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ABSTRAK 

Secara garis besar tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, aktivitas, likuiditas dan reputasi 
auditor berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi pada 
perusahaann keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang listing di 

PEFINDO selama tahun 2012 dan 2014 yang menerbitkan laporan keuangan yang 
sudah diaudit selama periode. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh peneliti 
dari Bursa Efek Indonesia yaitu melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara parsial 
ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap Peringkat Obligasi. Leverage 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Peringkat Obligasi. Dapat diketahui 
bahwa nilai negatif membuktikan adanya pengaruh yang berlawanan arah dimana 
setiap peningkatan dari leverage akan memberikan penurunan terhadap peringkat 

obligasi. Profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
Peringkat Obligasi. Aktivitas tidak memiliki pengaruh terhadap Peringkat 

Obligasi. Likuiditas memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Peringkat 
Obligasi. Reputasi Auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Peringkat 
Obligasi. Secara simultan ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, aktivitas, 

likuiditas, umur obligasi, jaminan obligasi, dan reputasi auditor secara bersama-
sama memiliki pengaruh yang terhadap Peringkat Obligasi. Besarnya R2 

berdasarkan hasil analisis dengan SPSS 22 sebesar 0,576. Dengan demikian 
besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel ukuran perusahaan, leverage, 
profitabilitas, aktivitas, likuiditas dan reputasi auditor terhadap Peringkat Obligasi 

adalah sebesar 57,6%, sedangkan sisanya sebesar 42,4% adalah dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian. 

 
Kata Kunci :  Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Aktivitas, Likuiditas, 
Reputasi Auditor, Peringkat Obligasi 
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Subariah, 2017: Analysis of Factors Affecting Prediction Bond Ratings On 
Financial Company Listed on the Indonesia Stock Exchange 
Period 2012-2014 

 
The broad objective of this research was to determine whether the firm's size, 

leverage, profitability, activity, liquidity and reputation auditor significant effect 
on bond ratings predictions on financial perusahaann listed on the Indonesia Stock 
Exchange Period 2012-2014. 

The method used in this research is quantitative method. The population used in 
this study is a financial company listings in PEFINDO during 2012 and 2014 were 

published audited financial statements during the period. Sources of data obtained 
in this study researchers from the Indonesia Stock Exchange is through the official 
website of the Stock Exchange (www.idx.co.id). 

Based on the results of research conducted showed that partially sized companies 
have an influence on the bond rating. Leverage has a significant effect on the bond 

rating. It can be seen that the negative value proves the influence of the opposite 
direction in which any increase of leverage will decline against the bond rating. 
Profitability does not have a significant effect on the bond rating. Activities do not 

have an influence on the bond rating. Liquidity has no significant effect on the 
bond rating. Auditor's reputation has a significant influence on the bond rating. 

Simultaneously the company size, leverage, profitability, activity, liquidity, term 
of the bonds, bail bonds, and the reputation of auditors together have influence on 
the bond rating. The amount of R2 based on the results of the analysis with SPSS 

22 at 0.576. Thus the magnitude of the influence exerted by the variable firm size, 
leverage, profitability, activity, liquidity and reputation of the auditor's Bond 

Ratings amounted to 57.6%, while the remaining 42.4% is influenced by other 
factors not examined in the study. 
 

Keywords: Company Size, Leverage, Profitability, Activity, Liquidity, Reputation 
Auditor, Bond Ratings 
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PENDAHULUAN 

Obligasi merupakan surat pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh 

pemerintah, perusahaan atau lembaga lain sebagai pihak yang berhutang, yang 

mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar secara 

periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap. Obligasi diterbitkan oleh 

perusahaan dalam rangka memenuhi kegiatan pendanaan perusahaan untuk 

pengembangan usaha dan menutup hutang yang jatuh tempo (Setiawan dan 

Shanti, 2009).  

Obligasi sering dipandang sebagai investasi yang relatif aman, tetapi tidak 

tertutup kemungkinan investor mengalami kerugian baik yang berasal dari faktor 

diluar kinerja perusahaan maupun faktor internal perusahaan, misalnya risiko dana 

jatuh tempo tidak terbayar tepat waktu (Brigham et al., 1999) dalam Estiyanti dan 

Gerianta (2013:2). Meskipun obligasi merupakan investasi yang aman, investor 

memerlukan informasi yang cukup tentang obligasi agar bisa menganalisis dan 

memperkirakan risiko yang ada dalam investasi pada obligasi. Salah satu 

informasi yang diperlukan investor adalah peringkat obligasi (bond rating) dari 

perusahaan penerbit obligasi. Menurut Altman dan Nammacher (1968) dalam 

Raharja dan Sari (2008), peringkat obligasi sangat penting bagi investor karena 

mampu memberikan pernyataan informatif dan memberikan signal tentang 

kemungkinan kegagalan hutang suatu perusahaan. 

