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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Obligasi adalah utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada 

saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Investasi obligasi 

merupakan salah satu investasi yang diminati oleh pemodal karena memiliki 

pendapatan yang bersifat tetap. Pendapatan tetap tersebut diperoleh dari 

bunga yang akan diterima secara periodik dan pokok obligasi pada saat jatuh 

tempo. Bagi emiten, obligasi merupakan sekuritas yang aman karena biaya 

emisinya lebih murah daripada saham. Obligasi bagi investor merupakan 

media investasi alternatif diluar deposito bank, sedangkan bagi emiten 

obligasi ini merupakan media sumber dana diluar kredit perbankan  (Raharja 

dan Maylia, 2008: 213).  

Obligasi memilki  beberapa kelebihan sebagai sarana pembiayaan 

usaha jika dibandingkan dengan alternatif lain seperti kredit dari perbankan 

maupun dengan menerbitkan saham. Terlihat peningkatan yang cukup 

signifikan atas penggunaan obligasi sebagai sumber pembiayaan seperti  

tingkat suku bunga yang cukup rendah, kondisi makro ekonomi yang cukup 

stabil, serta tingkat penyerapan pasar yang cukup baik (Fakhruddin, 2008: 35).  

Pada praktiknya, semua perusahaan menggunakan hutang untuk 

mendanai perusahaan mereka, dan ada  beberapa   dari    perusahaan    tersebut  
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mengeluarkan obligasi, yang hanya merupakan salah satu jenis dari berbagai 

jenis hutang. Setiap tahun obligasi memberikan investor suatu pendapatan 

tetap dalam bentuk bunga (Keown, 2011: 231).  

Kelebihan investasi obligasi dibanding saham yaitu dalam hal 

pembayaran return. Pendapatan yang diterima dari saham berasal dari deviden 

dan  capital gain. Deviden dibayarkan ketika pembayaran kupon obligasi telah 

dilakukan. Apabila dalam 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 likuidasi. Hal tersebut terjadi karena perusahaan telah ada 

kontrak perjanjian untuk melunasi obligasi yang  telah dibeli oleh pemegang 

obligasi. Selain itu, kelebihan obligasi jika dibandingkan dengan deposito 

meskipun keduanya sama-sama memberikan pendapatan yang relatif tetap 

adalah bunga yang ditawarkan obligasi lebih tinggi daripada deposito. Dengan 

kata lain, investasi pada obligasi relatif lebih baik (aman) dibanding dengan 

investasi saham dan lebih menguntungkan dari deposito. 

Meskipun obligasi memiliki beberapa kelebihan dan dianggap sebagai 

investasi yang relatif aman, obligasi tetap memiliki risiko. Salah satu risiko 

tersebut adalah ketidakmampuan perusahaan untuk  melunasi obligasi kepada 

investor. Secara risk and return, obligasi korporasi memiliki risiko (default)  

yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi pemerintah dan kurang likuid 

di pasar sekunder karena investornya cenderung hold to maturity. Namun 
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tingginya kupon yang ditawarkan biasanya menjadi alasan utama menariknya 

obligasi korporasi, dimana risiko seperti  default  dan kurang likuid biasanya 

bisa diminimalisir dengan terlebih dahulu mengamati perusahaan penerbit 

obligasi yang bersangkutan melalui laporan keuangan, rating, ataupun 

perdagangan obligasinya selama ini (www.fileinvestasi.com). 

Beberapa fenomena peringkat obligasi yang terjadi di Indonesia pada 

beberapa emiten yang mengalami gagal bayar (default) kebetulan memiliki 

peringkat layak investasi (investment-grade). Tahun 2009, obligasi gagal 

bayar (default risk)  terjadi pada perusahaan yang cukup terkenal. PT. Mobile-

8 Telecom Tbk. yang menerbitkan Bond I Year 2007, telah gagal bayar 2 kali 

untuk kupon 15 Maret 2009 dan 15 Juni 2009 dengan obligasi senilai Rp 675 

Miliar yang jatuh tempo Maret 2012 (Kompas, 9 Pebruari 2010). Per Juni 

2008 dan 2009, peringkat obligasi PT. Mobile-8 Telecom Tbk. pada Indonesia 

Bond Market Directory adalah BBB+. Per Juni 2010, peringkatnya diturunkan 

menjadi  D.  

Fenomena lain adalah pada peringkat obligasi Bank Global pada tahun 

2004, dimana peringkat obligasi dinilai oleh agen pemeringkat Kasnic dengan 

A-, kemudian dengan pengumuman BI bahwa izin Bank Global dibekukan, 

peringkat obligasi tersebut diturunkan menjadi D (default). Menurut Chan dan 

Jagadeesh (1999) dalam Amrullah (2007), salah satu alasan mengapa 

peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh agen pemeringkat tersebut bias 

karena agen pemeringkat  tidak melakukan monitor terhadap kinerja 

perusahaan setiap hari, dan agen pemeringkat hanya menilai dari terjadinya 
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suatu peristiwa. Selain itu tidak terdapat penjelasan lebih lanjut dari agen 

pemeringkat bagaimana laporan keuangan  dan faktor non keuangan dapat 

digunakan dalam menentukan peringkat obligasi.   

