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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan satu negara berkembang dengan tingkat  pertumbuhan 

ekonomi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Menempatkan dana pada suatu 

aktiva yang diharapkan dapat meningkatkan nilainya di masa depan yang sering disebut 

sebagai kegiatan investasi. Secara umum investasi terbagi menjadi dua yaitu, investasi 

pada real assets seperti tanah, emas, benda seni. Kemudian financial assets dengan 

memperjualbelikan aset-aset pada pasar keuangan. 

Tujuan dari penanaman modal bagi para investor adalah untuk memperoleh 

manfaat atau hasil dari penanaman modalnya di masa yang akan datang. Ada berbagai 

macam alternatif penanaman modal atau investasi yang dapat dilakukan oleh investor, 

salah satu alternatif yang ditawarkan perusahaan dalam pasar modal adalah obligasi. 

Investasi obligasi merupakan salah satu investasi yang diminati oleh pemodal 

karena memiliki pendapatan yang bersifat tetap. Pendapatantetap tersebut diperoleh 

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

tempo. Meskipun demikian obligasi memiliki risiko.Salah satu risiko tersebut adalah 

ketidakmampuan perusahaan untuk melunasi obligasi kepada investor. 

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. 

Salah satu indikator yang harus diperhatikan ketika ingin berinvestasi pada 

obligasi adalah peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh Pefindo (Pemeringkat Efek 

Indonesia).Peringkat obligasi merupakan skala risiko dari semua obligasi yang 

diperdagangkan.Peringkat obligasi dinilai sangat penting oleh investor karena dapat 

dimanfaatkan untuk memutuskan apakah obligasi tersebut layak untuk dijadikan 

investasi serta mengetahui tingkat risikonya. 

Leverage adalah menggambarkan seberapa jauh dana perusahaan dibiayai oleh 

hutang, dan seberapa jauh perusahaan bisa melunasi hutangnya tersebut. Pembiayaan 
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menggunakan utang mempunyai pengaruh bagi korporasi karena utang mempunyai 

beban yang bersifat tetap. Kegagalan korporasi dalam membayar bunga atas utang 

dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang dapat berakhir dengan kebangkrutan 

korporasi. Jadi apabila tingkat leveragenya tinggi itu akan memperburuk peringkat 

obligasi, dikarenakan banyaknya utang akan membuat perusahaan tersebut tidak 

mampu untuk membayar dan membuat perushaan bangkrut. Sebaliknya apabila tingkat 

leveragenya rendah, peringkat obligasinya pun membaik, karena sedikitnya pendanaan 

dari hutang berarti perusahaan diprediksi akan mampu membayar kewajibannya. 

Laba operasi (operating income) merupakan suatu pengukuran laba perusahaan 

yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Tingkat profitabilitas yang 

tinggi dari suatu perusahaan akan meningkatkan peringkat obligasi perusahaan. 

Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin rendah risiko ketidakmampuan 

membayar (default risk), sehingga semakin baik peringkat yang diberikan terhadap 

perusahaan tersebut. 

Ukuran Perusahaan (Size) merupakan pengukur yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan. Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan akan berpengaruh 

terhadap pembayaran kewajiban perusahaan tersebut. Perusahaan kecil lebih memiliki 

risiko yang besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Aset yang dimiliki 

perusahaan besar relative lebih besar jumlahnya sehingga dengan asset tersebut dapat 

digunakan untuk jaminan membayar obligasi. Oleh karena itu  perusahaan yang besar 

diasumsikan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban obligasi, sehingga 

peringkat obligasi menjadi lebih baik. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN SIZE  TERHADAP 

PERINGKAT OBLIGASI PADA PERUSAHAAN KEUANGAN YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dibuat 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh Leverage terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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2. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah terdapat pengaruh Size terhadap peringkat obligasi pada perusahaan 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara Leverage, Profitabilitas dan Size secara 

bersama-sama terhadap peringkat obligasi pada perusahaan keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka adapun 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Leverage terhadap 

peringkat obligasi pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Profitabilitas terhadap 

peringkat obligasi pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Size terhadap peringkat 

obligasi pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Leverage, Profitabilitas 

dan Size secara bersama-sama terhadap peringkat obligasi pada perusahaan 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Leverage 

Menurut Kasmir (2012) leverage merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayarkan seluruh 

kewajibannya (baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang). Leverage 

Ratio digunakan untuk mengukur seberapa besar dana yang di-supply oleh pemilik 

perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur 

perusahaan. 

Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan 

utang (Fahmi, 2011). Jika rasio ini cukup tinggi, maka hal tersebut menunjukkan 

tingginya penggunaan utang, 

Semakin besar utang perusahaan maka semakin besar pula resiko yang dihadapi 

investor, sehingga investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi.  

Berdasarkan teori para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa leverage adalah 

menggambarkan seberapa jauh dana perusahaan dibiayai oleh hutang, dan seberapa 

jauh perusahaan bisa melunasi hutangnya tersebut. 

Alat ukur yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Debt to Asset Ratio (DAR) 

Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukan 

persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh utang.Rasio ini juga 

menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengatasi kondisi 

pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa mengurangi pembayaran bunga kepada 

kreditor. Nilai resiko yang tinggi menunjukan peningkatan dari resiko pada 

kreditor (Darsono 2005:54).  

DAR dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

 

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
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b. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk 

mengetahui modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.  

Untuk mencari Debt to Equity Ratio dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

c. Long term Debt to Equity Ratio (LDER) 

Rasio ini menunjukan perbandingan antara klaim keuangan jangka panjang 

yang digunakan untuk mendanai kesempatan investasi jangka panjang pula 

(Brigham, 2006:43). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

 

 

 

B. Profitabilitas 

Profitabilitas ini memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan 

beroperasi sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan.  

Menurut Farah Margaretha (2014) menyatakan bahwa rasio profitabilitas 

merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu (hlm 114). 

Menurut Munawir (2010) profitabilitas adalah : “Rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Rentabilitas atau profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan 

perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif dengan 

demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 
 

𝐿𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
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memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah 

aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut” (hlm 17). 

 Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio 

profitabilitas yang dapat digunakan untuk menilai dan mengukur posisi keuangan 

perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode, yaitu: 

1.Return On Asset (ROA) 

ROA biasa juga disebut sebagai ROI (Return OnInvestment). “ROA merupakan 

perbandingan laba bersih setelah pajak (dikurangi dividen saham biasa) dengan 

aktiva atau ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham diperusahaan.  

Rumus yang dapat digunakan adalah: 

 

 

 

2. Net Profit Margin 

Net Profit Margin atau margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan 

dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan 

dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas 

penjualan.  

Rumus yang digunakan adalah: 

 

 

 

3.Return On Equity (ROE) 

Return On Equity menunjukkan seberapa besar keberhasilan atau kegagalan 

pihak manajemen perusahaan dalam memaksimalkan tingkat hasil 

pengembalian investasi para pemegang saham dan menekankan pada hasil 

pendapatan sehubungan dengan jumlah yang diinvestasikan. 

Rasio retun on equity merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

menganalisa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan 

modal saham. Rasio ini dapat dihitung dengan cara: 

 

 

 

𝑅𝑂𝐴 =
Net Profit after tax

Total Assets
 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
Net Profit after tax

Sales
 

𝑅𝑂𝐸 =
Net Profit after tax

Total Equity
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C. Size 

Menurut Agnes Sawir (2012:17) dalam buku Analisis Kinerja Keuangan dan 

Perencanaan Keuangan, ukuran perusahaan adalah ukuran perusahaan yang dapat 

menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. 

Definisi ukuran perusahaan menurut Riyanto (2008:313) dalam buku Dasar-

Dasar Pembelanjaan Negara adalah sebagai berikut: “Besar kecilnya perusahaan 

dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva”. Untuk 

melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan Prasetyantoko (2008:257) 

dalam buku Corporate Govermance mengemukakan bahwa: “aset total dapat 

menggambarkan ukuran perusaahaan, semakin besar aset biasanya perusahaan 

tersebut semakin besar”. 

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan Logaritma Natural (Ln) dari total 

aktiva. Hal ini dikarenakan besarnya total aktiva masing-masing perusahaan 

berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai 

yang ekstrim. 