Fungsi utama lembaga pemeringkat adalah memberikan rating yang 

obyektif, independen dan kredibel terhadap risiko kredit dari sekuritas pinjaman 

(debt) yang diterbitkan secara umum melalui kegiatan rating. Lembaga 

pemeringkat juga menghasilkan dan mempublikasikan informasi kredit berkaitan 

dengan pasar modal pinjaman. Publikasi ini meliputi opini kredit terhadap emiten 

obligasi dan sektor-sektor yang berkaitan. Proses penilaian rating ini dilakukan 

dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan 

dan informasi non keuangan, antara lain operasional perusahaan, manajemen 

perusahaan, laporan keuangan perusahaan, dan perencanaan perusahaan 

(Satoto:2011:2). 
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Pemilihan variabel-variabel yang diduga dapat mempengaruhi peringkat 

obligasi mengacu pada beberapa model penelitian terdahulu. Adanya perbedaan 

hasil penelitian seperti dalam penelitian Sejati (2010), menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan reputasi auditor secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap peringkat obligasi, sedangkan dalam penelitian Yuliana (2011) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan reputasi auditor secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi.Dalam penelitian 

Satoto (2011), menyatakan bahwa rasio leverage berpengaruh signifikan terhadap 

peringkat obligasi, sedangkan dalam penelitian Sari (2013) menyatakan bahwa 

rasio leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Dalam 

penelitian Yuliana (2011) menyatakan bahwa rasio aktivitas, likuiditas dan umur 

obligasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Hasil penelitian Yuliana (2011) sedangkan penelitian Magreta dan Poppy (2009) 

menyatakan bahwa rasio aktivitas berpengaruh signifikan terhadap peringkat 

obligasi dan hasil penelitian Sari (2013) menyatakan bahwa rasio likuiditas dan 

umur obligasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Dalam penelitian Yuliana (2011) menyatakan bahwa jaminan obligasi 

berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Sedangkan dalam penelitian 

Estiyanti (2013) menyatakan bahwa jaminan obligasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi. 

Ketidak konsistenan pada faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat 

obligasi inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan verifikasi ulang 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prediksi peringkat obligasi. 

Penelitian ini menggunakan objek pada lembaga keuangan bank yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Peneliti memilih lembaga keuangan bank karena saat ini 

lembaga keuangan bank merupakan salah satu pelaku terpenting dalam 

perekonomian sebuah negara. Masyarakat maupun kalangan industri/usaha sangat 

membutuhkan jasa lembaga keuangan bank untuk mendukung dan memperlancar 

aktivitasnya. Karena ketidak konsistenan dari hasil-hasil penelitian terdahulu 

maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Analisis Faktor-Faktor 
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yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi pada Perusahaan Keuangan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 - 2014”. 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Obligasi 

Menurut Horne dan Wachowlcz, JR (2007:358) Obligasi (bond) adalah 

instrumen utang jangka panjang dengan waktu jatuh tempo akhir umumya 10 

tahun atau lebih. Jika sekuritas tersebut memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 

10 tahun, biasanya disebut wesel (note). 

Menurut Brigham dan Houston (2009:345) Obligasi (bond) adalah kontrak 

jangka panjang dimana peminjam  dana setuju untuk membayar bunga dan pokok 

pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut. 

Sedangkan menurut Tandelilin (2010) dalam Pandutama (2012)  dari sudut 

pandang perusahaan, obligasi perusahaan menyatakan hutang perusahaan kepada 

pemegangnya, sedangkan dari sudut pandang investor, obligasi perusahaan 

merupakan suatu investasi yang berbeda dengan saham biasa. Saham biasa 

menyatakan klaim kepemilikan pada suatu perusahaan, sedangkan obligasi 

menyatakan klaim kreditur pada suatu perusahaan. Kupon obligasi yang diterima 

pemodal secara periodik dan pokok obligasi pada saat jatuh tempo, dapat 

dikatakan bahwa obligasi merupakan suatu pendapatan tetap. 

Peringkat Obligasi 

Kelayakan kredit dari instrumen utang yang diperdagangkan secara publik 

seringkali dinilai berdasarkan peringkat kredit yang akan diberikan oleh badan-

badan pemeringkat investasi.badan pemeringkat yang utama adalah Moody’s 

investor service (Moody’s) dan standar & Poor’s (S&P). Penerbit obligasi baru 

perusahaan akan mengadakan kontrak dengan badan tersebut untuk megevaluasi 

dan memberi peringkat obligasinya, serta memperbarui peringkatnya sepanjang 

masa berlakunya obligasi tersebut. untuk jasa ini, penerbit akan membayar 

biaya.selain itu, badan pemeringkat akan membebankan biaya kepada para 

pelanggannya untuk publikasi peringkatnya. 
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Berdasarkan pada evaluasi penerbitan obligasi tersebut, badan 

pemeringkat memberikan pendapat mereka dalam bentuk peringkat huruf,yang 

dipublikasikan untuk dapat digunakan para investor. Melalui peringkat tersebut, 

badan-badan tersebut mencoba untuk memeringkat penerbitan-penerbitan obligasi 

berdasarkan pada perkiraan kemungkinan gagal bayar.penerbitan dengan 

peringkat tertinggi, yang risiko gagal bayarnya sangat kecil, adalah AAA, diikuti 

dengan AA, A, BAA (untuk Moody’s) atau BBB (S&P), dan seterusnya hingga 

mencapai C dan D, yang merupakan peringkat terendah untuk Moody’s dan 

S&P.Empat peringkat utama yang disebutkan tadi dianggap mewakili penerbitan 

yang berkualitas untuk investasi, sementara obligasi asli yang berperingkat diluar 

itu aka dianggap spekulatif  (Horne & Wachowlcz,Jr ,2007:359-360) 

