) yang menganalisis variabel dummy perbankan di 

Amerika Serikat dengan mengunakan 32 rasio. Penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa rasio keuangan merupakan yang paling efektif dalam meramalkan usaha. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti melakukan penelitian 

terhadap peringkat obligasi dan rasio keuangan. Penelitian tersebut berjudul 
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“Analisis Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Peringkat 

Obligasi di Indonesia (2005-2007)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah kemampuan rasio keuangan dalam memprediksi peringkat 

obligasi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa rasio keuangan 

mampu memprediksi peringkat obligasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :  

1. Manfaat Teoritis 

1.1    Universitas 

a. Menambah pengetahuan tentang pasar modal khususnya obligasi dan 

sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama pada masa 

yang akan datang. 

b. Memperkaya dan memberikan sumbangan wacana konseptual bagi 

pengembangan kajian teori dan kebijakan ekonomi. 

1.2    Mahasiswa 

a. Untuk mengetahui perkembangan isu – isu ekonomi dunia, terutama 

tentang obligasi  
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b. Memberikan wacana tentang perkembangan obligasi dalam pasar 

modal 

1.3  Penelitian yang akan datang 

a. Studi tentang obligasi di Indonesia masih sangat kecil sehingga dapat 

menjadi bagian penelitian di masa datang 

2. Manfaat Praktis 

a.  Memberikan masukan yang berguna bagi pasar modal baik saham 

maupun obligasi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja 

keuangannya untuk menghadapi globalisasi. 

b. Memberikan masukan dan wacana agar para praktisi pasar modal 

senantiasa melakukan penelitian dan pengembangan pasar modal agar 

semakin berkembang dan mampu menghadapi kondisi ekonomi yang 

terjadi. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Obligasi 

Undang - undang nomor 8 tahun 1995, pasar modal merupakan kegiatan 

yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan 

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan salah satu pondasi 

perekonomian modern suatu negara. Pasar modal yang tanguh terindikasikan 

dengan mempunyai daya saing di tingkat internasional.  

Obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “Obligatie” yang dalam bahasa 

Indonesia disebut dengan “obligasi” yang berarti kontrak. Dalam Keputusan 

Presiden RI Nomor 775/KMK 001/1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis 

efek berupa surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam 

bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan 

menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah 

ditentukan terlebih dahulu oleh emiten (Manan, 2007) 

2.2  Jenis obligasi  

Ada beberapa jenis obligasi sesuai dengan jenis kategorinya, seperti berikut 

(Rahardjo, 2003) : 
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2.2.1  Berdasarkan Penerbit 

a. Government Bond : obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan 

tujuan kepentingan pemerintah atau skala nasional. Jaminan yang 

diberikan merupakan alokasi dari pendapatan pemerintah baik berupa 

pajak atau penerimaan lainnya. 

b. Muncipal Bond : obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam 

rangka mengembangkan proyek fasilitas umum di wilayah daerah tersebut. 

Dana dari hasil obligasi digunakan untuk kepentingan umuma atau proyek 

swasta yang digunakan untuk kepentingan umum. 

c. Corporate Bond : obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan swasta atau 

komersil yang bertujuan untuk mendukung kepentingan bisnisnya. 

Manfaat dana bisa digunakan untuk memperluas usaha.. 

2.2.2  Berdasarkan Suku Bunga 

a. Fixed Rate Bond : Obligasi ini mempunyai tingkat suku bunga tetap 

dimana investor mendapatkan keuntungan dari investasinya dalam jumlah 

yang pasti (fixed). Besarnya kupon telah ditentukan di awal. 

b. Floating Rate Bond : Obligasi dengan suku bunga mengambang 

berdasarkan tingkat suku bunga variabel yang tingkat penyesuaian 

bunganya dilakukan secara berkala. Obligasi ini berdasarkan pada rata – 

rata bunga deposito ditambah nilai premi tertentu. 

c. Mixed Rate Bond : Jenis obligsi ini merupakan perpaduan dari suku bunga 

tetap dan suku bunga mengambang. 
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d. Zero Coupon Bond : jenis obligasi ini hanya terletak pada keuntungan dari 

selisih potongan nilai prinsipal dan nilai investasi. 

2.2.3  Berdasarkan Kepemilikan 

a. Register Bond : obligasi ini mencantumkan nama pembeli dalam sertifikat 

obligasi yang telah dibelinya. Setiap transaksi yang terjadi atau 

pemindahtanganan maka nama pembeli akan ditulis dalam obligasi 

tersebut. 

b. Bearer Bond : jenis obligasi ini memberikan haka kepada siapa saja yang 

memegang sertfikat obligasi ini untuk dapat dijadikan uang tunai dan secar 

hukum tidak perlu melakukan pemindahbukuan. 

2.2.4  Berdasarkan Jaminan 

a. Guaranteed Bond : obligasi yang pembayaran bunga dan pokoknya 

dijamin oleh institusi atau perusahaan lain, obligasi ini biasanya 

dikeluarkan oleh anak cabang. 

b. Mortgage Bond : obligasi jenis ini merupakan wan prestasi atau gagal 

bayar sehingga dijamin oleh properti milim penerbit obligasi. 

c. Colleteral TrustBond : obligasi ini dijaminkan oleh surat berharga lainnya 

dan dititipkan oleh wali amanat. Pemilik surat berharga biasanya 

perusahaan induk dari perusahaan penrbit obligasi. 

d. Equipment Bond : obligasi ini berdasarkan pada hak gadai atau hak jual 

dari peralatan tertentu dari penerbit obligasi. 

e. Debenture Bond : obligasi jenis ini biasanya dijamin utmuk itikad baik 

penerbit, biasanya diterbitkan oleh pemerintah. 
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2.2.5  Berdasarkan Pelunasan  

a. Serial Bond : obligasi ini menggunakan metode pelunasan secara bertahap 

sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang dijadwalkan pada periode tertentu 

sampai pelunasan keseluruhan obligasi. 

b. Callable Bond : obligasi ini dilunasi sebelum jatuh tempo dalam artian 

bahwa obligasi ini diterbitkan dengan hak emiten untuk membeli kembali 

atau menebus obligasi sebelum jatuh tempo. 

c. Putable Bond : obligasi ini memberikan hak kepada pemegang obligasi 

untuk mendapatkan pelunasan sebelum jatuh tempo serta menerima nilai 

unjuk penuh. 

d. Singking Fund Bond : metode pelunasan dari obligasi ini didukung dengan 

dana pelunasan yang diakumulasikan secara tetap dari penyisiahan laba 

bersih emiten. 

e. Convertible Bond : jenis obligasi ini dapat ditukar dengan saham emiten 

pada perhitungan harga yagn telah ditetapkan sebelumnya. 

f. Perpetual Bond : obligasi ini tidak memiliki jatuh tempo, tidak dapat 

ditebus,serta mempunyai kewajiban membayar pendapatan bunga tetap. 

Obligasi ini pernah diterbitkan oleh pemerintah Inggris dengan tujuan 

membayar emisi obligasi kecil akibat perang melawan Napoleon (1814) 

2.2.6  Berdasarkan Penukaran 

a. Obligasi konversi : obligasi ini dapat ditukar atau dikonversi dengan 

saham. Pada dasarnya pembayaran kupon dibayar dengan uang tunai pada 

waktunya namun pokonya dapat dilakukan dengan menggunakan saham. 
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b. Exchangeable Bond : obligasi dimana prinsipalnya dibayar dengan 

menggunakan saham perusahaan lain yang masih dalam satu group.  

2.2.7  Berdasarkan Lokasi Penerbitan 

a. Domestic Bond : obligasi ini biasanya diterbitkan untuk wilayah tertentu 

saja (domestik) dengan mata uang negara dimana obligasi diterbitkan. 

b. International Bond : obligasi ini merupakan obligasi emiten di suatu 

negara untuk pasar luar negeri. 

2.3  Peringkat Obligasi 

Bursa Efek Surabaya (2001) mengartikan obligasi sebagai surat utang 

jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari 

pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode 

tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak 

pembeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan surat berharga yang memberikan 

pendapatan tetap kepada pemiliknya selama jangka waktu berlakunya surat utang 

tersebut. Hal ini disebabkan pendapatan yang diterima pemilik obligasi (pokok 

dan bunga) tidak terpengaruh oleh perubahan harga sekuritas utang yang 

bersangkutan. Peringkat obligasi merupakan indikator ketepatwaktuan 

pembayaran pokok dan bunga utang obligasi.  