Adapun perhitungan ukuran perusahaan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

D. Peringkat Obligasi 

Menurut Stice, Stice, Skousen (2009) : “terdapat beberapa alasan mengapa 

obligasi lebih disukai dibandingkan dengan penerbitan saham, yaitu: 

1. Pemilik perusahaan saat ini tetap memegang kendali atas perusahaan. 

2. Bunga adalah beban yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak, 

sedangkan deviden tidak. 

3. Tingkat suku bunga pasar yang berlaku mungkin lebih menguntungkan 

relative terhadap harga pasar untuk saham. 

4. Beban yang dikurangkan dari laba untuk membayar bunga kepada pemberi 

pinjaman dapat lebih rendah dibandingkan dengan jumlah dividen yang 

diharapkan oleh pemegang saham (hlm. 782)”. 

 

Ukuran Perusahaan = Ln Total Asset 
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Tetapi ada beberapa keterbatasan dan kekurangan dari pendanaan dengan 

menggunakan efek utang jangka panjang.Pendanaan dengan utang hanya 

dimungkinkan apabila suatu perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang 

memuaskan dan dapat memberikan keamanan yang memadai kepada para 

kreditor.Selain itu, utang bunga juga harus dibayar tanpa memperdulikan posisi 

keuangan dan laba perusahaan.Jika suatu perusahaan mengalami kerugian operasi 

dan tidak dapat memperoleh kas yang mencukupi guna memenuhi pembayaran 

bunga periodiknya, maka pemegang utang yang dijamin dapat mengambil tindakan 

hukum, yaitu mengambil alih kendali atas aktiva perusahaan yang berutang 

tersebut. 

Wewenang perusahaan untuk menciptakan utang obligasi diatur dalam hukum 

negara mengenai perseroan dan dapat secara khusus diberikan lewat perjanjian. 

Kontrak kelompok antara perusahaan yang menerbitkan obligasi dengan pemegang 

saham dikenal dengan surat kontrak obligasi. Perjanjian ini memuat rincian hak dan 

kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kontrak, mengindikasikan properti 

yang dijadikan jaminan utang, serta nama bank-bank atau perusahaan perwalian 

yang mewakili pemegang obligasi. Obligasi dapat dijual langsung oleh perusahaan 

kepada para investor atau melalui penjamin emisi seperti bank investasi. 

Menurut Wild dan Subramanyam (2010) peringkat kredit obligasi adalah 

kombinasi penilaian atas kelayakan kredit (creditworthiness) penerbit obligasi dan 

kualitas efek yang dinilai.Peringkat mengukur risiko kredit, yaitu kemungkinan 

perkembangan situasi yang tidak menguntungkan bagi investor.Peringkat obligasi 

dikeluarkan oleh lembaga yang secara khusus bertugas memberikan peringkat atas 

semua obligasi yang diterbitkan perusahaan. Semua obligasi yang diterbitkan wajib 

diberi peringkat sedemikian agar investor dapat mengukur atau memperkirakan 

seberapa besar risiko yang akan dihadapi dengan membeli obligasi tertentu 

(Darmadji dan Fakhruddin, 2006). 

Penilaian rating obligasi haruslah terstandarisasi.Karena dengan adanya suatu 

standarisasi, rating suatu perusahaan dapat dibandingkan dengan perusahaan 

lainnya, sehingga dapat dilihat perusahaan mana yang mempunyai kemampuan 

yang lebih baik atau yang lebih buruk.Rating dibuat oleh perusahaan pemeringkat 

yang tentunya untuk mendirikan perusahaan pemeringkat harus dengan izin 

pemerintah. Di Indonesia, perusahaan yang mendapat izin untuk memberikan rating 
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adalah PT PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia). Selain PT PEFINDO yang 

merupakan market leader dalam pemberian rating, terdapat perusahaan baru yang 

bergerak dibidang yang sama yaitu Fitch Rating Indonesia dan ICRA (Indonesia 

Credit Rating Agency). 

 

Tabel 2.1 

Definisi Peringkat PT PEFINDO 

Simbol Arti 

AAA 
Efek utang yang peringkatnya paling tinggi dan beresiko paling 

rendah yang didukung oleh kemampuan obligor yang superior 

relatif dibanding entitas  Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya sesuai dengan perjanjian 

AA Efek utang memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat 

tertinggi,didukung oleh kemampuan obligor yang sangat kuat 

untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya sesuai 

dengan perjanjian, relatif dibanding dengan entitas Indonesia 

lainnya. Dan tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan keadaan. 