Peringkat obligasi merupakan simbol-simbol karakter yang diberikan oleh 

agen peringkat untuk menunjukkan risiko obligasi. Peringkat obligasi ini 

dikeluarkan oleh agen pemeringkat obligasi. Dua buah agen peringkat obligasi 

yang terkenal di dunia yaitu Standard & Poor’s Corporation (S&P) dan Moody’s 

Investor Service Inc. (Hartono, 2008:166) Dalam Hadianto dan Wijaya (2010). 

Ukuran Perusahaan ( Size ) 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya  

perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili  

ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan  

kapitalisasi pasar. Semakin  besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam,  

semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin 

besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat 

(Sudarmadji dan Sularto, 2007) dalam (Ningsaptiti,2010) 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel akuntansi yang 

mempengaruhi peringkat obligasi. Ukuran perusahaan dapat tercermin dari total 

aset, penjualan ataupun ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dengan 

ukuran perusahaan, investor dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

membayar bunga obligasi secara periodik dan melunasi pokok pinjaman yang 

dapat meningkatkan peringkat obligasi perusahaan (Pandutama,2012) 
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Menurut Sulisyanto (2008) Dalam Sari,dkk (2011), ukuran perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Perusahaan dengan ukuran besar yang diukur dengan besarnya 

total aktiva akan dapat menghasilkan produk dengan tingkat biaya rendah. Tingkat 

biaya yang rendah merupakan unsur untuk mencapai laba diinginkan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan (Sulistyanto,2008). Menurut Magreta dan 

Poppy (2009:8), size (ukuran perusahaan) dihitung dengan logaritma natural  dari 

total asset. 

Leverage 

Menurut Raharjaputra (2009:200) Leverage adalah  mengukur sejauh 

mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri 

(shareholders equity) yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para 

kreditur (creditors). Menurut fahmi (2011:127) Leverage adalah mengukur 

seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Kusumawati dan 

Sudento (2005) dalam Analisa (2011), menggambarkan leverage sebagai 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan menggunakan 

ekuitas yang dimilikinya. 

Menurut Satoto (2011) Leverage adalah Rasio yang  digunakan untuk 

mengukur keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor (utang) 

dan yang didanai oleh pemilik perusahaan (ekuitas). Jika rasio ini cukup tinggi, 

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

membuat perusahaan mengalami kesulitan keuangan, dan biasanya memiliki 

risiko kebangkrutan yang cukup besar. Rasio ini seringkali diukur dengan 

menggunakan debt ratio yaitu rasio yang dipergunakan untuk mengukur jumlah 

aktiva perusahaan yang di biayai oleh utang atau modal yang berasal dari kreditur. 

Semakin rendah rasio ini maka beban hutang perusahaan semakin rendah. 

Dalam penelitian ini leverage diukur dengan DER. Menurut Pertiwi (2013) 

Debt to Equity Ratio Merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh 

utang,termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk 
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mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik 

perusahaan. 

Profitabilitas 

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa besar efektivitas 

manajemen atau eksekutif perusahaan yang dibuktikan dengan kemampuan 

menciptakan keuntungan atau perlu ditambahkan mampu menciptakan nilai 

tambah ekonomis perusahaan (Raharjaputra,2009:202). menurut fahmi (2011:135) 

profitabilitas adalah mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi, menurut Kasmir (2008:196) 

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan. Sedangkan menurut Brigham dan Houston (2009) profitabilitas 

adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh 

perusahaan agar dapat memberikan petunjuk petunjuk yang berguna dalam 

menilai keefektipan dari operasi sebuah perusahaan, tetapi rasio profitabilitas 

(profitability ratio) akan menunjukkan kombinasi efek dari likuiditas manajemen 

aktiva, dan utang pada hasil operasi 

Dalam penelitian ini Profitabilitas diukur dengan Return on Asset (ROA). 

Menurut Pertiwi (2013) Rasio ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas 

seluruh aset yang ada. Atau rasio ini menggambarkan efisiensi pada dana yang 

digunakan dalam perusahaan. Oleh karena itu, sering pula rasio ini disebut Return 

on Invesment. Semakin tinggi ROA, berarti perusahaan semakin mampu 

mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuantungan. 

Aktivitas 

 Menurut Kasmir (2008:172) aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. 

menurut fahmi (2011:132) aktivitas merupakan rasio yang menggambarkan sejauh 

mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna 

menunjang aktivitas perusahaan dimana penggunaan aktivitas ini dilakukan secara 

sangat maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal. Menurut 

Raharjaputra (2009:202), aktivitas merupakan rasio yang mengukur seberapa 
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besar hasil guna yang dicapai perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya 

perusahaan yang dimiliki. 

