
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu negara dikatakan berhasil dalam pembangunan salah satu 

indikatornya adalah terjadinya peningkatan pada sektor usaha. Peningkatan 

pada sektor usaha memerlukan dana investasi yang cukup besar dalam rangka 

pengembangan-pengembangan usahanya. Pasar modal merupakan suatu 

usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung serta sebagai sarana 

investasi bagi pemilik modal. Dengan demikian, pasar modal dapat 

mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien sehingga investor dapat 

memilih alternatif investasi yang akan memberikan pengembalian yang 

optimal (Dewi dan Suaryana, 2017).  

Bagi masyarakat yang memiliki dana lebih dan berminat untuk 

melakukan investasi, terdapat deretan alternatif untuk menanamkan modalnya 

pada lembaga pasar modal di Indonesia. Berbagai jenis surat berharga 

diperdagangkan di pasar tersebut, salah satunya adalah obligasi. Obligasi 

merupakan alternatif investasi yang menjanjikan dan merupakan salah satu 

sumber pendanaan (financing) bagi perusahaan (Dewi dan Suaryana, 2017). 

Obligasi adalah suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada 

pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang 

beserta kupon bunganya pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran (Saputri 

dan Purbawangsa, 2016).  
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perkembangan industri pasar 

modal, khususnya pasar surat utang atau obligasi di Indonesia, makin 

meningkat dan kondusif. Hal ini terlihat dari kenaikan Indonesia Composite 

Bond Index (ICBI) sebesar 34,53 basis poin (bps) selama periode 2017 dari 

208,45 (Des 2016) ke 242,98 (Des 2017) (Warta Ekonomi.co.id). Obligasi 

merupakan salah satu pilihan investasi yang sangat diminati investor, karena 

obligasi memiliki pendapatan yang bersifat tetap (Widiastuti dan Rahyuda, 

2016). Meskipun obligasi merupakan investasi yang relatif aman, tidak 

menutup kemungkinan obligasi juga memiliki risiko yaitu default risk. 

Default risk adalah resiko tidak terbayarnya bunga dan pokok utang (Febriani 

dkk, 2013). 

Informasi yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang ada dalam 

berinvestasi dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan investasi 

adalah peringkat obligasi (bond rating). Peringkat obligasi merupakan skala 

risiko dari semua obligasi yang diperdagangkan. Informasi peringkat obligasi 

bertujuan untuk menilai kualitas kredit dan kinerja dari perusahaan penerbit. 

Hal ini membuktikan bahwa investor memerlukan peringkat obligasi ini 

untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang 

tepat (Al-khawaldeh, 2013). Fungsi utama lembaga pemeringkat adalah 

memberikan rating yang obyektif, independen dan kredibel terhadap risiko 

kredit dari sekuritas pinjam (debt) yang diterbitkan secara umum melalui 

kegiatan rating (Saputri dan Purbawangsa, 2016). Peringkat obligasi yang 

baik akan menguntungkan issuer karena akan lebih dipercaya oleh investor 
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dalam berinvestasi. Investor dapat menggunakan jasa agen pemeringkat 

sebagai petunjuk tentang kualitas investasi obligasi yang diinginkan.  

Terdapat beberapa fenomena tentang peringkat obligasi yang terjadi di 

Indonesia. Seperti fenomena gagal bayar yang terjadi pada beberapa 

perusahaan besar yang cukup terkenal. Pefindo menurunkan peringkat PT 

Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) atas obligasi dan sukuk yang akan jatuh 

tempo menjadi CCC dari sebelumnya BB+. Peringkat tersebut mencerminkan 

kemampuan Tiga Pilar untuk melunasi utang terkendala likuiditas lemah, 

sehingga rentan gagal bayar (Katadata.co.id). 

Salah satu lembaga pemeringkat obligasi yaitu PT. PEFINDO 

(Pemeringkat Efek Indonesia). Lembaga pemeringkat memberikan peringkat 

obligasi yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu investment grade 

(idAAA, idAA, idA, dan idBBB) dan non investment grade (idBB, idB, 

idCCC, dan idD). Investment grade adalah kategori bahwa suatu perusahaan 

atau negara dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi 

hutangnya. Sehingga bagi investor yang mencari investasi yang aman, 

umumnya mereka memilih rating investment grade. Sedangkan, Non 

investment grade adalah kategori bahwa suatu perusahaan atau negara 

dianggap memiliki kemampuan yang meragukan dalam memenuhi 

kewajibannya. Perusahaan yang termasuk kategori ini cenderung sulit 

memperoleh pendanaan (www.pefindo.com).  