A Efek utang yang beresiko investasi rendah dan memiliki 

kemampuan dukungan obligor yang kuat dibanding entitas 

Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban financialnya sesuai 

dengan perjanjian namun cukup peka terhadap perubahan yang 

merugikan 

BBB 
Efek utang yang beresiko investasi cukup rendah didukung oleh 

kemampuan obligor yang memadai, relatif dibanding entitas 

Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban financialnya sesuai 

dengan perjanjian. Namun kemampuan tersebut dapat diperlemah 

oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan. 
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BB Efek utang menunjukkan dukungan kemampuan obligor yang agak 

lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban financial jangka panjangnya sesuai dengan perjanjian 

serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak 

menentu dan merugikan. 

B Efek utang yang menunjukkan parameter perlindungan yang 

sangat lemah,walaupun obligor masih memiliki kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban financial jangka panjangnya. Namun adanya 

perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan 

memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban 

financialnya. 

CCC Efek utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban 

financialnya serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan 

eksternal. 

D Efek utang yang macet atau emitennya sudah berhenti berusaha. 

Sumber: PEFINDO 

 

Pada peringkat idAA samapai idB dapat dimodifikasi menggunakan notasi 

plus (+) atau minus (-) untuk menunjukan kekuatan relative dalam kategori 

peringkat tersebut. 

Adapun yang disebut rating outlook adalah penelitian atas prospek jangka 

menengah dan jangka panjang mengenai obligor yang diperingkat. Dalam 

penentuannya, rating outlook mengevaluasi perubahan kondisi perekonomian serta 

bisnis dari obligor tersebut.Penilaian rating outlook tidak dapat digunakan sebagai 

patokan untuk menentukan credit alert atas sekuritas yang diperingkat. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya yang mendekati 

dengan judul penelitian: 

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Made Estianty tentang “Pengaruh 

Faktor Keuangan dan Nonkeuangan Pada Peringkat Obligasi di Bursa Efek 

Indonesia (Jurnal SNA XIII) menghasilkan bahwa laba operasi tidak 

berpengaruh signifikan, laba ditahan berpengaruh positif terhadap peringkat 

obligasi,  aliran kas operasi dan likuiditas, total aset, leverage, umur obligasi 

dan jaminan tidak berpengaruh positf terhadap peringkat obligasi. 

2. Nicko Adrian (2010) Universitas Diponegoro, melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI”. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa peringkat obligasi pada perusahaan yang terdaftar 

diBursa Efek Indonesia (BEI) yang dilakukan oleh PEFINDO lebih didasarkan 

pada kemampuan likuiditas perusahaan dan umur obligasi. Sedangkan leverage 

dan profitablitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

3. Abdullah Alwi & Nurhidayati , Universitas Semarang, melakukan Penelitian 

dengan Judul “ Analisis Faktor faktor yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi” , 

dimana Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi, sedangkan  

likuiditas , produktivitas perusahaan dan Reputasi KAP berpengaruh terhadap 

Peringkat obligasi.  

4. Nelly Thamida & Hendro Lukman (2013), Universitas Tarumanagara Jakarta, 

melakukan Penelitian dengan Judul “ Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Peringkat Obligasi pada Industri Perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012”, dimana profitabilitas menunjukkan  

tidak terdapat pengaruh terhadap Peringkat Obligasi sedangkan capitalization, 

likuiditas, reputasi auditor menunjukkan bahwa terdapat pengaruh terhadap 

Peringkat Obligasi 
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F. Kerangka Pemikiran 

Pembiayaan menggunakan utang mempunyai pengaruh bagi korporasi 

karena kegagalan membayar bunga atas utang dapat menyebabkan kesulitan 

keuangan yang dapat berakhir dengan kebangkrutan korporasi. Bila tingkat 

leveragenya tinggi itu akan mamperburuk peringkat obligasi, dikarenakan 

banyaknya utang akan membuat perusahaan tersebut tidak mampu untuk 

membayar bunga. 

Tingkat profitabilitas yang tinggi dari suatu perusahaan akan meningkatkan 

peringkat obligasi perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas semakin 

rendah resiko ketidakmampuan membayar (default risk) , sehingga semakin baik 

peringkat obligasi yang diberikan terhadap perusahaan tersebut. 

