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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor – faktor yang mempengaruhi prediksi peringkat 

obligasi pada perushaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua perusahaan  yang mengeluarkan obligasi pada periode 2012-2014. Dalam penelitian ini  

variabel independen yaitu, pertumbuhan perusahaan (growth), ukuran perushaan (size), jaminan 

obligasi, likuiditas, dan profitability, sebagai variabel dependen yaitu peringkat obligasi. Dari hasil 

uji hipotesis menggunakan regresi logit bahwa pertumbuhan perusahaan (growth) yang diukur 

dengan total aset, ukuran perusahaan (size) yang diukur dengan logaritma total aset, jaminan, 

likuiditas yang diukur dengan current ratio, dan profiabilitas yang diukur dengan return on asset 

(ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. 

 

Keywordsi:  Pertumbuhan Perusahaan (Growth), Ukuran Perusahaan (Size),  Jaminan, Likuiditas, 

Profitabilitas 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini melakukan kerjasama, tidak jarang suatu perusahaan mewajibkan perusahaan mitra 

kerjanya (counterparty) untuk memiliki ranting  tertentu. Begitu pula dengan investor yang 

menggunakan rating sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kredibilitas perusahaan dan untuk 

menilai ukuran risiko kredit secara relatif. Rating juga dapat menjembatani kesenjangan informasi 

antara investor dengan perusahaan. 

Obligasi lebih disukai perusahaan yang membutuhkan tambahan dana karena lebih mudah 

didapatkan. Namun, obligasi merupakan suatu jenis investasi yang memiliki beberapa risiko bagi 

investor. Salah satu risiko yang dapat muncul adalah ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi 

obligasi kepada investor atau dapat disebut dengan obligasi macet. 

Seorang pemilik modal yang berminat membeli obligasi, sudah seharusnya memperhatikan 

peringkat obligasi. Peringkat obligasi merupakan kelayakan instrumen keuangan yang diperdagangkan 

pada publik seringkali dinilai berdasarkan peringkat kredit yang diberikan oleh agensi pemberi 

peringkat investasi. Dalam pemberian peringkat agensi mengurutkan peringkat surat berharga 

berdasarkan kemungkinan kegagalan. Surat berharga dengan peringkat tertinggi, dinilai tidak memiliki 

risiko kegagalan. Peringkat obligasi penting karena memberikan pernyataan yang informative dan 

memberikan sinyal tentang probabilitas default hutang perusahaan. 
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Peringkat hutang juga berfungsi membantu kebijakan publik untuk membatasi investasi 

spekulatif para investor institusional seperti bank, perusahaan asuransi dan dana pensiun. Kualitas 

suatu obligasi dapat dimonitor dari informasi peringkatnya. Sejak tahun 1995, surat utang khususnya 

yang diterbitkan melalui penawaran umum wajib  untuk diperingkat oleh lembaga pemeringkat yang 

terdaftar di Bapepam.   

Di Indonesia terdapat dua lembaga pemeringkat sekuritas utang, yaitu PT. PEFINDO 

(Pemeringkat Efek Indonesia) dan PT. Kasnic Credit Rating Indonesia.  Namun dalam penelitian 

sekarang lebih mengacu pada PEFINDO.  Penelitian mengenai obligasi masih jarang  dilakukan di 

Indonesia terutama mengenai penggabungan kemampuan faktor-faktor akuntansi dan non akuntansi 

yang mempengaruhi prediksi tingkat obligasi di Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang yang di maksutkan di atas rumusan masalah yang akan dijawab dalam 

penelitian ini adalah apakah faktor pertumbuhan perusahaan (growth), ukuran perusahaan (size), 

jaminan obligasi, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap prediksi peringkat obligasi?  

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Pengaruh pertumbuhan (growth) perusahaan terhadap peringkat obligasi.  

Burton et al (1998) menyatakan bahwa pertumbuhan yang positif dalam annual surplus dapat 

mengidentifikasi atas berbagai konsisi financial. Para pemegang obligasi yang memiliki pertumbuhan 

yang tinggi dari tahun dalam bisnis adalah lebih besar kemungkinan secara sukarela untuk kredit 

ranting memiliki pertumbuhan  lebih rendah. Dengan kata lain, insurer yang mempunyai pengalaman 

growth dalam pelaporan annual surplus akan mendapat resiko penjaminan yang lebih tinggi. 

