
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori sinyal (Signaling Theory) 

Teori sinyal adalah teori yang mengemukakan tentang bagaimana 

seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal-sinyal kepada pengguna 

laporan keuangan. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang 

diterima setiap pihak tidak sama. Oleh karena itu, manajer memberikan 

sinyal berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan untuk 

mewujudkan keinginan pemilik. Sinyal juga dapat berupa promosi dan 

informasi lain mengenai perusahaan itu lebih baik dari perusahaan lainnya. 

Informasi yang diberikan sangat penting bagi investor dan pelaku bisnis 

karena informasi tersebut menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, 

baik gambaran masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya bagi perusahaan.  

Manajer termotivasi menyampaikan informasi yang baik mengenai 

perusahaannya kepada publik/pihak eksternal secepat mungkin. Dorongan 

tersebut muncul karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan 

dengan pihak eksternal. Kurangnya informasi dapat meyebabkan mereka 

melindungi diri mereka dengan memberikan harga rendah untuk 

perusahaan. untuk itu, perusahaan mengurangi asimetri informasi untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Cara mengurangi asimetri informasi salah 

satunya yaitu dengan memberikan sinyal pada pihak luar.  
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Dalam penelitian ini teori sinyal menjelaskan perusahaan 

memberikan sinyal berupa laporan keuangan kepada lembaga pemeringkat 

untuk menghasilkan informasi mengenai peringkat obligasi dari 

perusahaan penerbit obligasi dan dapat digunakan untuk investor sebagai 

sinyal untuk mengetahui kelayakan investasi sebagai salah satu 

pertimbangan investasi. 

2. Obligasi 

Menurut Bursa Efek Indonesia obligasi merupakan surat hutang 

jangka menengah-panjang yang dapat dipindah tangankan dan berisi janji 

dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada 

periode tertentu dan melunasi pokok utang sesuai dengan waktu yang 

telah disepakati.  

Obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang dari 

meminjam uang dari masyarakat atau pihak luar dalam bentuk tertentu, 

untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan 

imbalan bunga, dimana jumlah dan pembayarannya sudah ditentukan oleh 

perusahaan penerbit terlebih dahulu (Keputusan Presiden RI 

No.775/KMK/001/1982). 

Menurut Jogiyanto (2015:230): Peringkat obligasi (bond rating) 

adalah simbol-simbol karakter yang diberikan oleh agen pemeringkat 

untuk menunjukan risiko dari obligasi yang diterbitkan. Dengan kata lain, 

obligasi merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh penerbit (issuer) 

kepada investor (bondholder), dimana penerbit obligasi akan memberikan 
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imbal hasil (return) berupa kupon yang dibayarkan secara berkala disertai 

dengan nilai pokok obligasi ketika obligasi tersebut mengalami jatuh 

tempo. Jika dilihat dari sisi perusahaan penerbit, obligasi menjadi salah 

satu sumber pendanaan untuk kegiatan perusahaan selain pendanaan yang 

bersumber dari pinjaman ataupun kredit bank. Sedangkan jika dilihat dari 

sisi investor, obligasi menjadi sebuah investasi, dimana investasi ini 

cenderung lebih aman sebab obligasi memberikan pendapatan yang tetap 

bagi pemegangnya. 

Menurut Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), jenis-jenis obligasi 

yaitu: a) Dilihat dari sisi penerbit: Corporate Bond, Government Bond 

dan Municipal Bond; b) Dilihat dari sistem pembayaran bunga: Zero 

Coupon Bond, Coupon Bond, Fixed Coupon Bond, dan Floating Coupon 

Bond; c) Dilihat dari hak penukaran atau opsi: Convertible Bond, 

Exhangeable Bond, Callable Bond, dan Putable Bond; d) Dilihat dari segi 

jaminan atau kolateralnya: Secured Bond dan Unsecured. 