 Sedangkan menurut Yuliana (2011) aktivitas merupakan alat untuk 

mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. 

perusahaan dengan tingkat aktivitas yang tinggi cenderung akan akan mampu 

menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan tingkat 

aktivitas yang rendah. Sehingga perusahaan dengan tingkat aktivitas yang tinggi 

akan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik 

Dalam penelitian ini Aktivitas diukur dengan Total Aseet turnover (TATO). 

Menurut Alfiani (2013) Total Asset turnover (TATO) menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produktivitas aset dan nantinya juga 

akan berpengaruh terhadap penjualan perusahaan pada suatu periode tertentu. 

Likuiditas 

 Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahan memenuhi kewajiban 

jangka pedeknya secara tepat waktu (Fahmi,2011:121). Menurut Raharjaputra 

(2009) likuiditas merupakan rasio yang paling banyak mendapat perhatian baik 

dari para analisis maupun investor. Sedangkan menurut Brigham dan Houston 

(2009:95) likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan 

aktiva lancar lainnya dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya. 

Dalam penelitian ini likuiditas diukur dengan Current Ratio (CR) Menurut 

Fahmi (2011:121)  Current Ratio (CR) Adalah ukuran yang umum digunakan atas 

solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utag 

ketika jatuh tempo. Menurut Kasmir (2008:134) Current ratio (CR) Adalah rasio 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. 

Reputasi Auditor 

Argumentasi yang mendasari dimasukkannya reputasi auditor adalah  

semakin tinggi reputasi auditor maka semakin tinggi pula tingkat kepastian  suatu 

perusahaan sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami 

kegagalan, (Magreta dan Nurmayanti, 2009).  Menurut Magreta & Poppy 

Nurmayanti (2009) dalam Febriany (2013) menyatakan di Indonesia emiten yang 
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diaudit oleh auditor big 4 akan mempunyai obligasi yang investment grade karena 

semakin baik reputasi auditor maka akan mempengaruhi peringkat obligasi. 

Dengan reputasi auditor yang baik maka akan memberikan hasil audit yang dapat 

dipercaya. 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan konsep teori di atas maka peneliti mencoba menguraikan 

dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:  

Kerangka Pemikiran 

 

         

       

          

  

  

     

    

    

  

     

     

Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan 

kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Ukuran perusahaan (size) berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat 

Obligasi  Pada Perusahaan Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2014 

Ukuran Perusahaan (Size) (X1) 

Leverage (X2) 

 

 

Profitabilitas (X3) 

Aktivitas (X4) 

Likuiditas (X5) 

Reputasi Auditor (X6) 

 

 

 

 

 

Prediksi 

Peringkat 

Obligasi (Y) 

H 1 

H 2 

H 3 

H 4 

H 5 

H 6 

H 7 
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H2 : Leverage Berpengaruh signifikan Terhadap Prediksi Peringkat Obligasi Pada 

Perusahaan Keuangan Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2014 

H3 : Profitabilitas berpengaruh signifikan Terhadap Prediksi Peringkat Obligasi 

pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2012-2014 

H4 : Aktivitas Berpengaruh signifikan terhadap Prediksi Peringkat Obligasi Pada 

Perusahaan Keuangan yang Terdaftar  di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2014 

H5 : Likuiditas Berpengaruh signifikan terhadap Prediksi Peringkat Obligasi Pada 

Perusahaan Keuangan yang Terdaftar  di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2014 

H6 : Reputasi Auditor Berpengaruh signifikan terhadap Prediksi Peringkat 

Obligasi Pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar  di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2014 

H7 : Ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, aktivitas, likuiditas dan reputasi 

auditor berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi pada 

perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2014 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Variabel Dependen  

Variabel dipenden atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat, karena adanya variabel lain (variabel bebas) (Siregar, 

2013:19). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peringkat obligasi. 

Menurut Nurmayanti (2009:8), peringkat obligasi perusahaan yang diterbitkan 

oleh PEFINDO. Variabel ini dikategorikal, yaitu 0 low investment (BBB) dan 1 

high investment (AAA, AA, A) 
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Variabel Independen 

a. Size perusahaan 

Menurut Pandutama (2012:4), ukuran perusahaan merupakan salah satu 

variabel akuntansi yang mempengaruhi peringkat obligasi. Ukuran 

perusahaan dapat tercermin dari total aset, penjualan ataupun ekuitas yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan. Menurut Magreta dan Poppy (2009:8), size 

(ukuran perusahaan) dihitung dengan logaritma natural  dari total asset. 

b. Leverage 

Menurut Raharjaputra (2009:200) Leverage adalah  mengukur sejauh 

mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana 

sendiri (shareholders equity) yang telah disetorkan dengan jumlah 

pinjaman dari para kreditur (creditors). 