Ukuran perusahaan (Size) merupakan pengukur yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan. Oleh karena itu perusahaan yang besar diasumsikan 

memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban obligasi, sehingga peringkat 

obligasi menjadi lebih baik. 

Berdasarkan hubungan antar variabel dapat digambarkan kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

H1 

 

H2 

 

 

H3 

 

 

H4 

 

 

 

 

Leverage (X1) 
(Debt to Equity Ratio) 

 

Profitabilitas (X2 
(Net Profit Margin) 

 

Size (X3) 
(Ln Asset) 

Peringkat 
Obligasi (Y) 
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G. Rumusan Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan teori dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh antara Leverage (Debt to Equity Ratio)  terhadap peringkat 

obligasi 

H2: Terdapat pengaruh antara Profitabilitas (Net Profit Margin) terhadap peringkat 

obligasi 

H3:  Terdapat pengaruh antara Size terhadap peringkat obligasi 

H4: Terdapat pengaruh antara Leverage(Debt to Equity Ratio) , Profitabilitas (Net 

Profit Margin) dan Size secara bersama-sama terhadap peringkat obligasi   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010) jenis penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (Causal-

Comparative research) yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa 

hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih, yang pada penelitian ini 

menjelaskan pengaruh leverage ,Profotabilitas dan Size terhadap peringkat 

obligasi. Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian ex pas facto yaitu 

tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau 

peristiwa. 

Dalam penelitian ini Debt toEquity Ratio (DER) ,Net Profit Margin (NPM)dan 

Size merupakan variabel independen sedangkan Peringkat Obligasi adalah variabel 

dependen. Menurut analisis dan jenis data, penelitian ini termasuk kedalam 

penelitian kuantitatif yaitu penelitian berbentuk angka. Data kuantitatif dapat 

dikelompokan menjadi dua yaitu data diskrit dan data kontinum. Data diskrit 

tersebut juga data nominal yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung atau 

membilang. Sedangkan data kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil 

pengukuran. 

 

B. Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi Variabel adalah gambaran tentang strukturpenelitian yang 

menjabarkan variabel atau subvariabel kepada konsep, dimensi, indikator dan 

ukuran yang diarahkan untuk memperoleh nilai variabel. Menurut Sugiyono (2010 

hal 58), pada dasarnya variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh 

informasi tentang hal yang diteliti, kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan dari 

penelitian tersebut. 



15 
 

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing operasionalisasi variabel yang 

digunakan: 

1. Variabel Bebas (Independent  Variable) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 

antecedent. Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. 

“variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)” 

(Sugiyono, 2010:59) . Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah: 

a. Leverage (X1) 

Dalam penelitian ini menggunakan Debt to Equity Ratio sebagai proksi 

leverage.Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang 

disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, 

rasio ini berfungsi untuk mengetahui modal sendiri yang dijadikan untuk 

jaminan utang. 

Rumusan untuk mencari Debt to Equity Ratio adalah: 

 

 

 

 

b. Profitabilitas (X2) 

Dalam penelitian ini menggunakan Net Profit Margin sebagai proksi 

Profitabilitas. Net Profit Margin atau margin laba bersih merupakan ukuran 

keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak 

dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih 

perusahaan atas penjualan. 

Rumus yang digunakan adalah: 

 

2.  

 

 

 

 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
Net Profit after tax

Sales
 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 
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c. Size (X3) 

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan Logaritma Natural (Ln) dari total 

aktiva. Hal ini dikarenakan besarnya total aktiva masing-masing perusahaan 

berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan 

nilai yang ekstrim.  

Adapun perhitungan ukuran perusahaan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. 

Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. “variabel 

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas” (Sugiyono, 2010:59) Adapun yang menjadi variabel 

bebas dalam hal ini adalah peringkat obligasi sebagai (Y) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peringkat obligasi adalah bond 

quality yaitu peringkat yang diberikan oleh suatu perusahaan penilai obligasi 

mengenai bonafiditas dari penerbit obligasi. Bisa atau tidaknya suatu 

perusahaan mendapatkan pendanaan dari penerbitan obligasi adalah dengan 

melihat rating obligasi. Rating dibuat oleh perusahaan pemeringkat yang 

tentunya untuk mendirikan perusahaan pemeringkat harus dengan izin 

pemerintah. Di indonesia, perusahaan yang mendapat izin untuk memberikan 

rating adalah PT PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia). Secara umum 

peringkat obligasi terbagi menjadi AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, dan, D 

 

C. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2010 hal 115), Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan 

dari penelitian yang telah dilakukan. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015 yang 

Ukuran Perusahaan = Ln Total Asset 
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telah mempublikasikan laporan keuangan berturut-turut selama periode 

pengamatan sampel. 