3. Peringkat Obligasi  

Sudana (2011: 127) menyatakan bahwa salah satu bahan 

pertimbangan investor dalam memilih obligasi yang diterbitkan oleh 

berbagai perusahaan adalah informasi tentang peringkat obligasi. Darmadji 

& Fakhruddin (2011: 14) berpendapat bahwa peringkat obligasi 

dikeluarkan oleh lembaga yang secara khusus bertugas memberikan 

peringkat atas semua obligasi yang diterbitkan perusahaan. Peringkat 
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obligasi merupakan salah satu acuan untuk investor ketika akan 

memutuskan membeli suatu obligasi. 

Peringkat obligasi merupakan skala resiko dari semua obligasi yang 

diperdagangkan. Skala tersebut menunjukkan tingkat keamanan suatu 

obligasi bagi investor. Keamanan ini ditunjukkan oleh kemampuan emiten 

sebagai penerbit obligasi dalam membayar bunga dan pelunasan pokok 

obligasi pada akhir masa jatuh temponya. Salah satu lembaga pemeringkat 

obligasi di Indonesia yaitu PT.PEFINDO. Tugas utama PEFINDO adalah 

untuk menyediakan suatu peringkat atas risiko kredit yang objektif, 

independen, serta dapat dipertanggungjawabkan atas penerbitan surat 

hutang yang diperdagangkan kepada masyarakat luas. Disamping 

melaksanakan kegiatannya dalam melakukan pemeringkatan surat hutang, 

PEFINDO juga menerbitkan dan mempublikasikan informasi kredit 

sehubungan dengan pasar perdagangan efek. Pengukuran menggunakan 

kode 19 sampai 1 dengan maksud bobot yang lebih tinggi 

merepresentasikan peringkat yang lebih tinggi dan memberi nilai pada 

masing-masing peringkat sesuai dengan peringkat yang dikeluarkan. 

Pemberian kode mengacu pada (Kurniawan dan Suwarti, 2017). Berikut 

tabel mengenai definisi peringkat obligasi perusahaan menurut PT. 

Pefindo:  
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Tabel 2. 1 

Definisi Peringkat Obligasi 

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 yang 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.  

BB  Efek utang yang 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: PT Pefindo 
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4. Leverage 

Harahap (2009:306) menyatakan leverage adalah kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang atau mengukur sejauh mana perusahaan 

dibiayai dengan hutang. 

Pengertian lain dari leverage menurut Fakhrudin (2008:109) adalah 

jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli aset-aset 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari equity 

dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi.   

Menurut Sjahrial (2009:147), leverage adalah penggunaan aktiva dan 

sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) 

berarti sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga 

sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan 

potensial pemegang saham.  

Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa 

utang yang layak diambil dan dari mana sumber-sumber yang dapat 

dipakai untuk membayar utang (Fahmi, 2013: 127).Tingkat likuiditas yang 

tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan sehingga 

secara finansial akan mempengaruhi prediksi peringkat obligasi. 

4.1. Jenis-jenis leverege  

Leverage dibagi kedalam tiga macam yaitu Operating Leverage, 

Financial Leverage dan Combination Leverage. Berikut penjelasan dari 

masing-masing leverage tersebut: 
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1. Leverage Operasi (Operating Leverage) 

Menurut Syamsuddin (2001:107), leverage operasi adalah 

kemampuan perusahaan di dalam menggunakan fixed operating cost 

untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan 

terhadap earning before interest and taxes (EBIT). 

2. Leverage Keuangan (Financial Leverage) 

Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki 

beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan 

keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga akan 

meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham 

(Sartono, 2008:263). 

3. Leverage Gabungan (Combination Leverage) 

Combination leverage terjadi apabila perusahaan memiliki baik baik 

operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya untuk 

meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa (Sartono, 

2008:267). 

5. Profitabilitas  

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, 

modal atau penjualan perusahaan (I Made Sudana, 2011:22). 

Menurut (Fahmi, 2014:135) rasio ini mengukur efektivitas 

manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat 
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keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun 

investasi. 

(Harahap, 2009:305) menyatakan semakin besar rasionya semakin 

baik karena perusahaan dianggap mampu dalam membayar kewajibannya. 

Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin rendah risiko 

ketidakmampuan membayar atau deflult risk. 