Selain itu, peringkat obligasi mencerminkan skala risiko dari semua obligasi 

yang diperdagangkan. Dengan demikian peringkat obligasi menunjukkan skala 

keamanan obligasi dalam membayar kewajiban pokok dan bunga secara tepat 

waktu. Semakin tinggi peringkat, semakin menunjukkan bahwa obligasi tersebut 

terhindar dari risiko default. Peringkat obligasi diterbitkan oleh lembaga 



 

 

14

pemeringkat yang independen. Di Indonesia terdapat dua lembaga pemeringkat 

sekuritas utang, yaitu PT PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) dan Kasnic 

Credit Rating Indonesia. Lembaga pemeringkat tersebut membantu investor 

dalam memberikan informasi investasi mengenai kemampuan ekonomi dan 

finansial penerbit (issuer) obligasi. Peringkat obligasi yang dilakukan oleh 

lembaga pemeringkat memberikan gambaran tentang kredibilitas (credit 

worthiness) dan mempengaruhi penjualan obligasi tersebut (Fabozzi, 2000). 

Peringkat obligasi menunjukkan kualitas kredit perusahaan penerbit. Semakin 

tinggi peringkat yang diperoleh, semakin baik kualitas kredit  

2.4  Faktor Rasio keuangan  yang mempengaruhi prediksi peringkat obligasi  

Menurut Foster dalam Almilia dan Emanuel (2003) menyatakan empat hal 

yang mendorong analisis laporan keuangan dilakukan dengan model rasio 

keuangan yaitu: 

1. Untuk mengendalikan pengaruh perbedaan besaran antar perusahaan atau 

antar waktu. 

2. Untuk membuat data menjadi lebih memenuhi asumsi alat statistik yang 

digunakan. 

3. Untuk menginvestigasi teori yang terkait dengan dengan rasio keuangan. 

4. Untuk mengkaji hubungan empirik antara rasio keuangan dan estimasi 

atau prediksi variabel tertentu (seperti kebangkrutan atau financial distress 

atau rating agency) 
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Laporan keuangan beserta pengungkapannya dibuat perusahaan dengan 

tujuan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan-

keputusan investasi dan pendanaan, seperti yang dinyatakan dalam Statement of 

financial Accounting Concept (SFAC) No. 1 bahwa laporan keuangan harus 

memberikan informasi dengan tujuan untuk keputusan investasi dan kredit, 

mengenai jumlah dan timing arus kas, mengenai aktiva dan kewajiban, mengenai 

kinerja perusahaan, mengenai sumber dan penggunaan kas, penjelas dan 

interpretif, serta untuk menilai kepatutan atau kewajaran (stewardship). (Amilia 

dan Emanuel, 2003). Tujuan tersebut terangkum dalam penyajian laporan laba 

rugi, neraca, laporan arus kas, dan pengungkapan laporan keuangan Sehingga 

salah satu alat untuk mengukur prediksi peringkat obligasi adalah dengan 

menggunakan rasio keuangan.  

2.4.1 Leverage  

Rasio leverage merupakan rasio yang menunjukkan proporsi total aset yang 

digunakan untuk pembiayaan hutang perusahaan dan mengukur tingkat 

pengelolaan sumber dana perusahaan. Menurut Munawir (2007), rasio leverage 

mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan yang dibiayai dari hutang. Rasio 

leverage ini dapat diketahui mengenai posisi perusahaan terhadap seluruh 

kewajibannya kepada pihak lain, kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban yang bersifat tetap serta keseimbangan antara nilai aktiva tetap dengan 

modal. Ada berbagai jenis rasio leverage antara lain, debt to equity ratio, current 

liabilities to net worth, tangible assets debt coverage, long term debt to equity, 

dan debt service.  
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Sedangkan menurut Weston (1991) mengidentifikasikan rasio leverage 

sebagai alat ukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh pemilik 

perusahaan, sehingga menimbulkan implikasi. Pertama para kreditor akan melihat 

modal sendiri perusahaan atau atau dana yang disediakan pemilik 

untukmenentukan besarnya marjin pengaman (margin of safety). Jika pemilik 

hanya menyediakan sebagian kecil dari seluruh pembiayaan, maka resiko 

perusahaan ditanggung oleh para kreditor. Kedua dengan mencari dana yang 

berasal dari hutang. Pemilik memperoleh manfaat mempertahankan kendali 

perusahaan dengan investasi yang terbatas. Ketiga jika perusahaan memperoleh 

laba yang lebih besar dari dana yang dipinjam daripada yang harus dibayar 

sebagai bunga, maka hasil pengembalian (return) para pemilik yang meningkat. 

Perusahaan dalam rasio leverage yang rendah memiliki rasio rugi yang lebih kecil 

jika kondisi ekonomi sedang menurun tetapi juga memiliki hasil pengembalian  

yang lebih rendah jika kondisi ekonomi membaik. Sebaliknya perusahaan dengan 

rasio leverage yang tinggi mengemban resiko resiko tinggi yang besar, tetapi juga 

memiliki kesempatan untuk memperoleh laba yang tinggi. Penelitian ini 

mengunakan long term debt to equity ratio dimana rasio ini menunjukkan berapa 

bagian dari setiap rupiah total harta yang dijadikan jaminan hutang jangka 

panjang. Rasio ini sesuai dengan penelitian dimana investasi jangka panjang 

dalam bentuk obligasi yang ditanamkan investor mampu dijamin dengan harta 

perusahaan.  

. Leverage (long term debt to equity ratio)= 
TotalAsset

abilitiesLongTermLi  
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2.4.2 Likuiditas  

Likuiditas adalah kemampuan untuk membayar utang jangka pendek dari 

suatu perusahaan terletak pada atau diukur dari kemampuanya untuk mendapatkan 

kas (alat pembayaran) atau kemampuannya mengkonversikan aktiva non kas 

menjadi kas (Harnanto, 1984). Menurut Weston (1991) rasio likuiditas 

didefinisikan sebagai ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya bila jatuh tempo, menurut Riyanto (1995) kemampuan suatu 

perusahaan untuk dapat menyediakan alat – alat likuid sedemikaian rupa sehingga 

dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih,  dan menurut Munawir 

(2007) rasio ini mengindentifikasikan bahwa perusahaan yang likuid maka 

perusahaan itu dapat memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya, apabila 

perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran atau aktiva lancar yang lebih 

besar dari pada hutang lncarnya. Sebaliknya jika perusahaan tidak dapat 

memenuhi kewajibannnya pada saat ditagih berarti perusahaan tersebut belum 

dapat dikatakan likuid. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi 

likuiditas maka semakin baik pula kinerja perusahaan sehingga berdampak positif 

pada peringkat obligasi yang diperoleh perusahaan.  

Penelitian ini mengunakan current ratio dimana rasio ini menunjukkan 

berapa bagian dari setiap rupiah total harta yang dijadikan jaminan hutang jangka 

panjang. Rasio ini sesuai dengan penelitian dimana investasi jangka panjang 

dalam bentuk obligasi yang ditanamkan investor mampu dijamin dengan harta 
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perusahaan. Current ratio, merupakan indikator tentang likuiditas yang dipakai 

secara luas, dengan alasan (Harnanto, 1984) : 

a. Memberikan informasi tentang kemampuan aktiva lancar untuk 

menutup semua hutang lancarnya. Semakin tinggi kemampuan aktiva 

lancar untuk menutup hutang lancar, merupakan petunjuk bahwa 

hutang lancar itu akan dapat dibayar. 

b. Selisih lebih aktiva lancar di atas hutang lancar merupakan suatu 

jaminan terhadap kemungkinan rugi yang timbul dari usaha untuk 

merealisasikan aktiva lancar non kas menjadi kas. Semakin besar 

jumlah jaminan yang tersedia untuk menutup kemungkinan rugi, 

semakin besar kepercayaan para kreditur jangka pendek akan dapat 

dibayarkan kembali pinjaman yang ia berikan. Dengan demikian 

current ratio memberikan informasi tentang margin of safety terhadap 

kemungkinan – kemungkinan antara lain, penurunan nilai aktiva 

lancar, kerugian – kerugian yang timbul dari peristiwa – peristiwa yang 

tidak terduga akan berakibat terjadinya pengeluaran kas atau 

mengurangi atau terhentinya arus dana yang masuk ke dalam 

perusahaan. 

Likuiditas ( current ratio)= 
bilitiesCurrentLia

etCurrentAss  

2.4.3 Solvabilitas 

Solvabilitas adalah suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi segala kewajiban keuangannya dalam jangka panjang maupun 
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jangka pendek apabila sekiranya perusahaan tersebut mengalami penutupan 

(Riyanto, 1995). Sedangkan menurut Munawir (2007), solvabilitas menunjukkan 

kemampuan perusahaan yang memenuhi kewajibannya apabila perusahan tersebut 

pailit, baik kewajiban keuangan jangka panjang maupun jangka pendek. 

Perusahaan yang solvabel mempunyai kekayaan atau aktiva yang dapat membayar 

hutang – hutangnya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Solvabilitas 

yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan arus 

kas, sehingga semakin tinggi tingkat solvabilitas maka semakin baik kondisi 

perusahaan tersebut. Jika solvabilitas baik maka kinerja perusahaan akan 

membaik maka peringkat obligasi juga akan membaik.  