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel secara purposive 

sampling. “purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2010:122) , Dimana populasi memiliki 

kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif 

sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan. 

Sampel ini memiliki keunggulan karena lebih efisien dalam waktu dan 

tenaga. Sedangkan kelemahan dari teknik ini adalah tingkat keterwakilan 

(representatif) rendah. Hal ini disebabkan karena pengambilan sampel ini tidak 

memberikan peluang sama bagi tiap unsur atau anggota populasi untuk diambil 

sebagai sampel. 

Adapun kriteria yang dapat dijadikan sampel adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 

2013-2015. 

2. Perusahaan yang listing di BEI mulai tahun 2013 sampai 2015. 

3. Mata uang yang digunakan dalam laporan keuangan adalah rupiah. 

4. Perusahaan keuangan yang secara berkala selama periode 2013-2015 

menerbitkan dan mengedarkan obligasi. 

5. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian 

 

D. Rancangan Analisis 

Rancangan analisis merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam 

menganalisis data. Dalam penelitian ini data-data yang telah terkumpul akan 

dihitung kemudian diolah dan dianalisis lebih lanjut agar menghasilkan informasi 

yang bermanfaat. Pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) versi 21 dimana dengan menggunakan 

aplikasi ini diharapkan tidak terjadi tingkat kesalahan yang cukup besar. Akan 

tetapi untuk menunjang aplikasi ini dibutuhkan juga cara manual untuk menginput 

data.  

Adapun Analisis yang digunakan yaitu dengan Uji Statistik Deskriptif, Uji 

Normalitas data, Uji Regresi Linear Berganda, Uji t (Uji Parsial), Uji F (Uji 

Anova), Uji Koefisien β (Beta), dan Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Sampel Penelitian 

Sebelum menyajikan hasil penelitian dan analisa data, peneliti ingin 

menyampaikan terlebih dahulu bahwa penelitian ini dilakukan melalui suatu lembaga 

yaitu Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL) gedung Bursa Efek 

Indonesia Menara II lantai 1, Jalan Jend Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190. 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan jasa sektor 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2015. 

Perusahaan Keuangan merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi utama 

menyalurkan dana dari yang surplus/ berlebih kepada mereka yang kekurangan dana. 

Perusahaan sektor keuangan terdiri atas lima sub sektor, yaitu:  

1. Sub sektor bank 

2. Sub sektor lembaga pembiayaan 

3. Sub sektor perusahaan efek 

4. Sub sektor asuransi 

5. Sub sektor lainnya 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan keuangan yaitu ada 70 

perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2015. Prosedur pemilihan 

sampel yang didasarkan pada metode purposive Sampling diperoleh 21 perusahaan 

keuangan yang memenuhi kriteria sampel dimana dari 70 perusahaan yang terdaftar 

terdapat 6 perusahaan yang delisting selama periode penelitian, 3 perusahaan yang 

tidak menggunakan mata uang Rupiah dalam penyajiannya, 38 perusahaan yang tidak 

mengeluarkan obligasi, dan 2 perusahaan mengalami kerugian  

Berikut ini disajikan daftar perusahaan keuangan yang dijadikan sampel selama 

periode 2013 - 2015 : 
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Tabel 4.1 