Menurut Pottier and Sommer (1999) berpendapat bahwa pertumbuhan (growth) bisnis yang 

kuat berhubungan positif dengan keputusan ranting dan grade dari ranting berikutnya di berikan untuk 

perusahaan karena growth mengindikasi prospek kinerja cash flow masa datang dan meningkatkan 

nilai ekonomi. Berdasarkan analisis dan temuan penelitian di atas, maka hipotesis penelitian ini di 

rumuskan sebagai berikut: 

H1: Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan obligasi perusahaan 

termasuk dalam kategori investment grade 

 

Pengaruh Size terhadap Prediksi Peringkat Obligasi 

Ogden (1987) dalam  Andry (2005) berpendapat bahwa karena total utang dan ukuran 

perusahaan mempunyai korelasi yang kuat dan positif, ukuran perusahaan juga bisa digunakan sebagai 

proksi untuk mengukur likuiditas. Pada umumnya perusahaan yang besar akan memberikan peringkat 

yang baik (investment grade). Disamping itu, ukuran perusahaan juga bisa mempunyai korelasi  
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terhadap tingkat  resiko kebangkrutan atau kegagalan  sehingga dapat mempengaruhi rating obligasi.   

Ukuran perusahaan merupakan pengukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran 

perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aset, penjualan, dan ekuitas (Rika dkk., 2011:5). 

Perusahaan yang besar memiliki total aset, penjualan, dan ekuitas yang besar pula. Sehingga 

perusahaan yang besar memiliki risiko kebangkrutan atau kegagalan yang rendah.Berdasarkan analisis 

dan temuan penelitian di atas, maka hipotesis penelitian ini di rumuskan sebagai berikut: 

H2: Semakin besar ukuran perusahaan (size) maka semakin besar kemungkinan obligasi perusahaan 

termasuk dalam kategori investment grade 

 

Pengaruh Jaminan Obligasi terhadap Peringkat Obligasi. 

Jaminan yang ada pada obligasi dapat menarik investor untuk memiliki obligasi. Hal tersebut 

dapat meyakinkan investor jika perusahaan mengalami gagal bayar obligasi. Menurut yuliana, dkk 

(2011) apabila obligasi dijamin dengan aset yang bernilai tinggi, maka rating obligasi akan semakin 

baik. Salah satu alasan lain yaitu dengan menjaminkan aset yang dimiliki perusahaan untuk obligasi 

berarti perusahaan dapat menekan risiko yang akan diterima perusahaan. Berdasarkan analisis dan 

temuan penelitian diatas, maka hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut: 

H3: Semakin baik jaminan obligasi maka semakin besar kemungkinan obligasi perusahaan termasuk 

investment grade 

 

Pengaruh Likuiditas Perusahaan terhadap Peringkat Obligasi. 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perushaan dengan melihat 

besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya. Utang dalam hal ini merupakan kewajiban 

perusahaan (Hanafi,m.b.a 2008:37). Salah satu alat yang dipakai untuk mengukur likuiditas adalah 

dengan menggunakan rasio lancar (current ratio). Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban 

keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut masuk dalam keadaan liquid dan 

mempunyai aktiva lancar lebih besar dari pada hutang lancarnya. Burton et. al.,(2000) dalm Gema 

Yulianingsih menyatakan bahwa tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukan kuatnya 

kondisikuangan perusahaan sehingga secara finansial akan memperngaruhi prediksi pringkat obligasi. 

Berdasarkan analisis dan temuan penelitian diatas, maka hipotesis ini dirumuskan sebagai berikut: 

H4: Semakin tinggi likuiditas maka semakin besar kemungkinan obligasi perusahaan termasuk 

investmen grade 

 

Pengaruh Profitabilitas Perusahaan terhadap Peringkat Obligasi. 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada 
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tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. rasio ini bisa dilihat secara langsung pada analisis 

cammon size. Cammon size  merupakan bentuk analisis dengan merubah angka- angka yang ada dalam 

neraca dan laporan rugi-laba menjadi prosentase berdasarkan angka tertentu (Martono dan Harjito, 

2002:49) angka-angka komponen atau komponen –komponen neraja angka dasarnya adalah total 

akiva. Rasio ini juga dapat diinterprestasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya 

(ukuran efisien) di perusahaan pada periode tertentu.  