 

c. Profitabilitas 

Menurut Raharjaputra (2009:202), profitabilitas adalah rasio yang 

mengukur seberapa besar efektivitas manajemen atau eksekutif perusahaan 

yang dibuktikan dengan kemampuan menciptakan keuntungan atau perlu 

ditambahkan mampu menciptakan nilai tambah ekonomis perusahaan.  

 

d. Aktivitas 

Menurut fahmi (2011:132), aktivitas merupakan rasio yang 

menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber 

daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan dimana 

penggunaan aktivitas ini dilakukan secara sangat maksimal dengan 

maksud memperoleh hasil yang maksimal. 

 

e.  Likuiditas 

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahan memenuhi kewajiban 

jangka pedeknya secara tepat waktu.  (Fahmi, 2011:121). 
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f.  Reputasi Auditor 

Magretha (2007) dalam Sari (2013:4), menyatakan bahwa pengguna 

informasi keuangan merasa bahwa auditor big 8 menyediakan kualitas 

audit yang lebih baik untuk perusahaan dan pemerintah daerah. Semakin 

tinggi reputasi auditor maka semakin tinggi pula tingkat kepastian laporan 

keuangan suatu perusahaan sehingga semakin kecil kemungkinan 

perusahaan mengalami kegagalan. Menurut Nurmayanti (2009:8), reputasi 

auditor merupakan variabel dummy, 0 jika obligasi diaudit oleh selain the 

big four, dan 1 jika obligasi diaudit oleh the big four. 

Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 

pengolahnya (Siregar, 2013:37). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh 

peneliti dari Bursa Efek Indonesia yaitu melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji Statistik Kolmogorov Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 44 
Normal Parameters

a,b
 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,27064806 
Most Extreme Differences Absolute ,083 

Positive ,083 
Negative -,082 

Test Statistic ,083 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200

c,d
 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

 Sumber : Hasil Olahan SPSS Versi 22 

http://www.idx.co.id/
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Berdasarkan hasil analisis metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, ini berarti 

variabel residual berdistribusi normal. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya Variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas 

manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya 

Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients

a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

SIZE ,553 1,809 

DER ,178 5,618 

ROA ,533 1,878 

TATO ,947 1,056 

CR ,182 5,488 

REPUTASI ,881 1,135 

a. Dependent Variable: PERINGKAT 

 Sumber : Hasil Olahan SPSS 22, 2016 

 

Berdasarkan Tabel diatas nilai Tolerance dan VIF terlihat bahwa tidak ada 

nilai Tolerance di bawah 0.10 dan nilai VIF tidak ada di atas 10 hal ini berarti 

ketiga variabel independen tersebut tidak terdapat hubungan multikolinieritas dan 

dapat digunakan untuk memprediksi Peringkat Obligasi selama periode 

pengamatan 2012-2014. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Hal yang harus 

terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.  
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Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan Gambar di atas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) 

menyebar secara merata di atas dan di bawah garis nol, tidak berkumpul di satu 

tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pada uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi regresi di mana variabel 

dependen (terikat) tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri.  

Autokorelasi (Durbin Watson) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,759
a
 ,576 ,507 ,25966 1,978 

a. Predictors: (Constant), REPUTASI, ROA, TATO, CR, SIZE, DER 

b. Dependent Variable: PERINGKAT 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 22, 2016 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai Durbin Watson sebesar 

1,942. Hal ini dapat diketahui berdasarkan kriteria bahwa nilai DW berada 

diantara -2 dan 2 sehingga tidak adanya autokorelasi. 

 

Hasil Uji T-Test 

Uji statistik T pada dasarnya digunakan untuk melihat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Pada penelitian ini akan 

dikaji pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, aktivitas, likuiditas, 

umur obligasi, jaminan obligasi, dan reputasi auditor terhadap peringkat obligasi. 
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Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t  dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Hasil Uji T 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients  
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,891 2,821  2,088 ,044 

SIZE 6,218E-10 ,000 ,268 1,862 ,071 

DER -,123 ,041 -,753 -2,968 ,005 

ROA -,087 ,068 -,188 -1,280 ,208 

TATO ,051 ,051 ,110 1,001 ,323 

CR -4,241 2,232 -,476 -1,900 ,065 

REPUTASI ,752 ,165 ,518 4,545 ,000 

a. Dependent Variable: PERINGKAT 

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tabel tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Ukuran Perusahaan mempunyai thitung  1,862 sehingga nilai thitung > ttabel, 

yaitu 1,862>1,679 Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima, ini menunjukkan bahwa secara parsial ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh terhadap Peringkat Obligasi. Berdasarkan 

tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi Ukuran Perusahan yaitu 

sebesar 0,071. Hal ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan dikarenakan nilai sig = 0,071 < 0,05.  

2. Leverage mempunyai thitung 2,968 sehingga nilai thitung > ttabel, yaitu 

2,968>1,679 Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima, ini menunjukkan bahwa secara parsial leverage memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Peringkat Obligasi. Dapat diketahui 

bahwa nilai negatif membuktikan adanya pengaruh yang berlawanan arah 

dimana setiap peningkatan dari leverage akan memberikan penurunan 

terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai 

signifikansi Ukuran Perusahan yaitu sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 

dimana hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara leverage terhadap peringkat obligasi. 