Daftar Nama Perusahaan Sampel 

NO Nama Perusahaan Kode Perusahaan 

1 Adira Dinamika Multifinance Tbk. ADMF 

2 Bank Bukopin Tbk. BBKP 

3 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BBRI 

4 Bank Tabungan Negara (persero) BBTN 

5 Bank Danamon Indonesia Tbk. BDMN 

6 BFI Finance Indonesia Tbk. BFIN 

7 Bank Jabar Banten BJBR 

8 Bank Mandiri (Persero) Tbk. BMRI 

9 Bank CIMB Niaga Tbk. BNGA 

10 Bank Internasional Indonesia Tbk. BNII 

11 Bank Permata Tbk. BNLI 

12 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. BTPN 

13 Bank Victoria Internasioanal Tbk. BVIC 

14 Clipan Finance Indonesia Tbk CFIN 

15 Bank Mayapada Internasional Tbk. MAYA 

16 Bank Mega Tbk. MEGA 

17 Mandala Multifinance Tbk MFIN 

18 Bank OCBC NISP Tbk. NISP 

19 Panin Sekuritas Tbk. PANS 

20 Bank Pan Indonesia Tbk. PNBN 

21 Verena Multifinance Tbk. VRNA 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00 

 

 

B. Analisis Data 

Data penelitian diolah dengan menggunakan program SPSS ( Statistical 

Product and Service Solution ) versi 20.00. dengan melakukan analisis statistik 

deskriptif, uji normalitas data, asumsi klasik dan uji hipotesis.  
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1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran terhadap data-data pada 

variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang dilihat dari nilai 

minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan deviasi standar. Hasil statistik 

deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini 

 

Tabel 4.2 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 63 ,3295 11,6825 6,577653 3,2369645 

NPM 63 ,0061 ,8324 ,246179 ,1183192 

SIZE 63 14,1304 20,6290 17,771052 1,7391730 

OBL 63 4,000 7,000 5,65873 ,893865 

Valid N (listwise) 63     

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00 

Dalam tabel tersebut diperlihatkan dengan jelas nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, nilai maksimum dan minimum dari masing-masing variabel yang diteliti 

terhadap 21 perusahaan selama 3 (tiga) periode. Dimana variabel X1 adalah debt to 

equity ratio, X2  adalah net profit margin dan X3 adalah size. Sedangkan variabel Y 

adalah peringkat obligasi. 

 

2. Uji Normalitas Data 

Menurut Imam Ghozali (2009), “uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal”(110). 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk menguji apakah data berdistribusi 

normal atau tidak, dengan tingkat signifikansi (α) = 5%. Jika nilai signifikansi lebih 

besar dari α maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan jika nilai 

signifikansi lebih kecil dari α maka dapat dikatakan bahwa data tidak berdistribusi 

normal. Menentukan normalitas data dapat dilakukan dengan uji statistik 

kolmogorov-smirnov. 

Berdasarkan dari perhitungan SPSS yang dilakukan, maka hasil uji normalitas 

residual dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.3 

Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 63 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,62395608 

Most Extreme Differences 

Absolute ,106 

Positive ,068 

Negative -,106 

Kolmogorov-Smirnov Z ,843 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,476 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa data telah berdistribusi normal, hal ini 

dapat dilihat dari tingkat signifikansinya yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,476. 

Dari hasil tersebut dapat diambil keputusan bahwa data yang digunakan telah 

memenuhi persyaratan normalitas dan model regresi ini layak untuk dilanjutkan 

kepengujian tahap berikutnya. 

Selain itu untuk mengetahui apakah data telah terdistribusi dengan normal dapat 

dilihat juga melalui grafik Normal Probability Plots dan grafik histogramnya, yang 

dapat dilihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 
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Gambar 4.1 

 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00 

 

Dari gambar grafik tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, jadi dapat disimpulkan bahwa 

model regresi ini memenuhi asumsi  normalitas. 

 

Gambar 4.2 

 
 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00 
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Berdasarkan grafik histogram, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram tidak 

melenceng kekiri maupun kekanan, berarti nilai residualnya telah terdistribusi secara 

normal 

 

C. Uji Hipotesis 

1. Uji Regresi Linear Berganda 

Model analisis ini bersifat kuantitatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

besarnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil 

dari Uji Regresi Linear Berganda dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini : 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,291 ,894  -1,444 ,154 

DER -,080 ,030 -,289 -2,616 ,011 

NPM -,625 ,711 -,083 -,880 ,382 

SIZE ,429 ,056 ,835 7,632 ,000 

a. Dependent Variable: OBL 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00 

Adapun model persamaan regresi berdasarkan tabel diatas adalah : 