Rasio profitabilitas ini diukur dengan ROA (return on asset) ,dapat berpengaruh positif 

terhadap pertumbuhan laba perusahaan dan rasio yang tinggi menunjukan efisiensi dan efektifitas 

pengelolaan aset  semakin baik karena ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu (Hanafi,m.b.a 2008:42).  Berdasarkan analisis dan 

temuan penelitian diatas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

H5: Semakin tinggi profitabilias maka semakin besar kemungkinan obligasi perusahaan termasuk 

investment grade 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Data. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang mengeluarkan 

obligasi tahun 2012 sampai dengan 2014 dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia untuk periode 

2012 sampai dengan 2014. Teknik pengambilan sampel adalah dengan metode purposive sampling 

yaitu teknik sampling yang di gunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu 

didalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel dengan kriteria tertentu.  

Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:. 

1. Perusahaan   yang terdaftar  di Bursa Efek Indonesia dari periode 2012 sampai dengan 2014. 

2. Obligasi yang perusahaan penerbitnya terdaftar dalam peringkat obligasi yang  dikeluarkan 

oleh PT. Pefindo selama kurun waktu pengamatan. 

3. Obligasi perusahaan terbitan tahun 2012 keatas. 

4. Memiliki periode  laporan keuangan per 31 desember 

5. Menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. 

6. Meneliti data-data yang diperlukan dalam penelitian. 

 

DEFINISI VARIABEL DAN PENGUKURAN VARIABEL 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen, variabel independen 

dan variabel moderating. Variabel independen (X) dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai 

variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 
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sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen yang akan di uji dalam 

penelitian ini adalah faktor akutansi yaitu faktor perumbuhan (growth), ukuran perusahaan (size), dan 

rasio keuangan: 

Variabel independen X1 : pertumbuhan (growth). Variabel growth yang digunanakan dalam 

penelitian ini sesuai dengan penelitian Wydia Andry (2005) dalam luciana spica almilia dan vieka devi 

(2007) yaitu melihat grawth berdasarkan kesempatan bertumbuh (growth opportunities) perusahaan 

yang diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan. 

Variabel independen X2: ukuran (size). Proksi dari variabel ukuran perusahaan (size) ini sesuai 

dengan penelitian yang digunakan total aset pada saat mengemisi obligasi, karena pada umumnya 

untuk melihat peringkat obligasi dapat dilihat dari segi kemampuan perusahaan dalam melunasi 

kewajiban/hutang perusahaan. Banyak peneliti yang beranggapan bahwa derajat akses adalah fungsi 

dari ukuran perusahaan atau ukuran besarnya nilai obligasi yang diterbitkan. Untuk menguji 

marketabilitas obligasi digunakan variabel total asset pada saat mengemisi obligasi. Skala 

pengukurannya menggunakan skala rasio. Rumus size perusahaan: 

 

 

 

 

Variabel independen X3: jaminan. Variabel ini memiliki risiko yang terkandung dalam sebuah 

obligasi. Apabila obligasi dijamin dengan aset yang bernilai tinggi maka rating pun akan membaik. 

Berdasarkan obligasi tersebut, obligasi dibedakan atas obligasi yang dijamin dan tidak dijamin. Skala 

pengukurannya menggunakan skala nominal karena merupakan variabel dammy. Pengukuran dengan 

memberikan nilai 1 jika obligas tidak dijamin dengan aset khusus atau hanya berupa surat hutang saja 

dan 0 jika obligasi dijamin dengan asset khusus (dijamin secara fidusia). Jaminan fidusia adalah hak 

jaminan atas barang bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujuddan benda tidak bergerak 

khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimasud dalam Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996. 

Variabel independen X4: likuiditas. Variabel likuiditas ini menggunakan rasio lancar 

perusahaan yang di ukur dengan membagi antara aktiva lancar terhadap hutang lancar. Perusahaan 

yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut 

dalam keadaan likuid dan mempunyai aktiva lancar lebih besar dari pada hutang lancarnya. Hal ini 

akan membawa perusahaan untuk memperoleh peringkat obligasi yang lebih (invesment grade). 

Rumus Current Ratio(CR) (Harahap,2006) adalah: 

 

Size perusahaan = Ln TA 
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CR    =       aktiva lancar 

Hutang lancar 

 

Variabel independen X5: profitabilitas. Penelitian ini menggunakan return on total asset 

(ROA) sebagai proksi dari variabel profitabilitas. Instrumen yang digunakan oleh Mark, K; Peter, K; 

and teck-Kin, S (2001) dalam Almilia yang mengatakan bahwa rasio probabilitas yang diukur dengan 

ROA mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan laba karena rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. 

 

Variabel dependen 

Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel 

yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah peringkat obligasi. 