Oleh sebab itu, seorang  pemilik modal  yang berminat membeli 

obligasi sudah seharusnya  memperhatikan peringkat obligasi karena peringkat 

tersebut memberikan informasi  dan memberikan  signal  tentang probabilitas 

kegagalan hutang suatu perusahaan. Peringkat obligasi merupakan skala risiko 

dari semua obligasi yang diperdagangkan. Pemeringkatan obligasi bertujuan 

untuk mengetahui kualitas dan risiko yang akan dihadapi oleh para investor 

jika berinvestasi pada instrument obligasi (Widowati et al., 2013). Peraturan 

di Bursa Efek Indonesia menyebutkan bahwa emiten yang akan melakukan 

pencatatan efek bersifat utang di bursa wajib memenuhi salah satu ketentuan 

yaitu: hasil pemeringkatan efek dari lembaga pemeringkat efek yang terdaftar 

di BAPEPAM sekurang-kurangnya BBB- (investment grade). Untuk 

melakukan investasi pada obligasi, selain  diperlukan dana  yang cukup, 

pemilik modal juga memerlukan pengetahuan yang cukup tentang obligasi 

serta diikuti dengan naluri bisnis yang baik untuk bisa menganalisis atau 

memperkirakan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi investasi pada obligasi 

(Almilia dan Devi, 2007 :1). 

Penelitian ini menggunakan peringkat obligasi yang diterbitkan oleh 

PT PEFINDO karena jumlah perusahaan yang menggunakan jasa pemeringkat 

ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan lembaga pemeringkat lainnya. 

Aspek penilaian obligasi yang dilakukan PEFINDO berdasarkan pada tiga 
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aspek, namun belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai aspek mana yang 

lebih diutamakan dalam pemeringkatan. Tujuan penelitian ini adalah menguji 

salah satu aspek yang digunakan PT. PEFINDO dalam penilaian, yaitu aspek 

keuangan. Aspek keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan leverage.  

Selain faktor keuangan, faktor non keuangan turut dipertimbangkan dalam 

penelitian ini. Faktor non keuangan tersebut adalah jangka waktu jatuh tempo 

instrumen obligasi (maturity), dan jaminan obligasi (secure). Umur obligasi 

(maturity) adalah jangka waktu sejak diterbitkannya obligasi sampai dengan 

tanggal jatuh tempo obligasi. Menurut Brigham dan Houston (2001), 

peringkat obligasi juga dipengaruhi oleh faktor non keuangan lainnya yaitu 

jaminan obligasi (secure). Dinyatakan bahwa apabila obligasi dijamin dengan 

aset yang bernilai tinggi, maka peringkatpun akan membaik.  

Pemilihan variabel-variabel yang diduga dapat mempengaruhi 

peringkat obligasi dalam penelitian ini mengacu pada beberapa model 

penelitian terdahulu yang hasilnya tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan 

oleh  Susilowati dan Sumarto (2010) tentang  “Memprediksi Tingkat Obligasi 

Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI” menyatakan bahwa hasil 

penelitian menunjukkan profitabilitas tidak signifikan terhadap peringkat 

obligasi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Magreta dan 

Nurmayanti  (2009) tentang “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Prediksi 

Peringkat Obligasi yang ditinjau dari Faktor Akuntansi dan Non Akuntansi” 

menyatakan bahwa hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa  profitabilitas 
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berpengaruh terhadap peringkat obligasi seluruh perusahaan yang terdaftar di 

PEFINDO kecuali perusahaan yang bergerak dalam sektor perbankan dan 

lembaga keuangan lainnya. 

Amarullah (2007) menemukan bahwa rasio keuangan seperti 

Leverage, solvensi, profitabilitas, roduktifitas, produktivitas mempunyai 

kemampuan untuk memprediksi peringkat obligasi. Hanya likuiditas yang 

tidak mempunyai kemampuan untuk memprediksi peringkat obligasi. Berbeda 

dengan penelitian Amarullah (2007), hasil penelitian Amalia dan Devi (2007) 

menunjukan bahwa variabel likuiditas, yang diukur dengan current ratio, 

merupakan variabel yang dominan untuk memprediksi peringkat obligasi. 

Penelitian lain oleh Magreta dan Nurmayanti (2009) dan Febriani (2012) 

menyatakan likuditas adalah faktor yang dapat digunakan untuk memprediksi 

peringkat obligasi. Lina (2010) dan Desmon (2009) menyatakankan bahwa 

likuiditas berpengaruh positif pada prediksi peringkat obligasi. Sedangkan 

Sejati (2010) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh pada 

prediksi peringkat obligasi.  

Purwaningsih (2008) dan Widowati et al. (2013), menyatakan bahwa 

solvabilitas adalah faktor yang dapat digunakan dan berpengaruh pada 

prediksi peringkat obligasi. Sedangkan Sari (2007), menyatakan bahwa 

solvabilitas tidak memberikan pengaruh pada peringkat obligasi. 