Solvabilitas juga perlu dipertahankan bukan hanya sekedar memupuk 

tingkat kepercayaan dan mempertahankan kekuasaan, akan tetapi juga untuk 

mempertahankan, bahkan untuk menaikan tingkat rentabilitas, tingkat keuntungan 

perusahaan. Posisi solvabiltas yang sedemikaian rupa, sehingga dengan modal 

sendiri yang ada perushaan dapat menarik kredit dari pihak luar guna menaikkan 

rentabilitas perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena tingkat bunga pada umumnya 

lebih rendah daripada tingkat deviden yang diberikan kepada pemilik perusahaan 

(Wasis, 1983). Penelitian ini mengunakan rasio arus kas dari operasional dimana 

rasio ini menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah kas dari operasional yang 

dijadikan jaminan keseluruhan hutang. Rasio ini sesuai dengan penelitian dimana 

investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi yang ditanamkan investor mampu 

dijamin dengan arus kas dari operasional. Semakin tinggi nilai solvabilitas maka 
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semakin baik pula kinerja perusahaan sehingga berdampak positif terhadap 

peringkat obligasi. 

Solvabilitas = 
litiesTotalLiabi

nomOperatioCashFlowFr  

2.4.4 Profitabilitas  

Rasio keuangan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba perusahaan baik berupa penjualan, aset maupun modal sendiri. 

Menurut Munawir (2007) rasio profitabilitas perusahaan diukur dengan 

kesuksesan perusahaan dan kemampuan mengunakan ke ativitas produktifnya. 

Profitabilitas ini pula yang digunakan untuk mengetahui efesiensi penggunaan 

modal dalam suatu perusahaan, oleh karena itu kuntungan yang besar tidak 

menjamin ukuran perusahaan tersebut baik, namun penggunaan rasio profitabilitas 

yang tinggi akan membuat kinerja perusahaan baik. Profitabilitas yang tinggi pada 

perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Tingkat keuntungan 

yang tinggi menandakan pertumbuhan perusahaan pada masa mendatang.  

Penelitian ini menggunakan rasio operasional dimana rasio ini menunjukkan 

ukuran pendapatan operasional yang dihasilkan oleh penjualan. Jika penjualan 

semakin baik maka pendapatan operasional juga meningkat. sehingga 

mengakibatkan profitabilitas juga meningkat. Semakin tinggi profitabilitas 

menunjukkan tingginya tingkat kemampuan dalam membayar dan semakin baik 

pula peringkat obligasinya. 

Profitabilitas (operating ratio)= 
Sales

ncomeOperatingI  
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2.4.5 Produktifitas  

Menurut Sawir (2005) menjelaskan semua rasio – rasio produktifitas 

merupakan perbandingan antara tingkat penjualan dengan investasi berbagai 

aktiva. Rasio keuangan produktifitas adalah rasio yang menggambarkan tingkat 

produktivitas dimana sumber – sumber perusahaan dapat digunakan secara efektif 

dan efisien.  

Penelitian ini mengunakan rasio perputaran total aktiva dimana rasio ini 

menunjukkan efektifitas penggunaan seluruh harta perusahaan dalam rangka 

menghasilkan penjualan atau menggambarkan berapa rupiah penjualan bersih 

yang dapat dihasilkan oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam bentuk harta 

perusahaan.(Sawir, 2005) Rasio ini sesuai dengan penelitian dimana investasi 

dalam bentuk obligasi yang ditanamkan investor, digunakan secara efektif untuk 

memperoleh peningkatan penjualan. Jika perputaran rasio ini lambat maka aktiva 

yang dimiliki terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan menjual. Menurut 

Horigen (1996 dalam Purnomo 2005 dalam Karim 2007) rasio produktifitas 

berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Semakin tinggi rasio 

produktifitas maka semakin baik peringkat perusahaan tersebut.  

Produktivitas (rasio perputaran total aktiva) = 
TotalAsset

Sales  
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2.5  Risiko Obligasi 

Ada beberapa resiko obligasi, seperti berikut (Rahardjo, 2003) : 

2.5.1  Risiko Tingkat Suku Bunga 

Salah satu faktor penentu ketertarikan obligasi terletak pada tingkat suku 

bunga yang ditentukan oleh investor, sedangkan nilai harga obligasi ditentukan 

oleh tingkat suku bunga di pasar uang. Dalam resiko ini dapat diasumsikan 

sebagai berikut : 

Tingkat suku bunga turun   Harga obligasi naik 

Tingkat suku bunga naik   Harga Obligasi turun 

2.5.2  Risiko Likuiditas 

Tingkat likuiditas dalam perdagangan portofolio mempengaruhi kinerja 

portofolio termasuk obligasi. Tingkat likuiditas obligasi tergantung pada kondisi 

perjanjian, peringkat obligasi, sektor industri, emiten, lead underwriter-nya. 

2.5.3  Risiko Kurs Valuta Asing 

Pasar modal merupakan perdagangan secara global dan jangkauan yang 

luas. Pergerakan kurs mata uang asing mempengaruhi harga dan perdagangan di 

pasar obligasi sendiri. 

2.5.4  Risiko Pelunasan 

Beberapa Obligasi yang beredar dipasaran akan terjadi pembelian kembali 

dengan jumlah dan harga tertentu pada saat penawaran perdana. Pemilik obligasi 
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dapat melakukan call option sehingga bisa mendapatkan risiko kerugian bila 

harga call price lebih rendah dibandingkan parchase price. 

2.5.5  Risiko Pembayaran 

Risiko ini terjadi apabila emiten yang mengeluarkan obligasi mengalami 

kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan prinsipal 

saat jatuh tempo. Hasil rating dari perusahaan pemeringkat akan memberikan 

gambaran bahwa obligasi, hal ini membantu analisis resiko pembayaran (default 

risk) bagi investor 

2.5.6  Risiko Investasi Kembali 

Risiko ini merupakan risiko kesalahan perhitungan terhadap pendapatan 

yagn seharusnya bisa diinvestasikan pada skala tingkat investasi yang wajar pada 

periode tertentu. Dalam resiko ini dapat diasumsikan sebagai berikut : 

suku bunga naik   Risiko investasi kembali turun 

suku bunga turun   Risiko investasi kembali naik 

2.5.7  Risiko Jatuh Tempo 

Invesatasi Obligasi yang mempunyai jangka waktu yang lama sulit untuk 

dipresiksi karena kondisi perusahaan dan ekonomi suatu negara berubah – ubah 

dalam jangka waktu lama, namun jika jangka waktu pendek maka prediksi dapat 

lebih akurat dan konservatif. 
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2.5.8  Risiko Inflasi 

Dalam risiko ini dapat diasumsikan sebagai berikut : 

Inflasi rendah    pedagangan obligasi mengalami positif 

inflasi tinggi    pedagangan obligasi mengalami negatif 

2.6 Profile PEFINDO 

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) adalah lembaga pemeringkat 

pertama yang didirikan di Jakarta pada 21 Desember 1993 melalui inisiatif 

BAPEPAM-LK dan Bank Indonesia. PT PEFINDO memperoleh ijin operasi pada 

13 Agustur 1994 (No. 39/PM-PI/1994) dan di dukung oleh Bank Indonesia. PT 

PEFINDO mulai menjalankan kegiatan komersilnya pada tahun 1994, dan telah 

merating lebih dari 300 perusahaan.  

PT PEFINDO bertugas untuk menyediakan suatu peringkat atas resiko 

kredit yang objektif, independen, serta dapat dipertanggungjawabkan atas 

penerbitan surat hutang yang diperdagangkan kepada masyarakat luas. Disamping 

melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemeringkatan surat hutang, PEFINDO 

juga menerbitkan dan mempublikasikan informasi kredit sehubungan dengan 

pasar perdagangan efek. Publikasi ini terdiri dari opini kredit atas perusahaan-

perusahaan penerbit obligasi beserta sektor aset acuannya. 

PT PEFINDO dalam meningkatkan metodologi pemeringkatan yang 

digunakan serta kriterianya dalam melakukan pemeringkatan, maka PT PEFINDO 

didukung oleh mitra globalnya yaitu Standard & Poor's Rating Services (S&P's). 
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Selain itu PT PEFINDO juga aktif berpartisipasi dalam Asian Credit Rating 

Agencies Association (ACRAA). 

Tabel 2.1 

Peringkat obligasi oleh Pefindo 

No Kategori Definisi 

1 idAAA Efek utang dengan peringkat idAAA merupakan efek utang 

yang didukung oleh kemampuan obligor yang superior relatif 

dibandingkan entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban finansial dalam jangka panjang sesuai dengan 

perjanjian. 