 

Adapun simbol peringkat obligasi yang di gunakan oleh PT PEFINDO: 

Tabel  1. Simbol Peringkat Obligasi 

Peringkat Keterangan 

AAA 

 

 

 

 

AA 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

BBB 

 

 

 

 

 

BB 

 

 

 

Efek utang yang peringkatnya paling tinggi dan berisiko paling rendah yang didukung 

oleh kemampuan obligator yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya sesuai dengan perjanjian. 

 

Efek utang yang memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung 

oleh kemampuan obligator yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiaban financial jangka 

panjangnya sesuai dengan perjanjian, relatif diabanding dengan entitas indonesia lainnya, 

dan tidak mudah diperngaruhi oleh perubahan keadaan. 

 

Efek utang yang berisiko, investasi rendah dan memiliki kemampuan dukungan obligor 

yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan 

perjanjian, namun cukup peka terhadap perubahan yang merugikan 

 

Efek utang yang berisiko investasi cukup rendah didukung oleh kemampuan obligator 

yang memadai, relatif dibanding entitas indonesia lainya untuk memenuhi kewajiban 

financialnya sesuai dengan perjanjian namun kemampuan tersebut dapt diperlemah oleh 

perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan. 

 

Efek utang yang menunjukan dukungan kemampuan obligator yang agar lemah relatif 

dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memnuhi kewajiban financial jangka 

panjangnya sesuai dengan perjanjian serta peka terhadap keadaan bisnis dan 

perekonomian yang tidak memnuhi dan merugikan. 

 

Efek utang yang menunjukan parameter perlindungy yang sangat lemah. Walaupun 

obligator masih memiliki kemampuan untuk memenuhi keajiban financial jangka 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

523 

 

 

B 

 

 

 

 

 

CCC 

 

 

D 

panjangnya, namun adanya perubahan, keadaan bisnis dan perekonomian yang merugian 

akan memperbutuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban financial. 

 

Efek utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban financialnya serta hanya 

bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal. 

 

Efek utang yang macet atau emitenya sudah berhenti berusahaan 

Sumber: Pefindo 

Variabel dependen yang hendak diuji berupa peringkat obligasi yang secara umum terbagi 

menjadi dua peringkat yaitu investment grade (AAA, AA, A, BBB) dan non-investment grade (BB, B, 

CCC, dan D) yang di perkirakan akan dipengaruhi oleh faktor akuntansi berupa growth, size, 

profitabilitas, dan likuiditas sedangkan non akutansi berupa secure, maturity dan auditor.  

 

TEKNIK ANALISIS DATA 

Langkah –langkah analisis, pengujian data dan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut; 

 

Statistik deskriptif 

Analisis digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maximum dan minimum.. 

 

Uji asumsi klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu melakukan pengujian asumsi klasik yang 

merupakan syarat untuk analisi regresi. Pengujian asumsi klasik yang akan dilakakukan antara lain uji 

normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi.uji heteroskedastisitas.  

 

Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi persamaan tunggal. Dalam 

penelitian ini analisi yang digunakan adalah model logit. Model logit adalah pemodelan yang 

berdasarkan pada pendefinidian Pi, secara keseluruhan model logit adalah model nonlinier, baik dalam 

parameter maupun dalam variabel. Oleh karena itu, motode ols tidak dapat digunakan dalam penelitian 

ini. Dimana analisis regression logistic memberikan kemudahan bagi peneliti untuk memasukan lebih 

dari satu variabel  prediktor. Pengujian dengan model regression logistic digunakan dalam penelitian 

ini digunkan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen, mengukur pengaruh 

variabel dependen terhadap variabel independen.  Adapun modelnya adalah sebagai berikut: 
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Y = α +β1X 1 + β 2X2 + β 3X3 + β 4X4 + β 5X5 + e 

Keterangan : 

Y : Prediksi peringkat obligasi 

       Y = 1,jika peringkat obligasi termasuk investment grade 

      Y = 0, jika peringkat obligasi termasuk non investment grade 

α  : Konstanta 

β1-5 : Koefisien regresi 

X1 : Pertumbuhan perusahaan (growth) 

X2 : Ukuran perusahaan (size) 

X3 : Jaminan 

X4 : Likuiditas 

X5 : Profitabilitas 

e :  Error, kesalahan baku, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian uji interaksi atau 

sering disebut dengan Moderated Regression Analisys (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi 

berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua  atau lebbih 

variabel independen  (Ghozali, 2011). 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual dapat diukur dari goodnes of 

fit. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan 

nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan apabila nilai uji statistinya berada dalam daerah 

kritis (daerah H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistinya berada dalam 

daerah H0 diterima. Tetapi dalam penelitian ini hanya dilakukan pengukuran nilai statisik t (uji t). 