OBLIGASI = -1,291 – 0,080DER – 0,625NPM + 0,429SIZE + e 

Artinya : 

a. Konstanta sebesar -1,291 artinya, apabila DER, NPM dan SIZE bernilai 0 

(nol) maka peringkat obligasi bernilai -1,291 

b. Koefisien regresi DER sebesar -0,080, artinya DER memiliki pengaruh 

negatif terhadap peringkat obligasi. Bila DER naik sebesar 1 satuan maka 

peringkat obligasi akan turun sebesar -0,080 dengan asumsi variabel yang 

lain tidak berubah 

c. Koefisien regresi NPM sebesar -0,625, artinya NPM memiliki pengaruh 

negatif terhadap peringkat obligasi. Bila NPM naik sebesar 1 satuan maka 

peringkat obligasi akan turun sebesar -0,625 dengan asumsi variabel yang 

lain tidak berubah 
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d. Koefisien regresi SIZE sebesar 0,429, artinya SIZE memiliki pengaruh 

positif terhadap peringkat obligasi. Bila SIZE naik sebesar 1 satuan maka 

peringkat obligasi akan naik sebesar 0,429 dengan asumsi variabel yang lain 

tidak berubah 

 

2. Uji t (Uji Parsial) 

Menurut Imam Ghozali (2009) menyatakan bahwa “uji parsial digunakan 

untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen” (hlm 164) 

Dalam melakukan uji t ini langkah-langkah yanng dilakukan adalah : 

a. Melakukan perumusan hipotesis : 

Ho : Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen 

Ha : Variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen 

b. Menentukan tingkat kesalahan dan tingkat keyakinan (significant) 

Tingkat kesalahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah  α = 0,05 

 

Berdasarkan pengujian dengan SPSS, maka hasil Uji t dapat dilihat dalam 

tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1,291 ,894  -1,444 ,154 

DER -,080 ,030 -,289 -2,616 ,011 

NPM -,625 ,711 -,083 -,880 ,382 

SIZE ,429 ,056 ,835 7,632 ,000 

a. Dependent Variable: OBL 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00 

a. Variabel DER mempunyai nilai significat sebesar 0,011, sehingga nilainya 

< 0,05, maka dalam hal ini Ha diterima dan Ho ditolak. Yang artinya DER 

mempunyai pengaruh terhadap Peringkat obligasi 
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b. Variabel NPM mempunyai nilai significat sebesar 0,382, sehingga nilainya 

< 0,05, maka dalam hal ini Ho diterima dan Ha ditolak. Yang artinya  NPM 

tidak mempunyai pengaruh terhadap Peringkat obligasi 

c. Variabel SIZE mempunyai nilai significat sebesar 0,000, sehingga nilainya 

< 0,05, maka dalam hal ini Ha diterima dan Ho ditolak. Yang artinya SIZE 

mempunyai pengaruh terhadap Peringkat obligasi 

 

3. Uji F (Uji Anova) 

Menurut Imam Ghozali (2009) menyatakan bahwa “uji pengaruh simultan 

digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama 

atau simultan mempengaruhi variabel dependen” (hlm 163) 

Dalam melakukan uji t ini langkah-langkah yanng dilakukan adalah : 

c. Melakukan perumusan hipotesis : 

Ho : Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen 

Ha : Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen 

d. Menentukan tingkat kesalahan dan tingkat keyakinan (significant) 

Tingkat kesalahan yang digunakan dalam pengujian ini adalah  α = 0,05 

 Berdasarkan pengujian dengan SPSS, hasil dari Uji F dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini : 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji F (Anova) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 25,400 3 8,467 20,695 ,000
b
 

Residual 24,138 59 ,409   

Total 49,538 62    

a. Dependent Variable: OBL 

b. Predictors: (Constant), SIZE, NPM, DER 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa hasil uji F adalah sebesar 0,000 

sehingga lebih kecil dari 005 , maka Ha diterima yang artinya secaara bersama-

sama terdapat pengaruh variabel independen (DER, NPM, SIZE) terhadap 

variabel dependen.  

 

4. Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,716
a
 ,513 ,488 ,639623 

a. Predictors: (Constant), SIZE, NPM, DER 

b. Dependent Variable: OBL 

Sumber: Hasil pengolahan SPSS 20.00 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,488 

yang artinya secara bersama-sama DER, NPM dan SIZE mempunyai kontribusi 

menjelaskan Peringkat Bbligasi sebesar 48,80%, sedangkan sisanya 51,20% dapat 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
