Menurut Kasmir (2011:197), yang menyatakan bahwa tujuan 

penggunaan rasio profitabilitas bagi peusahaan, maupun bagi pihak luar 

perusahaan, yaitu: 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri. 

5. Untuk mengukur produtivitas seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

a. Manfaat dari rasio profitabilitas: 

1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode. 

2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 
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3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal 

sendiri. 

5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

b. Jenis-jenis  

rasio profitabilitas yang dapat digunakan menurut Kasmir 

(2014:199)adalah: 

1) Profit margin (Profit Margin On Sales) 

Profit Margin on Sales atau Ratio Profit Margin atau margin 

laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan 

untuk mengukur margin laba atas penjualan. 

2) Return on Investment (ROI) 

Return on Investment (ROI) merupakan rasio yang menujukkan 

hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 

3) Return on Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) atau rentabilitas modal sendiri 

merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri. 

4) Laba per lembar saham biasa (Earning per share of Common Stock) 

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku 

merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam 

mencapai keuntungan bagi pemegang saham. 
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Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan 

semakin besar kemampuan perusahaan menggunakan sumber 

dananya yang berasal dari internal perusahaan berupa keuntungan 

dari operasi perusahaan. 

6. Pertumbuhan Perusahaan  

Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan suatu perusahaan 

untuk meningkatkan ukuran perusahaan tersebut yang dilihat dari kondisi 

finansialnya (Widiastuti dan Rahyuda, 2016). Pertumbuhan menurut 

Kasmir, 2012:107) adalah rasio pertumbuhan (Growth Ratio) merupakan 

rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan 

posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor 

usahanya. Sedangkan menurut (Harahap, 2013:309) pertumbuhan adalah 

Rasio pertumbuhan yang menggambarkan persentase pertumbuhan pos-

pos perusahaan dari tahun ke tahun. Rasio ini terdiri atas kenaikan 

penjualan, kenaikan laba bersih, earning per share, dan kenaikan deviden 

per share. 

Pada dasarnya pertumbuhan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yakni faktor eksternal, internal, dan pengaruh iklim industri lokal. 

Pertumbuhan perusahaan dilihat dari semakin tinggi tingkat pertumbuhan 

perusahaan maka semakin baik perusahaan tersebut. 

Menurut (Kasmir, 2012:107) pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 
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a. Pertumbuhan penjualan menunjukan sejauh mana perusahaan dapat 

meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan 

secara keseluruhan. 

b. Pertumbuhan laba bersih menunjukan sejauh mana perusahaan dapat 

meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh keuntungan bersih 

dibandingkan dengan total keuntungan secara keseluruhan. 

c. Pertumbuhan pendapatan per saham menunjukan sejauh mana 

perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh 

pendapatan atau laba per lembar saham dibandingkan dengan total laba 

per saham secara keseluruhan. 

d. Pertumbuhan dividen per saham menunjukan sejauh mana perusahaan 

dapat meningkatkan kemampuannya untuk memperoleh dividen saham 

dibandingkan dengan total dividen per saham secara keseluruhan. 

7. Jaminan  

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 (Darmadji dan Fakhruddin, 2011:209). 

Investor lebih menyukai obligasi dengan jaminan dikarenakan untuk 

mengurangi risiko default suatu obligasi. Menurut Fahmi (2013:188) 

obligasi dilihat dari jaminan adalah sebagai berikut: 
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a. Obligasi dengan jaminan (seured bond) 

1) Mortgage bond yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan 

dengan menggunakan jaminan asset riil. Sehingga jika perusahaan 

gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak 

untuk mengambil alih asset tersebut. 

2) Second mortgage bond yaitu obligasi dengan menggunakan 

jaminan asset riil yang sama dengan obligasi yang telah 

diterbitkan sebelumnya.”  

b. Obligasi tanpa jaminan (unsecured bond), yaitu obligasi yang 

diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan asset riil tertentu. Sama 

halnya dengan mortgage bond, perusahaan juga bisa menerbitkan 

obligasi tanpa jaminan lagi setelah obligasi tanpa jaminan diterbitkan, 

atau disebut sebagai subordinated (yunior) debentures.” 