 

Uji signifikasi parameter individual (uji statistik pada regresi z) 

Uji statistik t pada dasarnya untuk menunjukan ada tidaknya pengaruh suatu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu peringkat 

obligasi. Uji statistik t digunakan untuk menguji hipotesis 1-5 penelitian ini. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis 

dilakukan dengan membandingkan p-value dengan alpha. Jika p-value lebih besar dari alpha, maka 

hasil penelitian mendukung hipotesis nol (H0) artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen dan menolak hipotesis alternatif . Sebaliknya, jika 

nilai p-value dari alpha, maka hasil penelitian menolak hipotesis nol atau menerima hipotesis alternatif 

(Ha) artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. 
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ANALISIS DATA 

Penelitian ini menggunakan populasi  perusahaan yang mengeluarkan obligasi   dan terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode pengamatan tahun 2012-2014 yang di pilih dengan metoda 

purposive sampling.  Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada bab III dipeoleh jumlah sampel 

36 perusahaan yang  mengeluarkan obligasi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun2012-2014. Kriteria –kriteria antara lain : obligasi yang perusahaan penerbitnya terdaftar dalam 

peringkat obligasi yang  dikeluarkan oleh PT. Pefindo selama kurun waktu pengamatan kecuali 

perusahaan perbankan, obligasi perusahaan terbitan tahun 2012 keatas, memiliki periode  laporan 

keuangan per 31 desember dan menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangan 

perusahaan. Perusahaan tersebut dipilih karena di dalam sektor tersebut memiliki data yang lengkap 

dan mengularkan obligasi sesuai dengan penelitian peneliti. 

Tabel 2. 

Pengambilan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan yang menerbitkan obligasi tahun 2012-2014 58 

Perusahaan yang mempunyai data tidak lengkap 19 

Perusahaan yang mengalami kerugian 3 

Jumlah sampel penelitian 36 

Sumber : data sekunder diolah (2015) 

 

Dari Tabel 2 dapat diketahui jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 36 

perusahaan dengan kriteria yang dikemukakan diatas meliputi 58 observasi untuk periode pengamatan. 

 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan untuk menghitung nilai mean. Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan pada masing-masing variabel yang diteliti, maka diperoleh hasil sebagaimana yang 

tercantum dalam Tabel 3. 

 

Tabel 3. 

Analisis Deskriptif 

 N Mean Std. 

Deviation 

Minimum Maximum 

PERINGKAT_OBLIGASI 36 - ,23231 ,00 1,00 

LN_GROWH 36 -2,076330 1,1880268 -4,7105 1,2039 

LN_SIZE 36 21,021910 4,8887859 14,3463 30,7959 

JAMINAN 36 ,4167 ,50000 ,00 1,00 

LN_LIKUIDIAS 36 - ,6131545 -1,7316 2,2779 

LN_PROFITABILITAS 36 -2,721594 1,3544709 -4,9477 ,5375 

Sumber : data sekunder diolah (2015) 
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Dari Tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah sampel variabel jaminan sebanyak 36 

perusahaan diukur menggunakan variabel dummy dengan jumlah peringkat obligasi yang termasuk 

dalam kategori investment grade sebanyak 34 perusahaan, sedangkan peringkat obligasi yang 

termasuk non investment grade sebanyak 2 perusahaan. Rata-rata pertumbuhan perusahaan 

(ln_growth) adalah -2,0763, artinya dari observasi selama periode penelitian perusahaan yang terdaftar 

di BEI mempunyai pertumbuhan 207,63 dan standar deviasi 1,1880 artinya rata-rata penyimpangan 

sebesar 118,80. Rata-rata ukuran perusahaan (ln_size) 21,0219, artinya dari observasi selama periode 

penelitian perusahaan yang terdaftar di BEI mempunyai pertumbuhan 2102,19 dan standar deviasi 

4,8887 artinya rata-rata penyimpangan sebesar 488,87. Jumlah sampel variabel jaminan sebanyak 36 

perusahaan diukur menggunakan variabel dummy dengan total obligasi perusahaan yang dijamin 

sebanyak 25 perusahaan, sedangkan obligasi perusahaan yang tidak dijamin sebanyak 11 perusahaan 

Rata-rata likuiditas (ln_likuiditas) 0,3627, artinya dari observasi selama periode penelitian perusahaan 

yang terdaftar di BEI mempunyai kemampuan perusahaan 36,27 dan standar deviasi 0,6131 artinya 

rata-rata penyimpangan sebesar 61,31. Rata-rata profitabilitas (ln_profitabilitas) -2,7215, artinya dari 

observasi selama periode penelitian perusahaan yang terdaftar di BEI mempunyai pertumbuhan 272,15 

dan standar deviasi 1,3544 artinya rata-rata penyimpangan sebesar 135,44. 