2 idAA Efek utang dengan peringkat idAA merupakan efek utang 

yang memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat 

tertinggi, didukung dengan kemampuan obligor yang sangat 

kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang 

sesuai dengan perjanjian, relative sesuai dengan entitas 

Indonesia lainnya 

3 idA Efek utang dengan peringkat idA merupakan efek utang yang 

didukung oleh kemampuan obligor yang kuat dibandingkan 

entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban 

finansial dalam jangka panjang sesuai dengan perjanjian, 

namun cukup peka terhadap perubahaan keadaan yang 

merugikan 

4 idBBB Efek utang dengan peringkat idBBB merupakan efek utang 

yang didukung oleh kemampuan obligor yang memadai 
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dibandingkan entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban finansial dalam jangka panjang sesuai dengan 

perjanjian, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah 

oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang 

merugikan 

5 idBB Efek utang dengan peringkat idBB merupakan efek utang 

yang didukung oleh kemampuan obligor yang agak melemah 

dibandingkan entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban finansial dalam jangka panjang sesuai dengan 

perjanjian, serta peka terhadap perubahan keadaan bisnis dan 

perekonomian yang tidak menentu serta merugikan 

6 idB Efek utang dengan peringkat idBB menunjukan parameter 

perlindungan yang sangat lemah. Walupun obligor msih 

memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban financial 

jangka panjang, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan 

perekonamian yang merugikan akan memperburuk 

kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya. 

7 idCCC Efek utang dengan peringkat idCCC menunjukkan efek 

utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban 

finansialnya serta bergantung kepada perbaikan eksternal 

8 idSD Efek utang dengan peringkat idSD efek utang yang gagal 

membayar satu atau lebih kewajiban finansialnya yang jatuh 

tempo tetapi terus memenuhi kewajiban lainnya secara tepat 

wakut. 



 

 

27

9 idD Efek utang dengan peringkat idD menandakan efek utang 

yang macet atau emtennya sudah berhenti usaha 

Hendy (2008) 

2.7    Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu telah menidentifikasikan kemampuan rasio keuangan 

sebagai alat statistik dalam memprediksi berbagai fenomena-fenomena ekonomi, 

diantaranya kegagalan (Karacaer, 2008) dan Kebangkrutan (Altman, 1968). 

Beberapa penelitian tentang rasio keuangan dan prediksi peringkat obligasi. 

Sari (2004) menjelaskan bahwa rasio keuangan digunakan dalam 

memprediksi peringkat obligasi perusahaan. Penelitian menggunakan 168 sampel 

perusahaan tersebut telah menyimpulkan bahwa model yang terbaik dalam 

memprediksi peringkat obligasi adalah NW/LTL/,OI/S dan CFO/TS. Sedangkan 

Amrullah (2007) dengan menggunakan rasio keuangan dalam memprediksi 

peringkat obligasi perusahaan. Penelitian Amrullah mengeunakan 13 sampel 

perusahan tersebut telah berhasil menyimpulkan bahwa rasio keuangan dalam 

mempresiksi yang terbaik adalah CA/CL, CF from operation/Total libilieties, 

Operating income/Sales,Sales/total Sales,long term liabilities/total asset. 

2.8    Kerangka Berfikir 

Peringkat obligasi merupakan tolak ukur dalam melihat kinerja perusahaan 

yang akan menjadi daya tarik pemodal dalam menginvestasikan modalnya. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan faktor rasio keuangan perusahaan dalam 

pengaruhnya terhadap peringkat obligasi  
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Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

1. Leverage  

Dalam rasio ini jika nilai tinggi maka kemungkinan obligasi akan  masuk 

dalam non-investment grade. Dikarenakan jika perusahaan memiliki nilai yang 

tinggi maka alokasi pembiayaan akan kecil. Resiko yang di tanggung kreditur 

juga akan besar. 

2. Likuiditas  

Jika nilai likuiditas tinggi maka obligasi akan masuk dalam investment 

grade dikarenakan aktiva lancar lebih tinggi daripada hutang lancar. Likuiditas 

tinggi akan lebih menarik investor. 

 

Leverage  Likuiditas  Solvabilitas  Profitabilitas  Produktivitas  

Tinggi Rendah 

Rating obligasi investment grade  Rating obligasi non investment grade  
 

PERINGKAT OBLIGASI  
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3. Solvabilitas  

Jika nilai solvabilitas tinggi maka obligasi akan masuk dalam investment 

grade dikarenakan perusahaan tersebut mempunyai kemampuan utnuk melunasi 

hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Investorpun lebih tertarik untuk 

menanankan modalnya. 

4. Profitabilitas  

. Jika nilai profitabilitas tinggi maka obligasi akan masuk dalam investment 

grade dikarenakan perusahaan tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang 

tinggi, sehingga perusahaan akan dapat menarik investor 

5. Produktivitas  

Jika nilai Produktivitas tinggi maka obligasi akan masuk dalam investment 

grade dikarenakan dengan produktifitas yang tinggi kemampuan perusahaan 

untuk mendapatkan laba lebih tinggi. Rasio ini menimbulkan keinginan investor 

dalam menanamkan modalnya. 

Mengacu pada peringkat yang dilakukan oleh PT PEFINDO Indonesia 

maka kategori peringkat obligasi adalah sebagai berikut : 
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Tabel  2.2 

Kategori Peringkat Obligasi 

1 1 AAA Investment garde 

2 1 AA Investment garde 

3 1 A Investment garde 

4 1 BBB Investment garde 

5 0 BB Non-investment grade 

6 0 B Non-investment grade 

7 0 CCC Non-investment grade 

8 0 SD Non-investment grade 

 

2.9   Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya dimana 

variabel rasio keuangan dapat menjadi wakil dalam menyajikan informasi 

peringkat obligasi. Penelitian ini menggunakan data yang diambil di PT 

PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) 

Hipotesisi ini merupakan alternatif pilihan yang membedakan rasio 

keuangan peringkat obligasi yang investment grade dan non investment grade.  

H 1  = Terdapat perbedaan antara rasio keuangan perusahaan (leverage, 

likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan produktivitas) dalam menentukan 

investment grade dan non investment grade.  
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H 2 = adanya perbedaan penggunaan rasio keuangan leverage dalam 

memperingkat obligasi di Indonesia. 

H 3  = adanya perbedaan penggunaan rasio keuangan likuiditas dalam 

memperingkat obligasi di Indonesia 

H 4  = adanya perbedaan penggunaan rasio keuangan solvabilitas dalam 

memperingkat obligasi di Indonesia 

H 5  = adanya perbedaan penggunaan rasio keuangan profitabilitas dalam 

memperingkat obligasi di Indonesia 

H 6  = adanya perbedaan penggunaan rasio keuangan produktifitas dalam 

memperingkat obligasi di Indonesia 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1   Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Sedangkan sampel adalah 

sebagian atau wakil dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini mengunakan 

seluruh populasi dikarenakan objek yang diteliti merupakan semua perusahaan 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kriteria bahwa perusahaan 

tersebut telah melakukan listing sejak tahun 2005 dan terdaftar pada agen PT 

PEFINDO INDONESIA yang berjumlah 13 perusahaan.  

3.2  Variabel Penelitian 

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini terdiri atas : 

1. Variabel dependen (variabel Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peringkat obligasi yang 

terdaftar pada PT. PEFINDO INDONESIA (www.pefindo.com) dan Bursa 

Efek Indonesia (BEI),  

2.  Variabel independen (variabel X) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah. 

1. Leverage (X1) 

Penelitian ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat leverage maka 

termasuk dalam non invesment grade, karena kemampuan menyediakan 

dananya yang kecil dari pembiayaan sehingga resiko perusahaan di tanggung 

oleh investor 
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2. Likuiditas (X 2 ) 

Penelitian ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas maka 

termasuk dalam invesment grade, karena aktiva lancar yang melebihi hutang 

lancar merupakan hal yang dapat menarik investor 

3. Solvabilitas (X 3 ) 

Penelitian ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat solvabilitas 

maka termasuk dalam invesment grade, karena merupakan rasio yang 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya sesuai 

jatuh tempo. Dengan adanya kemampauan rasio ini maka resiko yang dihadapi 

investor lebih kecil 

4. Profitabilitas (X 4 ) 

Penelitian ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas 

maka termasuk dalam invesment grade, rasio ini menunjukan bahwa dengan 

pendapataan operasi yang tinggi maka perusahaan bekerja secara efesien. 

Dengan begitu dapat menghasilkan profit yang tinggi sehingga resiko investasi 

lebih kecil 

5. Produktivitas (X 5 ) 

Penelitian ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas 

maka termasuk dalam invesment grade, rasio ini menunjukan bahwa 

kemampuan menghasilkan laba lebih tinggi maka resiko investasi lebih kecil 
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3.3  Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdapat pada BEI dengan 

berdasarkan pada data Indonesia Capital Market Directory, dan website PT. 

PEFINDO INDONESIA yaitu www.pefindo.com 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini mengunakan metode dokumentasi yang berkaitan dengan data 

– data tertulis yang dipublikasikan secara umum pada website BEI, yaitu 

www.idx.co.id dan website PT. PEFINDO INDONESIA yaitu www.pefindo.com.  