Menurut Purwaningsih (2013),  leverage adalah faktor yang dapat 

digunakan untuk memprediksi peringkat obligasi. Raharja dan Sari (2008) dan 

Maharti (2011) menyatakan leverage berpengaruh negatif pada prediksi 
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peringkat obligasi, sedangkan Magreta dan Nurmayanti (2009) menyatakan 

leverage  tidak berpengaruh  pada prediksi peringkat obligasi.  

Penelitian Luciana (2007) menyatakan bahwa faktor secure tidak 

berpengaruh pada prediksi peringkat obligasi, adapun Febriani (2012) 

menyatakan bahwa secure tidak dapat dijadikan faktor untuk memprediksi 

peringkat obligasi, sedangkan Yuliana et al (2009) menyatakan bahwa  secure  

berpengaruh positif pada prediksi peringkat obligasi.  

Hasil penelitian Febriani (2012) menyatakan bahwa maturity adalah 

faktor yang dapat digunakan dalam memprediksi peringkat obligasi. Menurut 

Andri (2005) dan Adrian (2011),  maturity  berpengaruh negatif pada prediksi 

peringkat obligasi, sedangkan Luciana (2007) dan Yasa (2012) yang 

menyatakan bahwa maturity tidak memberikan pengaruh pada peringkat 

obligasi. 

Ketidak konsistenan faktor-faktor yang memengaruhi peringkat 

obligasi ini mendorong peneliti untuk melakukan verifikasi ulang atau 

keterkaitan hubungan rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, leverege, 

umur obligasi dan jaminan obligasi terhadap peringkat obligasi.  Namun 

terdapat sedikit perbedaan  dari penelitian sebelumnya  yaitu dari kriteria 

pengambilan sampel yang berasal dari obligasi perusahaan non keuangan 

(telekomunikasi,  konstruksi, properti, makanan dan minuman, pulp and 

paper, dan lain sebagainya) yang di  peringkat oleh PT PEFINDO  dan terus 

beredar secara kontinyu selama periode penelitian tahun 2012 - 2014. Peneliti 
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juga memilih sektor non keuangan karena  merupakan  sektor  yang paling 

dominan di Indonesia dan paling banyak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membuat penelitian faktor-

faktor apa saja yang dapat berpengaruh pada peringkat obligasi dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan 

perusahaan, dengan anggapan bahwa laporan keuangan perusahaan lebih 

menggambarkan kondisi perusahaan, dan faktor non keuangan, dengan 

anggapan bahwa faktor non keuangan menggambarkan kondisi di luar 

perusahaan. Faktor keuangan pada peringkat obligasi dalam penelitian ini 

antara lain profitabilitas (Maharti dan Daljono, 2011), likuiditas (Maharti dan 

Daljono, 2011), solvabilitas (Raharja dan Maylia, 2008), Leverage (Maharti 

dan Daljono, 2011). Sedangkan untuk faktor non keuangannya adalah umur 

obligasi (mature) (Andry, 2005: 242), jaminan obligasi (secure) (Andry, 2005: 

239). Peringkat Obligasi dalam penelitian ini diukur menggunakan skala 

ordinal 1-8 untuk peringkat AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, D (Maharti dan 

Daljono, 2011). Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji dan 

menuangkannya ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang diberi 

judul “ANALISIS PENGARUH FAKTOR KEUANGAN DAN NON 

KEUANGAN TERHADAP PERINGKAT OBLIGASI”. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 
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1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi? 

2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi? 

3. Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi? 

4. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi? 

5. Apakah Umur Obligasi berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi? 

6. Apakah Jaminan Obligasi berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis: 

1. Menguji apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi. 

2. Menguji apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi. 

3. Menguji apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi. 

4. Menguji apakah Leverege berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi. 

5. Menguji apakah Umur obligasi berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi. 

6. Menguji apakah Jaminan Obligasi berpengaruh terhadap Peringkat 

Obligasi. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan  

perusahaan untuk meningkatkan kinerja sehingga obligasi yang diterbitkan 

dapat terus bertahan dan bersaing di pasar modal Indonesia.   

2. Memberikan informasi kepada investor tentang profitabilitas,  likuiditas, 

solvabilitas, leverage, umur obligasi dan ketersediaan jaminan terhadap 

peringkat obligasi.  
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3. Sebagai bahan masukan terhadap penelitian dengan topik yang sama pada 

waktu yang akan datang. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sebagaimana gambaran umum dalam penyusunan skripsi, penelitian 

ini sesuai dengan judul, penulis menyusun ringkasan setiap isi dan bab per 

bab yang dibagi dalam lima bab yang diawali dari:  

BAB I    :  PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis menguraikan  mengenai  lata belakang 

masalah,  rumusan  masalah,  tujuan dan manfaat skripsi 

ini, dan sistematika penulisan.  

BAB II    :  TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai landasan 

teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 

hipotesis dari masalah yang muncul. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN        

Dalam bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian 

akan dilaksanakan secara operasional, yang kemudian 

diuraiakan  menjadi variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai deskripsi 

objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil dan 

argumentasi terhadap hasil penelitian.  

BAB V  :  PENUTUP  

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi 

simpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas, 

keterbatasan penelitian, dan saran yang disampaikan 

kepada pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. 

 