 

UJI ASUMSI KLASIK 

Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji ada tidaknya distribusi atau tidak dapat dilakukan 

dengan melihat nilai signifikan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), apabila nilai K-S bernilai lebih besar 

dari alpha (α = 0,05) menunjukan setiap data  variabel berdisribusi tidak normal. Begitu juga 

sebaliknya maka menunjukan data setiap variabel berdistribusi normal. 

 

 

 

 

Tabel 4. 

 Hasil Uji Normalitas 

Variabel Asymp.sig (2-tailed) N 

Peringkat obligasi 0,000 36 

Ln_Growth 0,852 36 

Ln_Size 0,191 36 

Jaminan  0,000 36 

Ln_likuiditas 0,283 36 

Ln_profitabilitas 0,239 36 

              Sumber : data sekunder diolah (2015) 

Hasil uji normalitas di Tabel 4 diatas menunjukan bahwa variabel pertumbuhan perusahaan 
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(ln_growth), ukuran perusahaan (ln_size), ln_likuiditas, dan ln_profitabilitas memiliki Asymp. Sig (2-

tailed) diatas tingkat signifikansi 0.05, dimana tingkat signifikansi sebesar 0,852; 0,191; 0,283; 0,239 

artinya keempat variabel tersebut berdistribusi normal dan variabel peringkat obligasi dan jaminan 

yang merupakan variabel dummy memiliki nilai Asymp. Sig (2-tailed) di bawah tingkat signifikansi 

0.05, dimana tingkat signifikansi sebesar 0,000; 0,000; artinya keempat variabel ini berdistribusi tidak 

normal. 

 

Multikolinieritas  

Multikolinieritas merupakan salah satu masalah dalam analisis regresi dengan OLS, yang 

berarti terdapat korelasi atau hubungan yang sangat tinggi diantara variabel independen. Jika variabel 

independen dalam penelitian saling berkorelasi lebih dari 0.90 ( > 90%) maka menujukkan adanya 

mutikolinieritas (Kusuma dan Ismanto, 2012).  

 

Tabel 5. Hasil uji multikolinieritas 

   Sumber : Data Sekunder, diolah 2015 

 

Pada hasil pengujian korelasi antar variabel independen diatas semua data tidak terdapat 

multikolinieritas yang tinggi karena (> 90%) antar variabel independen. 

 

Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan observasi lainnya. 

Pemeriksaan terhadap dugaan adanya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (uji D-W) 

atau uji Breusch-Godfrey (uji B-G). pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan uji B-G 

dimana; 

  

Pertumbuh

an 

perusahaan 

(X1) 

Ukuran 

perusahaa

n (X2) 

Jaminan 

(X3) 

Likuidita

s  

(X4) 

Profitabilit

as  

(X4) 

Peringkat 

obligasi 

(Y) 

Pertumbuhan 

perusahaan (X1)  1 -0.042 -0.042 -0.297 -0.073 -0.196 

Ukuran 

perusahaan (X2) -0.042  1  0.131 -0.122  0.243  0.295 

Jaminan(X3) -0.042  0.131  1  0.032 -0.267 -0.040 

Likuiditas (X4) -0.297 -0.122  0.032  1 -0.294 -0.082 

Profitabilitas 

(X5) -0.073  0.243 -0.267 -0.294  1  0.051 

Peringkat 

obligasi (Y) -0.196  0.295 -0.040 -0.082  0.051  1 
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 Prob. Chi Square > 0.05         tidak terjadi Autokorelasi  

 Prob. Chi Square < 0.05         terjadi Autokorelasi  

(Ghazali,2011). Dari data hasil uji Autokorelasi diperoleh nilai Prob. Chi Square sebesar 0.6725 

artinya lebih besar dari 0.05 (Prob. Chi Square > 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi autokorelasi. 