3.5  Metode Analisis Data 

Penelitian ini melakukan uji analisis dengan mengumpulkan data – data 

kemudian mengintreprestasikan pada hasil – hasilnya. Variable yang telah 

terkumpul, kemudian dikelompokkan dan dilakukan perhitungan untuk pengujian 

hipotesis. 

3.6  Analisis Statistik  

Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan metode statistik inferensial 

yaitu pengujian multivariate sebagai berikut : 

1. Pengujian T-Test 

Pengujian T-Test ini dilakukan untuk membedakan ada tidaknya pebedaan 

rasio keuangan antara non-investmen grade dan investment grade dengan 

mengunakan kruskal wallis test karena data berdistribusi tidak normal. 

Pengambilan keputusan ini dengan melihat nilai asymp.Sig < 0.05 atau 
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probabilitasnya < 0.05 maka terdapat perbedaan rasio keuangan antara non-

investmen grade dan investment grade. 

2. Pengujian Multivariate 

Penelitian selanjutnya adalah pengujian hipotesisi dengan menggunakan 

regresi logostik biner (binary logistic regression) yang dilakukan secara serentak 

oleh kelima variabel. Regresi logostik biner dipilih karena dependennya berupa 

variabel biner atau dikotomi,  bentuk dari logit ini adalah :  

j

j



1

 = exp ( 0 + 1 1jX  + 2 2jX  + 33 jX +  44 jX  +
5 5jX  ) 

0  = Konstanta 

1  = Koefisien 

5jX  =Prediktor ke j 

X j  = Probabilitas atau variabel independen 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Populasi 

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2005-2008 yang 

tercatat dalam Indonesian Capital Market Directory tahun 2008 diketahui bahwa 

perusahaan 343 yang terdaftar 31 kelompok perusahaan. Distribusi perusahaan 

manufaktur yang menjadi populasi dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria 

dalam Indonesian Capital Market Directory tahun 2008 dalam penelitian ini dapat 

ditampilkan dalam lampiran 1. 

4.1.2 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih time siries melalui trend 

bentuk ratio - ratio.  Kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang go public dan terdaftar di PT PEFINDO sebelum 1 Januari 

2005. 

2. Perusahaan  yang menerbitkan laporan keuangan yang telah di audit oleh 

akuntan publik secara kontinyu selama tiga tahun dari tahun 2005-2007. 

3. Perusahaan  yang tidak keluar dari BEI pada periode  penelitian (2005-2007). 

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan diperoleh sampel 

sebanyak 13 perusahaan sehingga dalam tahun 2005, 2006 dan 2007 menjadi 39 

sampel terdapat pada tabel 1 
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4.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen yaitu peringkat 

obligasi yang merupakan variabel dummy dan variabel independen yaitu leverage, 

likuiditas,  solvabilitas, produktivitas dan profitabilitas perusahaan. 

4.2.1 Peringkat Obligasi 

Dalam penelitian ini peringkat obligasi merupakan variabel dependen yang 

merupakan variabel dummy. Dimana kategori ”1” untuk perusahaan yang 

mempunyai nilai A atau tinggi dan kategori “0” untuk perusahaan yang 

mempunyai nilai rendah. 

Berdasarkan distribusi 39 sampel peringkat obligasi bernilai 1 terdapat 28 

sampel atau 72% sedangkan yang mempunyai nilai 0 sebanyak 11 sampel atau 

28%  Tabel 4.1 

Tabel 4.1 
Peringkat Obligasi tahun 2005, 2006 dan 2007 

No. Nama Perusahaan Peringkat Obligasi 
2005 2006 2007 

1 PT. Berlian Laju Tanker Tbk  1 1 1 
2 PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.  1 1 1 
3 PT. Matahari Putra Prima Tbk  1 1 1 
4 PT. Indosat Tbk  1 1 1 
5 PT Tri Megah  1 1 1 
6 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 0 0 0 
7 PT Duta Pertiwi 0 0 0 
8 PT Adhi Karya 0 0 0 
9 PT Mayora Indah  1 1 1 
10 PT Indofood Sukses Makmur 1 1 1 
11 PT Laut Lepas  0 1 0 
12 PT Arpeni Pratama 1 1 1 
13 PT Medco Energi International  1 1 1 

Sumber : ICMD 2008 yang diolah 
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4.2.2 Leverage 

Dalam penelitian ini leverage merupakan variabel independen yang 

merupakan salah satu rasio keuangan dalam mengukur peringkat obligasi. 

Berdasarkan distribusi 39 sampel leverage yang tertinggi PT Adhi Karya tahun 

2007 dengan nilai 0,87 dan terendah PT Mayora Indah dengan nilai 0,11 terlihat 

pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 
Leverage tahun 2005, 2006 dan 2007 

No. Nama Perusahaan Leverage 
2005 2006 2007 

1 PT. Berlian Laju Tanker Tbk  0,72 0,62 0,84 
2 PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.  0,51 0,52 0,52 
3 PT. Matahari Putra Prima Tbk  0,53 0,53 0,61 
4 PT. Indosat Tbk  0,56 0,55 0,63 
5 PT Tri Megah  0,46 0,54 0,74 
6 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 0.60 0.59 0.59 
7 PT Duta Pertiwi 0,56 0,54 0,52 
8 PT Adhi Karya 0,84 0,85 0,87 
9 PT Mayora Indah  0.13 0.13 0.11 
10 PT Indofood Sukses Makmur 0.32 0.19 0.12 
11 PT Laut Lepas  0,65 0,67 0,68 
12 PT Arpeni Pratama 0.38 0.49 0.49 
13 PT Medco Energi International  0.38 0.46 0.47 

Sumber : ICMD 2008 yang diolah 

4.2.3 Likuiditas 

Dalam penelitian ini likuiditas merupakan variabel independen yang 

merupakan salah satu rasio keuangan dalam mengukur peringkat obligasi. 

Berdasarkan distribusi 39 sampel likuiditas yang tertinggi PT Apaxindo Pratama 

Duta tahun 2006 dengan nilai 4,69 dan terendah PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 

tahun 2005 dengan nilai 0,64 terlihat pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 
Likuiditas tahun 2005, 2006 dan 2007 

No. Nama Perusahaan 
Likuiditas 

2005 2006 2007 
1 PT. Berlian Laju Tanker Tbk  1,46 1,56 0,70 
2 PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.  3,45 4,69 2,60 
3 PT. Matahari Putra Prima Tbk  1,29 1,62 2,25 
4 PT. Indosat Tbk  1,39 0,83 0,93 
5 PT Tri Megah  3,46 1,51 0,87 
6 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 3.04 2.61 2.53 
7 PT Duta Pertiwi 0,64 0,76 0,78 
8 PT Adhi Karya 1,34 1,19 1,21 
9 PT Mayora Indah  3.44 3.91 2.93 

10 PT Indofood Sukses Makmur 1.47 1.18 0.92 
11 PT Laut Lepas  1,21 1,11 0,83 
12 PT Arpeni Pratama 1.22 2.05 1.73 
13 PT Medco Energi International  2.92 3.50 2.17 

Sumber : ICMD 2008 yang diolah 

4.2.4 Solvabilitas 

Dalam penelitian ini solvabilitas merupakan variabel independen yang 

merupakan salah satu rasio keuangan dalam mengukur peringkat obligasi. 

Berdasarkan distribusi 39 sampel solvabiltias yang tertinggi PT Adhi Karya tahun 

2007 dengan nilai 7,13 dan terendah PT Arpeni Pratama tahun 2006 dengan nilai 

0,04 terlihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 
Solvabilitas tahun 2005, 2006 dan 2007 

No. Nama Perusahaan 
Solvabilitas 

2005 2006 2007 
1 PT. Berlian Laju Tanker Tbk  2,94 1,62 5,23 
2 PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.  1,05 1,08 1,09 
3 PT. Matahari Putra Prima Tbk  1,18 1,76 1,57 
4 PT. Indosat Tbk  1,28 1,24 1,72 
5 PT Tri Megah  0,34 0,26 0,20 
6 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 0.05 0.02 0.03 
7 PT Duta Pertiwi 1,65 1,48 1,37 
8 PT Adhi Karya 5,50 5,50 7,13 
9 PT Mayora Indah  0.29 0.04 0.23 

10 PT Indofood Sukses Makmur 0.08 0.14 0.13 
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11 PT Laut Lepas  2,10 2,43 2,42 
12 PT Arpeni Pratama 0.08 0.04 0.13 
13 PT Medco Energi International  0.08 0.06 0.18 

Sumber : ICMD 2008 yang diolah 

4.2.5 Profitabilitas 

Dalam penelitian ini Profitabilitas merupakan variabel independen yang 

merupakan salah satu rasio keuangan dalam mengukur peringkat obligasi. 