3. Profitabilitas mempunyai thitung 1,280 sehingga nilai thitung < ttabel, yaitu 

1,280<1,679 Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ha 
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ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Peringkat Obligasi. Berdasarkan tabel 

diatas dapat diketahui nilai signifikansi Ukuran Perusahan yaitu sebesar 

0,208 lebih besar dari 0,05 dimana hal ini membuktikan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap peringkat 

obligasi. 

4. Aktivitas mempunyai thitung  1,001 sehingga nilai thitung < ttabel, yaitu 

1,001<1,679 Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ha 

ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial aktivitas tidak memiliki 

pengaruh terhadap Peringkat Obligasi. Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui nilai signifikansi aktivitas yaitu sebesar 0,323 dimana hal ini 

menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan antara aktivitas terhadap 

peringkat obligasi. 

5. Likuiditas mempunyai thitung  1,900 sehingga nilai thitung > ttabel, yaitu 

1,900>1,679 Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima, ini menunjukkan bahwa secara parsial likuiditas memiliki 

pengaruh terhadap Peringkat Obligasi. Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui nilai signifikansi aktivitas yaitu sebesar 0,065 dimana hal ini 

menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan antara likuiditas terhadap 

peringkat obligasi. 

6. Reputasi Auditor mempunyai thitung 4,545 sehingga nilai thitung >ttabel, yaitu 

4,545>1,679 Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima, ini menunjukkan bahwa secara parsial Reputasi Auditor memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Peringkat Obligasi 

Hasil Uji F-Test (Anovab) 

Uji F untuk menentukan apakah secara serentak atau bersama-sama 

variabel independent mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik atau 

apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependent. Pada tabel Anova dapat dilihat pengaruh 

variabel pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, aktivitas, likuiditas, 

umur obligasi, jaminan obligasi, dan reputasi auditor terhadap peringkat obligasi. 
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Hasil Uji Simultan Dengan F- Test 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,392 6 ,565 8,384 ,000
b
 

Residual 2,495 37 ,067   

Total 5,886 43    

a. Dependent Variable: PERINGKAT 

b. Predictors: (Constant), REPUTASI, ROA, TATO, CR, SIZE, DER 

 

Dari tabel 4.8 di atas, Uji signifikansi simultan / bersama-sama (uji 

statistik F) menghasilkan nilai F hitung sebesar 8,384 dengan siginfikasi 0,000. 

Nilai signifikasi tersebut lebih kecil dari pada 0,05 sehingga hal tersebut 

menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependent. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel 

independen yaitu pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, aktivitas, 

likuiditas, umur obligasi, jaminan obligasi, dan reputasi auditor secara bersama-

sama berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi. Nilai f tabel pada taraf 

kepercayaan signifikansi 0,05 adalah 2,21 dengam demikian F hitung = 8,384>F 

tabel = 2,21 dengan demikian maka model regresi dapat dikatakan bahwa 

pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, aktivitas, likuiditas, dan 

reputasi auditor secara bersama-sama memiliki pengaruh yang terhadap Peringkat 

Obligasi. 

Uji Koefisien Determinasi (R Square) 

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk melihat seberapa besar 

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen untuk 

mengetahui persentase sumbangan variabel (ukuran perusahaan, leverage, 

profitabilitas, aktivitas, likuiditas dan reputasi auditor) secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (Peringkat Obligasi). 
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Hasil Pengujian Untuk  

Uji Koefisien Determinasi (R Square) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,759
a
 ,576 ,507 ,25966 1,978 

a. Predictors: (Constant), REPUTASI, ROA, TATO, CR, SIZE, DER 

b. Dependent Variable: PERINGKAT 

 

Dari hasil tabel di atas besarnya R2 berdasarkan hasil analisis dengan SPSS 

22 sebesar 0,576. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh 

variabel ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, aktivitas, likuiditas dan 

reputasi auditor terhadap Peringkat Obligasi adalah sebesar 57,6%, sedangkan 

sisanya sebesar 42,4% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pengaruh Ukuran Perusahaan  (Size) terhadap Prediksi peringkat Obligasi 

Ukuran perusahaan menunjukkan tingkat besar atau kecilnya suatu 

perusahaan yang dapat didasarkan pada total aktiva, penjualan, atau ekuitas. Hasil 

logaritma dari aktiva, penjualan, atau ekuitas tersebut mencerminkan ukuran suatu 

perusahaan (Miswanto & Husnan, 1999 dalam widya, 2005). Proksi size yang 

digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada total aktiva karena lebih 

mencerminkan kekayaan perusahaan( Eny dan Daljono, 2010 ). Semakin besar 

perusahaan dan semakin dikenal oleh masyarakat, maka semakin banyak 

informasi yang bisa diperoleh investor dan semakin kecil pula ketidakpastian yang 

dimiliki oleh investor. Alasan lain adalah dengan ukuran perusahaan, investor 

dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga obligasi secara 

periodik dan melunasi pokok pinjaman yang dapat meningkatkan peringkat 

obligasi perusahaan. Ukuran Perusahaan mempunyai thitung  1,862 sehingga nilai 

thitung > ttabel, yaitu 1,862>1,679 Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima, ini menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh terhadap Peringkat Obligasi. Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui nilai signifikansi Ukuran Perusahan yaitu sebesar 0,071. Hal ini 
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membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

dikarenakan nilai sig = 0,071 < 0,05. 