 

Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana nilai varian error untuk setiap data pengamatan 

tidak konstan (Kusuma & Ismanto, 2012). Terdapat beberapa metode untuk mengidentifikasi 

terjadinya heteroskedastisitas pada analisis regresi yaitu uji White dan uji Breusch-pagan-Godfrey (uji 

BPG). pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan uji BPG dimana; 

                      Prob. Chi Square (p-value)>0.05       tidak terjadi heteroskedastisitas  

                      Prob. Chi Square (p-value) < 0.05  terjadi heteroskedastisitas 

Dari data hasil uji Heteroskedastisitas diperoleh nilai Prob. Chi Square sebesar 0.0756 artinya lebih 

besar dari 0.05 (Prob. Chi Square > 0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa dapat tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

UJI HIPOTESIS 

Uji signifikansi parameter individual (parsial) 

Uji statistik z pada dasarnya untuk menunjukan ada tidaknya pengaruh variabel 

dependen/penjelas yaitu pertumbuhan perusahaan (growth), ukuran perusahaan (size) ,jaminan, 

likuiditas dan profitabilitas, secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu 

peringkat obligasi. Uji statistik digunakan untuk menguji hipotesis 1-5 pada penelitian ini. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi level 0,05 (α = 5%). Pengujian Variabel 

Pertumbuhan Perusahaan (Growth) 

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Logit (X1) 

Variabel koefisien Probabilitas 

C 1.656565 0.1229 

 Pertumbuhan perusahaan (X1) -0.712156 0.2450 

Sumber: data sekunder, diolah 2015 

Pada Tabel 6 diatas diperoleh nilai probablitas (signifikansi) untuk variabel pertumbuhan 

perusahaan (growth) sebesar 0,2450 menunjukan nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi 

uji (alpha) sebesar 0,05 , maka H1 ditolak. Hal ini berarti Semakin tinggi pertumbuhan perusahaan 

maka tidak mempengaruhi kemungkinan obligasi perusahaan termasuk dalam kategori investment 

grade. 
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Nilai koefisien variabel pertumbuhan perusahaan (growth) sebesar –0,712156, dengan 

melakukan antilog koefisien logit menunjukan hasil antilog koefisien sebesar 0,4905, sehingga odds 

ratio untuk perumbuhan perusahaan (growth) sebesar 0,4905. 

Pengujian Variabel Ukuran Perusahaan (Size)  

Tabel 7. 

Hasil Uji Regresi Logit (X2) 

Variabel koefisien      Probabilitas 

C -24.18447 0.2645 

Ukuran perusahaan (X2) 1.677740 0.2364 

 Sumber: data sekunder, diolah 2015 

 

Pada Tabel 7 diatas diperoleh nilai probablitas (signifikansi) untuk variabel ukuran perusahaan 

(size) sebesar 0,2364 menunjukan nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi uji (alpha) 

sebesar 0,05 , maka H2 ditolak. Hal ini berarti Semakin besar ukuran perusahaan (size) maka tidak 

mempengaruhi kemungkinan obligasi perusahaan tidak termasuk dalam kategori investment grade 

Nilai koefisien variabel ukuran perusahaan (size) sebesar 1,677740, dengan melakukan antilog 

koefisien logit menunjukan hasil antilog koefisien sebesar 5,3534, sehingga odds ratio untuk ukuran 

perusahaan (size) sebesar 5,3534. 

Pengujian Variabel Jaminan Obligasi 

Tabel 8 

Hasil Uji Regresi Logit (X3) 

Variabel Koefisien Probabilitas  

C 2.995732 0.0035 

Jaminan (X3) -0.356675 0.8065 

  Sumber: data sekunder, diolah 2015 

 

Pada Tabel 8 diatas diperoleh nilai probabilitas (signifikansi) untuk variabel jaminan obligasi 

sebesar 0.8065 menunjukan nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikansi uji (alpha) sebesar 0,05 

, maka H3 ditolak. Hal ini berarti Semakin baik jaminan obligasi maka tidak mempengaruhi 

kemungkinan obligasi perusahaan  termasuk investment grade  

Nilai koefisien variabel jaminan obligasi sebesar    -0.356675, dengan melakukan antilog 

koefisien logit menunjukan hasil antilog koefisien sebesar 0,6999, sehingga odds ratio untuk jaminan 

obligasi sebesar 0,6999. 

Pengujian Variabel Likuiditas (X4) 

Tabel 9. 