Berdasarkan distribusi 39 sampel profitabilitas yang tertinggi PT Tri Megah tahun 

2007 dengan nilai 0,45 dan terendah PT Laut Lepas 2006 dengan nilai 0,04 

terlihat pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 
Profitabilitas tahun 2005, 2006 dan 2007 

No. Nama Perusahaan 
Profitabilitas 

2005 2006 2007 
1 PT. Berlian Laju Tanker Tbk  0,40 0,37 0,31 
2 PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.  0,25 0,28 0,34 
3 PT. Matahari Putra Prima Tbk  0,04 0,05 0,04 
4 PT. Indosat Tbk  0,32 0,28 0,27 
5 PT Tri Megah  0,28 0,44 0,45 
6 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 0.06 0.01 0.04 
7 PT Duta Pertiwi 0,12 0,10 0,12 
8 PT Adhi Karya 0,06 0,06 0,06 
9 PT Mayora Indah  0.05 0.09 0.08 

10 PT Indofood Sukses Makmur 0.09 0.09 0.10 
11 PT Laut Lepas  0,07 0,04 0,07 
12 PT Arpeni Pratama 0.14 0.14 0.14 
13 PT Medco Energi International  0.43 0.34 0.32 

Sumber : ICMD 2008 yang diolah 

4.2.6 Produktifitas 

Dalam penelitian ini Produktifitas merupakan variabel independen yang 

merupakan salah satu rasio keuangan dalam mengukur peringkat obligasi. 

Berdasarkan distribusi 39 sampel likuiditas yang tertinggi PT Mayora Indah tahun 

2007 dengan nilai 1.49 dan terendah PT Berlian Laju Tanker dengan nilai 0,18 

terlihat pada Tabel 4.6 
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Tabel 4.6 
Produktifitas tahun 2005, 2006 dan 2007 

No. Nama Perusahaan Produktifitas 
2005 2006 2007 

1 PT. Berlian Laju Tanker Tbk  0,33 0, 37 0,18 
2 PT. Apexindo Pratama Duta Tbk.  0,35 0,35 0,41 
3 PT. Matahari Putra Prima Tbk  1,51 1,40, 1,16 
4 PT. Indosat Tbk  0,35 0,35 0,36 
5 PT Tri Megah  0,33 0,33 0,28 
6 PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 0.44 0.45 0.53 
7 PT Duta Pertiwi 0,19 0,24 0,28 
8 PT Adhi Karya 1,25 1,52 1,15 
9 PT Mayora Indah  1.17 1.27 1.49 
10 PT Indofood Sukses Makmur 1.26 1.35 0.94 
11 PT Laut Lepas  1,35 1,32 1,27 
12 PT Arpeni Pratama 0.43 0.37 0.33 
13 PT Medco Energi International  0.31 0.31 0.31 

Sumber : ICMD 2008 yang diolah 

4.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan 

menggunakan regresi logistik (logistic regression). Regresi logistik digunakan 

untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini karena variabel dependennya 

merupakan variabel katagorikal yang lebih dari dua katagori (dummy variable) 

sehingga tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan regresi berganda. Teknik 

ini tidak memerlukan lagi uji normalitas pada variabel bebasnya (Ghozali, 2005).  

4.4 Uji T-Test 

Uji t-test ini dilakukan untuk mengetahui terdapat perbedaan tiap-tiap variebel 

independen. Pengujian  menggunakan uji t-test ditampilkan dalam Tabel 4.7 
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Tabel 4.7 

Uji T-test 

Test Statisticsa,b 

 leverage likuiditas solvabilitas profitabilitas produktifitas 

Chi-Square 7.345 3.560 1.713 5.654 .052 

df 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. .007 .059 .191 .017 .819 

a. Kruskal Wallis Test    

b. Grouping Variable: peringkat    
Tabel 4.7 menunjukkan hasil pengujian dengan t-test pada tingkat signifikasi 

5 persen. Dari pengujian persamaan t-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

antara rasio leverage, likuiditas dan profitabilitas dalam memprediksi peringkat 

obligasi dengan nilai asymp.sig < 0,05. Sedangkan rasio solvabilitas dan 

produktifitas menunjukkan tidak mampu membedakan obligasi yang masuk 

investment grade dan non-investment grade 

4.5 Analisi Inferensial 

Analisis statistik inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis yang 

diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariant dengan 

menggunakan regresi logistik (logistic regression) dikarenakan variabel 

dependennya dikontomi. Regresi logistik digunakan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini karena variabel dependennya merupakan variabel katagorikal 

yang lebih dari dua katagori (dummy variable) sehingga tidak dapat diselesaikan 
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dengan menggunakan regresi berganda. Teknik ini tidak memerlukan lagi uji 

normalitas pada variabel bebasnya (Ghozali, 2005).  

 

 

4.5.1 Menguji kelayakan model regresi 

Kelayakan model regresi merupakan langkah pertama untuk menguji model 

regresi logistik. Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer 

and Lomeshow’s Goodness of Fit Test. Hosmer and Lomeshow’s Goodness of Fit 

Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris sesuai dengan model (tidak ada 

perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit).  

Jika dinilai Hosmer and Lomeshow’s Goodness of Fit Test Statistics sama 

dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada 

perbedaan signifikan antara model yang dinilai observasinya sehingga Goodness 

Fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. 

Jika dinilai Hosmer and Lomeshow’s Goodness of Fit Test Statistics lebih besar 

dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak yang berarti model mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena 

sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2005). Pengujian  menggunakan 

Homser and Lemeshow Test ditampilkan dalam Tabel 4.8 

Tabel 4.8 

Hosmer and Lemeshow Test

6.357 8 .607
Step
1

Chi-square df Sig.

 
    Sumber : Hasil Pengolahan Data 
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Tabel 4.8 menunjukkan bahwa besarnya nilai statistik Hosmer and Lemeshow 

Goodness of Fit sebesar 6.357 dengan probabilitas signifikasi menunjukan angka 

0,607 yang nilainya jauh lebih besar di atas 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak 

(diterima). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat 

diterima atau sesuai dengan datanya, sehingga dapat dilakukan analisis 

selanjutnya. 

4.5.2  Menguji keseluruhan model (overall model fit) 

 Langkah berikutnya adalah menguji keseluruhan model (overall model fit). 

Pengujian keseluruhan model (overall model fit) dilakukan dengan 

membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number 

= 0) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (Block Number = 1). 

Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal (initial -2LL function) dengan nilai -

2LL pada langkah berikutnya (-2LL akhir) menunjukkan bahwa model yang 

dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2005). Perbandingan nilai antara -2LL 

awal (initial -2LL function) dengan nilai -2LL pada langkah berikutnya (-2LL 

akhir) ditunjukan dalam Tabel 4.9 

Tabel 4.9 
Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir 

-2LL awal (Block Number = 0) 48.145 

-2LL akhir (Block Number = 1) 18.944 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 
 

Tabel 4.9 menunjukkan perbandingan antara nilai -2LL awal dengan -2LL 

akhir. Angka pada -2LL awal (Block Number = 0) menunjukan angka 48.145, 

sedangkan pada -2LL akhir (Block Number = 1) angka -2LL mengalami 

penurunan menjadi 18.944. Penurunan likelihood ini menunjukkan model regresi 
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yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data, 

sehingga dapat dilakukan analisis selanjutnya. 

 

 

4.5.3 Koefisien Determinasi 

Dalam regresi logistik Cox & Snell R Square merupakan ukuran yang 

mencoba meniru ukuran R2 pada regresi berganda yang didasarkan pada teknik 

estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1. Nilai Nagelkerke R 

Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox & Snell R Square dan dapat 

diinterpretasikan seperti nilai R Square pada regresi berganda (Ghozali, 2005). 

Nilai Nagelkerke R Square ditampilkan dalam Tabel 4.10 

Tabel 4.10 
Nilai Nagelkerke R Square 

Model Summary

18.944 .527 .743
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

 
 

Tabel 4.10 menunjukkan nilai Nagelkerke R Square. Dilihat dari hasil output 

pengolahan data dengan program SPSS 16  for windows. Nilai Cox & Snell R 

Square sebesar 0,527 dan nilai Nagelkerke R Square adalah sebesar 0,743 yang 

berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah 

sebesar 74% dan sisanya sebesar 26% dijelaskan oleh variabel lain di luar model 

penelitian ini. 