Menurut Aini (2011) Dalam Sari,dkk (2013), obligasi pada perusahaan-

perusahaan besar kurang beresiko dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 

kecil. Di samping itu ukuran perusahaan juga bisa mempunyai korelasi terhadap 

tingkat resiko kebangkrutan atau kegagalan sehingga dapat mempengaruhi rating 

obligasi. Ini didukung dengan hasil penelitian yang diakukan yuliana (2011) dan 

Winda,dkk (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi 

Pengaruh Leverage Terhadap Prediksi Peringkat Obligasi 

Rasio leverage menunjukkan proporsi penggunaan utang untuk membiayai 

investasi terhadap modal yang dimiliki. Rendahnya nilai rasio leverage dapat 

diartikan bahwa hanya sebagian kecil aktiva didanai dengan utang dan semakin 

kecil risiko kegagalan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage yang 

tinggi cenderung memiliki kemampuan yang rendah dalam memenuhi 

kewajibannya. Salah satu alat yang dipakai untuk mengukur leverage 

adalahdengan menggunakan debt to equity ratio. Tingginya rasio ini mengandung 

arti bahwa sebagian besar aset didanai dengan utang dan ini menyebabkan 

perusahaan dihadapkan pada masalah default risk atau peringkat rating yang 

kurang baik  Semakin besar leverageperusahaan, semakin besar risiko kegagalan 

perusahaan.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa Leverage mempunyai thitung 2,968 

sehingga nilai thitung > ttabel, yaitu 2,968>1,679 Berdasarkan nilai tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa Ha diterima, ini menunjukkan bahwa secara parsial 

leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Peringkat Obligasi. Dapat 

diketahui bahwa nilai negatif membuktikan adanya pengaruh yang berlawanan 

arah dimana setiap peningkatan dari leverage akan memberikan penurunan 

terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai 

signifikansi Ukuran Perusahan yaitu sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 dimana 

hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara leverage 

terhadap peringkat obligasi. 
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Semakin rendah leverage perusahaan, semakin baik peringkat yang 

diberikan terhadap perusahaan Menurut Raharjaputra (2009:200) Leverage adalah  

mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan 

antara dana sendiri (shareholders equity) yang telah disetorkan dengan jumlah 

pinjaman dari para kreditur (creditors). Ini didukung dengan hasil penelitian yang 

dialkukan Satoto (2011) yang menyatakan bahwa rasio leverage berpengaruh 

signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi. 

Pengaruh  profitabilitas terhadap  prediksi peringkat obligasi 

 Profitabilitas adalah rasio yang mengukur seberapa besar efektivitas 

manajemen atau eksekutif perusahaan yang dibuktikan dengan kemampuan 

menciptakan keuntungan atau perlu ditambahkan mampu menciptakan nilai 

tambah ekonomis perusahaan (Raharjaputra,2009:202). Dalam penelitian ini 

Profitabilitas diukur dengan Return on Asset (ROA). Menurut Pertiwi (2013) 

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada. 

Atau rasio ini menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam 

perusahaan. Oleh karena itu, sering pula rasio ini disebut Return on Invesment. 

Semakin tinggi ROA, berarti perusahaan semakin mampu mendayagunakan aset 

dengan baik untuk memperoleh keuantungan.Menurut Sari,dkk (2013), apabila 

laba perusahaan tinggi, maka akan memberikan peringkat yang naik pula sehingga 

variabel ini dikatakan dapat mempengaruhi peringkat obligasi. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa Profitabilitas mempunyai thitung 1,280 sehingga nilai thitung < 

ttabel, yaitu 1,280<1,679 Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

Ha ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Peringkat Obligasi. Berdasarkan tabel diatas 

dapat diketahui nilai signifikansi Ukuran Perusahan yaitu sebesar 0,208 lebih 

besar dari 0,05 dimana hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara profitabilitas terhadap peringkat obligasi. 

Pengaruh aktivitas  terhadap prediksi peringkat obligasi 

 Rasio aktivitas merupakan alat untuk mengukur efektivitas perusahaan 

dalam menggunakan atau memanfaatkan sumber daya-sumber dayanya. 