Hasil Uji Regresi Logit (X4) 

Variable Coefficient Prob.   
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C 3.094242 0.0013 

Likuiditas (X4) -0.571893 0.6127 

 Sumber: data sekunder, diolah 2015 

Pada Tabel 9 diatas diperoleh nilai probablitas (signifikansi) untuk variabel likuiditas yang di 

ukur dengan current ratio (CR) sebesar 0.6127 menunjukan nilai probabilitas lebih besar dari nilai 

signifikansi uji (alpha) sebesar 0,05 , maka H4 ditolak. Hal ini berarti Semakin tinggi likuiditas maka 

tidak mempengaruhi kemungkinan obligasi perusahaan termasuk investmen grade. 

Nilai koefisien variabel likuiditas sebesar -0.571893, dengan melakukan antilog koefisien logit 

menunjukan hasil antilog koefisien sebesar 0,5644, sehingga odds ratio untuk variabel likuiditas 

sebesar 0,5644. 

Pengujian Variabel Profitabilitas 

Tabel 10. 

Hasil Uji Regresi Logit (X5) 

Variabel Koefisien Probabilitas 

C 3.356865 0.0786 

X5 0.183082 0.7561 

  Sumber: data sekunder, diolah 2015 

Pada Tabel 10 diatas diperoleh nilai probablitas (signifikansi) untuk variabel profitabilitas 

yang diukur dengan ROA sebesar 0.7561 menunjukan nilai probabilitas lebih besar dari nilai 

signifikansi uji (alpha) sebesar 0,05 , maka H5 ditolak. Hal ini berarti semakin tinggi profitabilias 

maka tidak mempengaruhi kemungkinan obligasi perusahaan termasuk investment grade. 

Nilai koefisien variabel profitabilitas sebesar 0.183082, dengan melakukan antilog koefisien 

logit menunjukan hasil antilog koefisien sebesar 1,2009, sehingga odds ratio untuk variabel 

profitabilitas obligasi sebesar 1,2009. 

 

KESIMPULAN 

Didalam penelitian ini variabel dependen dilihat berdasarkan peringkat yang dikeluarkan 

PEFINDO, yang diperkirakan akan mempengaruhi olehpertumbuhan perusahaan (growth) yang diukur 

dengan total aset, ukuran perusahaan (size) yang diukur dengan logaritma total aset, jaminan, likuiditas 

yang diukur dengan current ratio, dan profiabilitas yang diukur dengan return on asset (ROA). Hasil 

analisis yang telah dilakukan dengan teknik analisis data menggunakan analisis logistik 

sebagaiberikut: 1. Pertumbuhan perusahaan (growth) yang diukur dengan total aset tidak berpengaruh 

signifikanterhadap prediksi peringkat obligasi. 2. Ukuran perusahaan (size) yang diukur dengan 

logaritma total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi. 3.Jaminan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi. 4.Likuiditas yang diukur dengan current 

ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi, dan  5. Profiabilitas yang 



Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

531 

 

diukur dengan return on asset (ROA)kelima variabel tersebut secara pasial tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap peringkat obligasi. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 

Penelitian ini hanya menggunakan lima faktor yaitu pertumbuhan perusahaan (growth), ukuran 

perusahaan (size), jaminan, likuiditas dan profitabilitas dari sekian banyak faktor yang lainnya yang 

dapat digunakan untuk memprediksi peringka obligasi. Dalam pengukuran variabel jaminan (secure), 

peneliti susah untuk menemukan jenis obligasi yang dijamin dan tidak dijamin, karena dalam catatan 

laporan keuangan ada beberapa obligasi yang tidak disebutkan jaminannya. Sehingga peneliti 

berasumsi bahwa apabila obligasi disebut tidak dijelaskan maka obligasi tersebut dianggap tidak 

dijamin. 

Berdasarkan kesimpulan diatas yang menyatakan pertumbuhan perusahaan (growth), ukuran 

perusahaan (secure), jaminan, likuiditas dan profitabilitas terhadap peringkat obligasi. Maka 

disarankan: Bagi investor, hasil  penelitian ini dapa dijadikan sebagai tambahan infoemasi dalam 

rangka keputusan investasi terutama mengenai obligasi yang telah diperingkatkan oleh PEFINDO, 

Bagi peneliti selanjutnya yaitu : pertama, sebaiknya menambahkan variabel lain terkait dengan faktor 

yang telah diperkirakan dapat mempengaruhi prediksi peringkat obligasi. Kedua, sebainya variabel 

jaminan (secure) tidak diukur dengan variabel dummy mungkin dapat diukur dengan dengan 

menggunakan rasio keuangan agar hasil dalam penelitian dengan menggunakan analisis regresi 

logistik menjadi lebih baik. 
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