8. Ukuran Perusahaan  

Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi menjadi perusahaan 

berskala besar dan perusahaan berskala kecil. (Brigham dan Houston, 

2010:4) mendefinisikan ukuran perusahaan merupakan ukuran besar 

kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukan atau dinilai oleh total aset, 

total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.  

Menurut Bambang Riyanto (2008:313) pengertian ukuran 

perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai 

equity, nilai penjualan atau nilai aktiva.  
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Ukuran perusahaan membantu investor untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam membayar bunga obligasi secara periodik 

serta melunasi pokok pinjaman yang dapat meningkatkan peringkat 

obligasi perusahaan. 

Klasifikasi ukuran perushaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi 

kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha 

menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, 

usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 

(Satu ) adalah sebagai berikut: 

a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

b. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria 

usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih 
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atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini. 

d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 

badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha 

nasional milik Negara atau Swasta, usaha patungan, dan usaha asing 

yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

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 perusahaan terhadap peringkat 

obligasi. Perusahaan yang dijadikan objek penelitian ini adalah perusahaan 

non keuangan yang di peringkat oleh PEFINDO periode 2014-2018. 

Penelitian sebelumnya menggunakan sektor jasa di Bursa Efek Indonesia 

dengan periode penelitian 2011-2014. 
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Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

No 
Penulis & 

Tahun 

Variabel Yang 

Digunakan 
Hasil 

1.  Saputri dan 

Purbawangsa 

(2016) 

Variabel 

Independen : 

Leverage, 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan 

perusahaan, 

Jaminan 

Perusahaan 

 

Variabel 

Dependen : 

Peringkat 

Obligasi 

Leverage berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

peringkat obligasi  

 

Profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

peringkat obligasi 

 

Pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap 

peringkat obligasi  

 

Jaminan perusahaan 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap 

peringkat obligasi  

2. Febriani dkk 

(2013) 

Variabel 

Independen : 

Pertumbuhan 

perusahaan, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Likuiditas, 

Reputasi Auditor 

 

Variabel 

Dependen : 

Peringkat 

Obligasi (Y) 

Ukuran perusahaan 

mempunyai kemampuan 

untuk mempengaruhi 

peringkat obligasi. 

 

Pertumbuhan Perusahaan, 

likuiditas, dan reputasi 

auditor tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. 

 

 

3. Septyawanti 

(2013) 

Variabel 

Independen : 

Konservatisme 

akuntansi dan 

Rasio Keuangan 

(Leverage, 

Likuiditas, 

Profitabilitas)  

 

Variabel 

Dependen : 

secara simultan menunjukan 

bahwa konservatisme 

akuntansi dan rasio keuangan 

(leverage, liquidity, 

profitability) berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi.  

 

Pengujian parsial 

menunjukan konservatisme 

akuntansi, dan liquidity tidak 

berpengaruh terhadap 
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Peringkat 

Obligasi  

peringkat obligasi. Leverage 

dan profitability 

berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. 

4. Widowati, dkk 

(2013) 

Variabel 

Independen : 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Likuiditas, 

Solvabilitas, 

Market Value 

Rasio, 

Produktivitas 

 

Variabel 

Dependen : 

Peringkat 

Obligasi 

Profitabilitas dan likuiditas 

dapat digunakan untuk 

memprediksi dan 

berpengaruh positif pada 

prediksi peringkat obligasi. 
 

Leverage dapat digunakan 

untuk memprediksi tetapi 

berpengaruh negatif pada 

prediksi peringkat obligasi.  

 

Solvabilitas dapat digunakan 

untuk memprediksi tetapi 

tidak berpengaruh positif 

pada prediksi peringkat 

obligasi.  

 

Market Value Rasio dan 

Produktivitas tidak dapat 

digunakan untuk 

memprediksi peringkat 

obligasi. 

5. Al-khawaldeh 

(2013)  

Variabel 

Independen :  

Leverage, 

Profitabilitas, 

karakteristik 

perusahaan, Loss 

Propensity, 

Ukuran 

perusahaan, 

Peluang 

pertumbuhan, 

jenis industri, 

Kualitas audit 

 

Variabel 

Dependen :  

Credit Rating 

karakteristik perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap credit rating. 