4.5.4 Menguji Multikolinearitas 
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Regresi yang baik menunjukkan bahwa dalam regresi tidak ada gejala korelasi 

yang kuat antara variabel bebasnya. Pengujian multikolinearitas menggunakan 

matrik korelasi antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antar variabel 

independen. Matrik korelasi akan menunjukkan tidak adanya gejala 

multikolinearitas yang serius antar variabel bebas apabila nilai korelasi antar 

variabel bebas jauh di bawah angka 0,8 (Ghozali, 2005). Matrik korelasi antar 

variabel bebas dalam penelitian ini yaitu likuiditas dan profitabilitas ditunjukan 

dalam Tabel 4.11 

Tabel 4.11 
Correlation Matrix

1.000 -.675 -.144 .642 -.483 -.454
-.675 1.000 -.576 -.936 -.249 -.236
-.144 -.576 1.000 .587 .695 .595
.642 -.936 .587 1.000 .134 .080

-.483 -.249 .695 .134 1.000 .880
-.454 -.236 .595 .080 .880 1.000

Constant
LEV
LIK
AMA
PROFIT
PROD

Step
1

Constant LEV LIK AMA PROFIT PROD

 
Tabel 4.11 tersebut menunjukkan korelasi antar variabel independen di dalam 

penelitian ini. Matrik korelasi diatas menunjukkan tidak adanya gejala 

multikolinearitas yang serius antar variabel bebas, sebagaimana terlihat dari nilai 

korelasi antar variabel bebas masih jauh di bawah angka 0,8. 

4.5.5 Matrik Klasifikasi 

Matrik klasifikasi merupakan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi peringkat obligasi pada perusahaan. Matrik klasifikasi dalam 

penelitian ini ditunjukan pada Tabel 4.12 

Tabel 4.12 
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Classification Tablea

10 2 83.3
1 26 96.3

92.3

Observed
.00
1.00

Peringkat

Overall Percentage

Step 1
.00 1.00

Peringkat Percentage
Correct

Predicted

The cut value is .500a. 
 

Tabel 4.12 diatas menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi dalam 

memprediksi kemungkinan peringkat obligasi pada perusahaan adalah sebesar 

96.3 %. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan model regresi yang diajukan 

ada 26 perusahaan (96.3 %) yang diprediksi akan memperingkat obligasi dalam 

kondisi baik dari total 39 perusahaan.  

Kekuatan prediksi model regresi untuk memperingkat obligasi dalam kondisi 

buruk adalah sebesar 83.3 %, yang berarti bahwa dengan model regresi yang 

diajukan ada 2 perusahaan (83.3 %) yang diprediksi akan memperingkat obligasi 

dalam kondisi buruk dari total 39 perusahaan. Matrik klasifikasi secara 

keseluruhan ketepatan prediksi dari model regresi adalah sebesar 92,3 %. 

4.5.6 Menguji Koefisien Regresi 

Langkah analisi selanjutnya adalah pengujian koefisien regresi untuk menguji 

seberapa jauh variabilitas variabel independen yang dimasukkan ke dalam model 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien regresi 

logistik dan nilai probabilitasnya (sig.) dapat ditunjukan dalam Tabel 4.13 

Tabel 4.13 
Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik 
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Variables in the Equation

-17.428 14.831 1.381 1 .240 .000
2.448 1.758 1.939 1 .164 11.564

.522 1.064 .241 1 .624 1.685
37.288 16.012 5.423 1 .020 1.6E+16

5.323 2.602 4.184 1 .041 205.047
-2.204 7.213 .093 1 .760 .110

LEV
LIK
AMA
PROFIT
PROD
Constant

Step
1

a

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

Variable(s) entered on step 1: LEV, LIK, AMA, PROFIT, PROD.a. 
 

Tabel 4.12 menunjukkan hasil pengujian dengan regresi logistik pada tingkat 

signifikasi 5 persen. Dari pengujian persamaan regresi logistik diatas maka 

diperoleh model regresi logistik sebagai berikut : 

Peringkat = -2.204 – 17.428 X 1  + 2.448 X 2  + 0.522 X 3 + 37.288 X 4 + 

5.323 X 5  + ε 

H 2 : tidak adanya perbedaan rasio leverage terhadap peringkat obligasi 

Variabel leverage menunjukkan nilai koefisien negatif sebesar          

-17.428 dengan tingkat signifikansi 0,240 > 0,05 yang berarti H1 ditolak 

atau tidak adanya perbedaan rasio leverage terhadap peringkat obligasi. 

H 3 : tidak adanya perbedaan rasio likuiditas terhadap peringkat obligasi 

Variabel likuiditas menunjukkan nilai koefisien negatif  sebesar 

2.448 dengan tingkat signifikansi 0,164 > 0,05 yang berarti H0 ditolak atau 

tidak adanya perbedaan rasio likuiditas terhadap peringkat obligasi 

H 4 : tidak adanya perbedaan rasio solvabilitas terhadap peringkat obligasi 

Variabel solvabilitas menunjukkan nilai koefisien negatif  sebesar 

37.288 dengan tingkat signifikansi 0,624 > 0,05 yang berarti H0 ditolak atau 

tidak adanya perbedaan rasio solvabilitas terhadap peringkat obligasi 
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H 5 : adanya perbedaan rasio profitabilitas terhadap peringkat obligasi 

Variabel Profitabilitas menunjukkan nilai koefisien positif  sebesar 

2.448 dengan tingkat signifikansi 0,020 < 0,05 yang berarti H0 diterima atau 

adanya perbedaan rasio profitabilitas terhadap peringkat obligasi 

H 6 : adanya perbedaan rasio produktifitas terhadap peringkat obligasi 

Variabel produktifitas menunjukkan nilai koefisien positif  sebesar 

5.323 dengan tingkat signifikansi 0,041 < 0,05 yang berarti H0 diterima atau 

adanya perbedaan rasio produktifitas terhadap peringkat obligasi. 

 

 

 

4.5.7 Pembahasan 

Berdasarkan pada hasil diatas dari 343 perusahaan hanya 13 perusahaan yang 

mengeluarkan obligasi dan mendaftarkan pada lembaga pemeringkat PT 

PEFINDO. Hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan hipotesis yang 

diajukan. Berdasarkan penyajian data hasil penelitian beserta pengolahannya 

menggunakan regresi logistik.  

Fenomena asimetris informasi antara perusahaan dan agen pemeringkat 

telah menimbulkan keraguan dan independensi terhadap lembaga pemeringkat. 

Penelitian Odders-White and Ready (2006) dalam Yan He (2007) menemukan 

tingginya tingkat kesalahan dalam penungkapan informasi (information 

asymmetry) yang dihubungkan dengan agen pemeringkat. Selain itu, Penelitian 

Easley, Kiefer, and O’Hara (1997) dalam Yan He (2007) meneliti adanya 
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kesalahan dalam penungkapan informasi (information asymmetry) di dalam 

perdagangan di pasar modal. Brown dkk (2003) dalam Yan He (2007) 

menyebutkan bahwa perusahaan akan melakukan konferensi sehubungan dengan 

kesalahan informasi (information asymmetry). Rasio keuangan digunakan kerena 

merupakan alat statistik dalam menguji fenomena-fenomena ekonomi. penelitian 

Almant (1968) dalam Karacear dan Ayhan (2008) menjelaskan bahwa dari 22 

rasio yang diteliti dengan menggunakan Almant Z-score hanya rasio – rasio dasar 

yang paling efektif digunakan seperti likuiditas, leverage, solvabilitas, 

produktifitas, dan profitabilitas. Meyer dan pifer (1970) dalam Karacaer dan 

Ayhan (2008) yang menganalisis variabel dummy perbankan di Amerika Serikat 

dengan mengunakan 32 rasio. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa rasio 

keuangan merupakan yang paling efektif dalam meramalkan usaha.  

Uji t-test yang dilakukan bahwa ada perbedaan antara rasio leverage, 

likuiditas dan profitabilitas dalam memprediksi peringkat obligasi dengan nilai 

asymp.sig < 0,05. Sedangkan rasio solvabilitas dan produktifitas menunjukkan 

tidak mampu membedakan obligasi yang masuk investment grade dan non-

investment grade 

Rasio leverage merupakan rasio yang menunjukan perbandingan antara 

pembiayaan hutang yang digunakan dalam investasi terhadap modal yang 

dimiliki. Penelitian ini mengunakan long term liabilities / total assets 

menunjukkan tingkat signifikansi 0,240 > 0,05 yang berarti tidak ada perbedaan 

antara perusahaan yang obligasinya masuk dalam kategori investment grade dan 

non-investment grade dalam memanfaatkan hutang untuk pembiayaan 
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investainya. Ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian penelitian Sari (2004) 

dan Amrullah (2007) yang menemukan bukti bahwa rasio leverage mempunyai 

pengaruh positif terhadap peringkat obligasi.  

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam melunasi kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Penelitian ini 

mengunakan current assets / current liabilities menunjukkan tingkat signifikansi 

0,164 > 0,05 yang berarti tidak ada perbedaan antara perusahaan yang obligasinya 

masuk dalam kategori investment grade dan non-investment grade dalam 

pelunasan kewajiban jangka pendek perusahan. Ini menunjukkan perbedaan 

dengan penelitian penelitian Sari (2004) dan Amrullah (2007) yang menemukan 

bukti bahwa rasio likuiditas mempunyai pengaruh positif terhadap peringkat 

obligasi. 