Alasan penelitian ini menggunakan PT PEFINDO karena jumlah 

perusahaan yang menggunakan jasa pemeringkat ini lebih banyak daripada 
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lembaga pemeringkat lainnya (Dewi dan Suaryana, 2017). Pemilihan ini 

diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan karena banyaknya 

perusahaan yang menggunakan jasa PEFINDO yang berarti banyak yang 

mempercayai atas penilaian agen pemeringkat tersebut.  

Agen pemeringkat perlu mempertimbangkan beberapa faktor dalam 

menentukan pemeringkat obligasi (Dewi dan Suaryana, 2017). Oleh karena 

itu, penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat 

obligasi. Faktor-faktornya antara lain leverage, profitabilitas, pertumbuhan 

perusahaan, jaminan dan ukuran perusahaan. Pemilihan faktor-faktor diatas 

dikarenakan faktor-faktor tersebut merupakan indikator apakah perusahaan 

dapat memenuhi kewajibannya dan karena dari perpektif investor dan pihak-

pihak yang memiliki kepentingan.  

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

financialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau 

mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang. Perusahaan 

dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang 

rendah dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi leverage berarti 

semakin besar aset didanai dari hutang, sehingga akan mengakibatkan 

sulitnya perusahaan untuk memperoleh pinjaman dikarenakan perusahaan 

berada dalam default risk, karena besar kemungkinan perusahaan tidak dapat 

mengembalikan pokok pinjaman dan bunga secara berkala dikarenakan 

besarnya hutang yang dimiliki perusahaan tersebut (Widowati dkk, 2013). 
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Jadi semakin tinggi leverage maka kemungkinan peringkat obligasi 

perusahaan tersebut akan semakin rendah.  

Hasil penelitian tentang leverage oleh Murcia dkk (2014), Saputri dan 

Purbawangsa (2016) menyatakan leverage berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Sedangkan Sari dan Badja (2016) menyatakan leverage berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap peringkat obligasi. Rosa dan 

Musdholifah (2016), Henny (2016), Sari dkk (2018) menyatakan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Septyawanti (2013), 

Kustiyaningrum dkk (2016), menyatakan secara parsial menunjukkan 

leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hasil penelitian 

Widowati dkk (2013), Al-khawaldeh (2013), Kurniawan dan Suwarti (2017), 

menyatakan leverage berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi.  

Profitabilitas merupakan suatu ukuran dalam persentase yang 

digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba 

pada tingkat yang dapat diterima. Menurut Brotman (1989) dalam Yasa 

(2007) semakin tinggi profitabilitas maka semakin rendah default risk atau 

risiko ketidakmampuan membayar suatu perusahaan, maka peringkat 

obligasinya semakin baik. Hasil penelitian Septyawanti (2013), Murcia dkk 

(2014), Rosa dan Musdholifah (2016), Sari dkk (2018) menghasilkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Penelitian Saputri dan 

Purbawangsa (2016), Widowati dkk (2013), Al-khawaldeh (2013), Henny 

(2106), Kurniawan dan Suwarti (2017), manyatakan profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Namun berbeda 
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dengan penelitian Lestari dan Yasa (2014), Sari dan Yasa (2016) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Kustiyaningrum, dkk (2016) menyatakan profitabilitas secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Pertumbuhaan perusahaan (growth) merupakan kemampuan suatu 

perusahaan untuk meningkatkan ukuran perusahaan tersebut yang dilihat dari 

kondisi finansialnya. Pertumbuhan perusahaan yang baik umumnya dapat 

memberikan peringkat obligasi yang investment grade, maka investor di 

dalam memilih investasi terhadap obligasi akan melihat pengaruh growth 

(Widiastuti dan Rahyuda, 2016). 

Penelitian Rosa dan Musdholifah (2016), Murcia dkk (2014) 

menyatakan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi perusahaan. Dewi  dan Suaryana (2017), Al-Khawaldeh (2013) 

menyatakan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap peringkat obligasi. Sucipta dan Rahyuda (2015) menyatakan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peringkat obligasi. Penelitian Saputri dan Purbawangsa (2016) yang 

menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh namun tidak 

signifikan terhadap peringkat obligasi. Namun berbeda dengan Febriani, dkk 

(2013), Henny (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh  terhadap peringkat obligasi. Widiastuti dan Rahyuda (2016) 

menyatakan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap peringkat obligasi.  
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Berdasarkan jaminan, obligasi dapat diklasifikasikan menjadi obligasi 

dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan (unsecure bond). Obligasi dengan 

jaminan merupakan obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari 

penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga (Darmadi dan 

Fakhruddin, 2011:209). 