Perusahaan dengan tingkat aktivitas yang tinggi cenderung akan mampu 
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menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan 

tingkat aktivitas yang rendah. Sehingga perusahaan dengan tingkat aktivitas yang 

tinggi akan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik hal ini dapat 

meningkatkan peringkat obligasi perusahaan. Semakin tinggi rasio aktivitas yang 

diproksikan dengan (TAT) Total Asset Turnover maka semakin efektif 

penggunaan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan pendapatan. Berdasarkan 

penelitian Raharja dan Sari (2008) dalam Alfiani (2013), apabila aktivitas 

perusahaan tinggi, maka kemungkinan besar obligasi perusahaannya masuk 

investment grade, karena dengan penjualan yang tinggi cenderung lebih mampu 

menghasilkan laba yang tinggi, sehingga perusahaan lebih mampu untuk 

memenuhi segala kewajibannya kepada para investor secara lebih baik. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa Aktivitas mempunyai thitung  1,001 sehingga nilai 

thitung < ttabel, yaitu 1,001<1,679 Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha ditolak, ini menunjukkan bahwa secara parsial aktivitas tidak memiliki 

pengaruh terhadap Peringkat Obligasi. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 

nilai signifikansi aktivitas yaitu sebesar 0,323 dimana hal ini menunjukkan 

pengaruh yang tidak signifikan antara aktivitas terhadap peringkat obligasi. 

Pengaruh rasio likuiditas terhadap peringkat obligasi  

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Salah satu alat yang dipakai untuk 

mengukur likuiditas adalah dengan menggunakan rasio lancar (current ratio). 

Menurut Arifin (2005) Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban 

keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan 

likuid dan mempunyai aktiva lancar lebih besar daripada hutang lancarnya. 

Menurut Brigham dan Houston (2009:95) likuiditas adalah rasio yang 

menunjukkan hubungan antara kas dan aktiva lancar lainnya dari sebuah 

perusahaan dengan kewajiban lancarnya. 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. tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi 
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keuangan perusahaan sehingga secara financial akan mempengaruhi peringkat 

obligasi.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Likuiditas mempunyai 

thitung  1,900 sehingga nilai thitung > ttabel, yaitu 1,900>1,679 Berdasarkan nilai 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima, ini menunjukkan bahwa 

secara parsial likuiditas memiliki pengaruh terhadap Peringkat Obligasi. 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi aktivitas yaitu sebesar 

0,065 dimana hal ini menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan antara 

likuiditas terhadap peringkat obligasi. 

Dengan aset lancar yang lebih tinggi dari utang lancar, perusahaan 

mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek kepada 

investor tepat pada waktunya. Kondisi tersebut akan memudahkan perusahaan 

untuk menarik investor untuk melakukan investasi keperusahaannya.   

Pengaruh reputasi auditor terhadap prediksi peringkat obligasi 

Argumentasi yang mendasari dimasukkannya reputasi auditor adalah 

semakin tinggi reputasi auditor maka semakin tinggi pula tingkat kepastian suatu 

perusahaan sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami 

kegagalan. Magretha (2007) Dalam Sari,dkk (2013) melakukan pengujian 

mengenai persepsi agen pemeringkat atas manfaat informasi akuntansi yang 

dinilai dengan pengujian hubungan antara informasi akuntansi dan bond rating. 

Dengan reputasi auditor yang baik maka akan memberikan hasil audit yang dapat 

dipercaya. Sementara di Indonesia emiten yang diaudit oleh auditor big 4 akan 

mempunyai obligasi yang investment grade karena semakin baik reputasi auditor 

maka akan mempengaruhi peringkat obligasi. Berdasarkan hasil penelitian 

membuktikan bahwa Reputasi Auditor mempunyai thitung 4,545 sehingga nilai 

thitung >ttabel, yaitu 4,545>1,679 Berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima, ini menunjukkan bahwa secara parsial Reputasi Auditor 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Peringkat Obligasi. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan hasil 

penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

1. Secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Peringkat 

Obligasi  

2. Secara parsial leverage berpengaruh yang signifikan terhadap Peringkat 

Obligasi. 

3. Secara parsial profitabilitas berpengaruh yang signifikan terhadap 

Peringkat Obligasi.  

4. Secara parsial aktivitas tidak berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi.  

5. Secara parsial likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Peringkat 

Obligasi.  

6. Secara parsial Reputasi Auditor berpengaruh yang signifikan terhadap 

Peringkat Obligasi. 

7. Secara simultan ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, aktivitas, 

likuiditas, umur obligasi, jaminan obligasi, dan reputasi auditor secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang terhadap Peringkat Obligasi 

 

Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor yang akan menginvestasikan kelebihan dananya ke obligasi, 

dapat melihat rasio keuangan dan ukuran perusahaan untuk mengetahui 

tingkat keamanan obligasi perusahaan paling tinggi yang akan digunakan 

sebagai tempat investasi. 

2. Bagi perusahaan yang menerbitkan obligasi, harus meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan agar dapat meningkatkan peringkat obligasi 

perusahaan. Semakin tinggi peringkat obligai perusahaan akan 

meningkatkan kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan 
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dalam memenuhi kewajibannya. Dengan tingginya peringkat obligasi 

perusahaan, maka perusahaan akan lebih mudah memperoleh modal 

eksternal untuk kepentingan ekpansi usaha. 

3. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian 

dengan membahas variabel lain diluar penelitian ini serta memperpanjang 

waktu penelitian. 
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