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban – kewajibannya pada saat perusahaan 

pada saat jatuh tempo. Penelitian ini mengunakan cash flow from operation / total 

liabilities menunjukkan tingkat signifikansi 0,624 > 0,05 yang berarti tidak ada 

perbedaan antara perusahaan yang obligasinya masuk dalam kategori investment 

grade dan non-investment grade dalam pelunasan kewajiban-kewajiban pada saat 

jatuh tempo. Ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian penelitian Sari (2004) 

dan Amrullah (2007) yang menemukan bukti bahwa rasio solvabilitas mempunyai 

pengaruh positif terhadap peringkat obligasi  

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

memperoleh laba perusahaan. Penelitian ini mengunakan operating income/ sales 
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menunjukkan tingkat signifikansi 0,020 < 0,05 yang berarti ada perbedaan antara 

perusahaan yang obligasinya masuk dalam kategori investment grade dan non-

investment grade dalam memperoleh laba perusahaan. Hasil peneltitian rasio 

profitabilitas menunjukkan konsiistensi denngan penelitian Sari (2004) dan 

Amrullah (2007) yang menemukan bukti bahwa rasio produktifitas mempunyai 

pengaruh positif terhadap peringkat obligasi. 

Rasio produktifitas merupakan rasio yang menunjukkan efektifitas 

penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini 

mengunakan sales / total assets menunjukkan tingkat signifikansi 0,041 < 0,05 

yang berarti ada perbedaan antara perusahaan yang obligasinya masuk dalam 

kategori investment grade dan non-investment grade dalam memperoleh laba 

perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sari (2004) dan 

Amrullah (2007) yang menemukan bukti bahwa rasio produktifitas mempunyai 

pengaruh positif terhadap peringkat obligasi. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Kesimpulan yang diperoleh bahwa dalam pengujian t-test yang dilakukan 

bahwa ada perbedaan antara rasio leverage, likuiditas dan profitabilitas dalam 

memprediksi peringkat obligasi dengan nilai asymp.sig < 0,05. Sedangkan rasio 

solvabilitas dan produktifitas menunjukkan tidak mampu membedakan obligasi 

yang masuk investment grade dan non-investment grade. Sedangkan pengujian 

regresi menunjukkan rasio likuiditas menunjukkan tidak adanya perbedaan 

kategori obligasi yang masuk dalam investmen grade dan non investmen grade, 

terbukti dengan tingkat signifikasi 0,240 > 0,05. Rasio leverage menunjukkan 

tidak adanya perbedaan kategori obligasi yang masuk dalam investmen grade dan 

non investmen grade, terbukti dengan tingkat signifikasi 0,160 > 0,05. Rasio 

solvabilitas menunjukkan tidak adanya perbedaan kategori obligasi yang masuk 

dalam investmen grade dan non investmen grade, terbukti dengan tingkat 

signifikasi 0,624 > 0,05. Rasio profitabilitas menunjukkan adanya perbedaan 

kategori obligasi yang masuk dalam investmen grade dan non investmen grade, 

terbukti dengan tingkat signifikasi 0,020 > 0,05. Rasio produktifitas menunjukkan 

tidak adanya perbedaan kategori obligasi yang masuk dalam investmen grade dan 

non investmen grade, terbukti dengan tingkat signifikasi 0,041> 0,05 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain 

sebagai berikut:  

5.2.1 Bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan peringkat obligasi yang 

dikeluarkan oleh agen pemeingkat, karena peringkat obligasi merupakan 

salah satu signal atau informasi yang diperhitungkan bagi investor dalam 

menanamkan modal ke dalam perusahaan. 

5.2.2 Bagi investor lebih berhati-hati dalam menanamakan dananya dalam 

bentuk obligasi dalam suatu perusahaan. Investor yang bijak akan 

mengevaluasi terlebih dahulu perusahaan yang berkompeten dan 

mempunyai kinerja yang baik. Pengumuman laporan keuangan, analisis 

rasio keuangan (profitabilitas dan produktifitas) dan peringkat obligasi 

mempunyai andil dalam pengevaluasian pengambilan keputusan pemilihan 

obligasi. 
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Lampiran 1  Uji T-test 
 

Test Statisticsb 

 leverage likuiditas solvabilitas profitabilitas produktifitas 

Mann-Whitney U 73.000 100.000 119.000 84.000 154.500 

Wilcoxon W 451.000 178.000 497.000 162.000 532.500 

Z -2.710 -1.887 -1.309 -2.378 -.228 

Asymp. Sig. (2-tailed) .007 .059 .191 .017 .819 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .006a .061a .199a .017a .822a 

a. Not corrected for ties.     

b. Grouping Variable: peringkat     
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Lampiran 2 

Daftar regresi logitik 

LOGISTIC REGRESSION 
 
 

Case Processing Summary

39 100.0
0 .0

39 100.0
0 .0

39 100.0

Unweighted Casesa

Included in Analysis
Missing Cases
Total

Selected Cases

Unselected Cases
Total

N Percent

If weight is in effect, see classification table for the total
number of cases.

a. 

 
Dependent Variable Encoding

0
1

Original Value
.00
1.00

Internal Value

 
Block 0: Beginning Block 

Iteration Historya,b,c

48.159 .769
48.145 .811
48.145 .811

Iteration
1
2
3

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 48.145b. 

Estimation terminated at iteration number 3 because
parameter estimates changed by less than .001.

c. 
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Classification Tablea,b

0 12 .0
0 27 100.0

69.2

Observed
.00
1.00

Peringkat

Overall Percentage

Step 0
.00 1.00

Peringkat Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is .500b. 
 

Variables in the Equation

.811 .347 5.463 1 .019 2.250ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

 
Variables not in the Equation

7.131 1 .008
2.427 1 .119
4.973 1 .026
7.856 1 .005

.102 1 .749
20.037 5 .001

LEV
LIK
AMA
PROFIT
PROD

Variables

Overall Statistics

Step
0

Score df Sig.
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Block 1: Method = Enter 
Iteration Historya,b,c,d

27.719 -1.124 -2.256 .036 -.252 11.759 1.957
22.600 -1.958 -3.827 .252 -.325 18.980 2.970
20.507 -2.710 -5.954 .729 -.245 25.075 3.695
19.336 -2.922 -10.374 1.547 .068 30.903 4.381
18.968 -2.418 -15.560 2.234 .410 35.559 5.051
18.944 -2.210 -17.318 2.434 .515 37.165 5.304
18.944 -2.204 -17.428 2.448 .522 37.288 5.323
18.944 -2.204 -17.428 2.448 .522 37.288 5.323

Iteration
1
2
3
4
5
6
7
8

Step
1

-2 Log
likelihood Constant LEV LIK AMA PROFIT PROD

Coefficients

Method: Entera. 

Constant is included in the model.b. 

Initial -2 Log Likelihood: 48.145c. 

Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less than .001.d. 
 

Omnibus Tests of Model Coefficients

29.201 5 .000
29.201 5 .000
29.201 5 .000

Step
Block
Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
Model Summary

18.944 .527 .743
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

 
Hosmer and Lemeshow Test

6.357 8 .607
Step
1

Chi-square df Sig.

 
Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

4 3.865 0 .135 4
4 3.447 0 .553 4
2 2.630 2 1.370 4
1 1.288 3 2.712 4
0 .594 4 3.406 4
1 .167 3 3.833 4
0 .008 4 3.992 4
0 .001 4 3.999 4
0 .000 4 4.000 4
0 .000 3 3.000 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Step
1

Observed Expected
Peringkat = .00

Observed Expected
Peringkat = 1.00

Total
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Classification Tablea

10 2 83.3
1 26 96.3

92.3

Observed
.00
1.00

Peringkat

Overall Percentage

Step 1
.00 1.00

Peringkat Percentage
Correct

Predicted

The cut value is .500a. 
 

Variables in the Equation

-17.428 14.831 1.381 1 .240 .000
2.448 1.758 1.939 1 .164 11.564

.522 1.064 .241 1 .624 1.685
37.288 16.012 5.423 1 .020 1.6E+16

5.323 2.602 4.184 1 .041 205.047
-2.204 7.213 .093 1 .760 .110

LEV
LIK
AMA
PROFIT
PROD
Constant

Step
1

a

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

Variable(s) entered on step 1: LEV, LIK, AMA, PROFIT, PROD.a. 
 

Correlation Matrix

1.000 -.675 -.144 .642 -.483 -.454
-.675 1.000 -.576 -.936 -.249 -.236
-.144 -.576 1.000 .587 .695 .595
.642 -.936 .587 1.000 .134 .080

-.483 -.249 .695 .134 1.000 .880
-.454 -.236 .595 .080 .880 1.000

Constant
LEV
LIK
AMA
PROFIT
PROD

Step
1

Constant LEV LIK AMA PROFIT PROD

 
 
 
 
 
 