Penelitian Sari dan Badja (2016) menyatakan jaminan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap peringkat obligasi. Penelitian Utami dan 

Khairunnisa (2015) jaminan obligasi berpengaruh signifikan terhadap 

peringkat obligasi. Sedangkan penelitian Saputri dan Purbawangsa (2016) 

jaminan perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap peringkat 

obligasi. Namun berbeda dengan penelitian Werastuti (2015) bahwa jaminan 

tidak berpengaruh pada peringkat obligasi.  

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan 

kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang, dan 

kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan 

besar kecilnya perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan, log Size, 

nilai pasar saham dan lain-lain (Febriani dkk, 2013). Ukuran Perusahaan 

membantu investor untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

membayar bunga obligasi secara periodik serta melunasi pokok pinjaman 

yang dapat meningkatkan peringkat obligasi perusahaan (Dewi dan Suaryana, 

2017). 
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Penelitian Rosa dan Musdholifah (2016), Febriana dkk (2013) 

menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh pada peringkat obligasi. Di 

penelitian Sari dan Badja (2016), Al-khawaldeh (2013) Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap peringkat obligasi. Sedangkan, 

pada penelitian Sari dkk (2018) menyatakan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi.  

Banyak penelitian yang dilakukan peneliti mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi peringkat obligasi. Namun karena ada 

ketidakkonsistenan hasil penelitian yang berbeda pada penelitian terdahulu, 

maka penelitian ini dilakukan kembali. Hasil dari ketidakkonsistenan 

diakibatkan karena ada perbedaan faktor yang terbukti berpengaruh pada satu 

penelitian, tetapi belum tentu berpengaruh  pada penelitian yang lain. Pada 

penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Variabel 

penelitian, objek penelitian dan periode penelitian yang menjadi perbedaan 

tersebut. Penelitian terdahulu dari Saputri dan Purbawangsa (2016) 

menggunakan variabel leverage, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan 

jaminan terhadap peringkat obligasi, sedangkan penelitian ini terdapat 

penambahan variabel independen yaitu ukuran perusahaan. jadi, variabel 

yang digunakan pada penelitian ini adalah leverage, profitabilitas, 

pertumbuhan perusahaan, jaminan, dan ukuran perussahaan terhadap 

peringkat obligasi. Perusahaan yang dijadikan objek penelitian ini adalah 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di PEFINDO dan terdaftar di Bursa 
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efek Indonesia pada periode 2014-2018. Penelitian sebelumnya menggunakan 

sektor jasa di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2011-2014. 

Alasan memilih perusahaan non keuangan yang di peringkat oleh 

PEFINDO karena selama ini penelitian yang dilakukan mengenai peringkat 

obligasi berorientasi pada sektor perbankan sedangkan pada sektor lainnya 

tidak terlalu banyak diteliti, sehingga kurangnya informasi mengenai konsep 

peringkat obligasi.    

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH LEVERAGE, 

PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, JAMINAN 

DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PERINGKAT 

OBLIGASI (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN 

YANG DI PERINGKAT OLEH PEFINDO PERIODE 2014-2018)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat 

obligasi ? 

2. Apakah profitabitas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat 

obligasi ? 

3. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

peringkat obligasi ? 
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4. Apakah jaminan berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat 

obligasi ? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

peringkat obligasi ? 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka batasan masalah 

pada penelitian ini dibatasi oleh variabel pengaruh leverage, profitabilitas, 

pertumbuhan perusahaan, jaminan, dan ukuran perusahaan pada peringkat 

obligasi dengan studi kasus pada perusahaan non keuangan yang di peringkat 

oleh PEFINDO periode 2014-2018.  

D. Tujuan Penelitian  

1. untuk menguji pengaruh negatif leverage terhadap peringkat obligasi,  

2. untuk menguji pengaruh positif profitabilitas terhadap peringkat obligasi,  

3. untuk menguji pengaruh positif pertumbuhan perusahaan terhadap 

peringkat obligasi, 

4. untuk menguji pengaruh positif jaminan terhadap peringkat obligasi 

5. untuk menguji pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap peringkat 

obligasi. 

E. Manfaat Penelitian. 

1. Bagi Perusahaan, Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi 

perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat 

obligasi.  
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2. Bagi Investor, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

berinvestasi pada instrumen obligasi.  Sehingga lebih berhati-hati dalam 

mengambil keputusan investasi di obligasi.  

3. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan 

referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya serta sebagai sarana 

menambah wawasan. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan menjadi literatur, 

bahan pertimbangan dan acuan dalam mengevaluasi pengetahuan yang 

berkaitan dengan peringkat obligasi.  
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