Profitabilitas berpengaruh 

positif dengan 

credit rating, sementara 

leverage dan loss propensity 

berpengaruh negatif 

 

ukuran dan peluang 

pertumbuhan berpengaruh 

positif dengan Credit 

Rating. 

 

jenis industri dan audit tidak 

terkait dengan CR 

6. Murcia, dkk 

(2014) 

Variabel 

Independen : 

Leverage, 

Leverage, 

Internationalization, dan 

Kinerja Pasar berpengaruh 
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Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Financial 

Coverage, 

Pertumbuhan 

Perusahaan, 

Liquiditas, 

Corporate 

Governance, 

Control, 

Performance in 

the financial 

market, 

Internationalizatio

n  

 

Variabel 

Dependen : Credit 

Ratings 

signifikan terhadap rating 

kredit. 

 

Profitabilitas  dan 

Pertumbuhan Perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap rating kredit pada 

tingkat signifikan 10% 

7. Lestari dan 

Yasa (2014) 

Variabel 

Independen : 

Corporate 

Governance, 

Profitabilitas 

 

Variabel 

Dependen : 

Peringkat 

Obligasi 

variabel skor CGPI 

(Corporate Governance 

Perception Index) dan 

Profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. 

 

8.  Wijayanti 

(2014) 

Variabel 

Independen : 

ukuran 

perusahaan, 

Pertumbuhan 

Perusahaan, 

Jaminan, 

Maturity, 

Reputasi Auditor 

 

Variabel 

Dependen : 

Peringkat 

Obligasi 

Pertumbuhan dan maturity 

berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi.  

 

Ukuran perusahaan, 

jaminan dan reputasi auditor 

tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi.  

9. Sucipta dan 

Rahyuda 

Variabel 

Independen : 

Pertumbuhan Perusahaan, 

likuiditas dan maturity secara 
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(2015) Pertumbuhan 

Perusahaan, 

Likuiditas, 

Maturity 

 

Variabel 

Dependen : 

Peringkat 

Obligasi 

parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

peringkat obligasi  

10. Utami dan  

Khairunnisa 

(2015) 

Variabel 

Independen 

:Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Likuiditas, 

Jaminan Obligasi 

 

Variabel 

Dependen : 

Peringkat 

Obligasi 

ukuran perusahaan, 

leverage dan jaminan 

obligasi berpengaruh 

signifikan terhadap 

peringkat obligasi, 

sedangkan profitabilitas dan 

likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap peringkat 

obligasi. 

11. Werastuti 

(2015) 

Variabel 

Independen :laba 

operasi, laba 

ditahan, aliran kas 

operasi, total aset, 

leverage, 

Profitabilitas, 

umur obligasi, 

Jaminan Obligasi, 

reputasi auditor  

 

Variabel 

Dependen : 

Peringkat 

Obligasi 

laba ditahan, aliran kas 

operasi, dan profitabilitas 

berpengaruh positif pada 

peringkat obligasi. 
 

Leverage berpengaruh 

negatif terhadap peringkat 

obligasi. 

 

Laba operasi, total asset, 

maturiti, dan jaminan tidak 

berpengaruh pada 

peringkat obligasi.  

12. Kustiyaningru

m, dkk (2016) 

Variabel 

Independen : 

Leverage, 

Likuididas, 

Profitabilitas, 

Umur Obligasi 

 

Variabel 

Dependen : 

Secara parsialLeverage, 

Profitabilitas, dan Umur 

Obligasi tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. 

Sedangkan, Likuiditas 

berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. 

 

Leverage, likuiditas, 
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Peringkat 

Obligasi 

profitabilitas dan umur 

obligasi secara simultan 

berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. 

13. Widiastuti dan 

Rahyuda 

(2016) 

Variabel 

Independen : 

Pertumbuhan 

perusahaan, Rasio 

Likuiditas, 

Maturity, Rasio 

Aktivitas 

 

Variabel 

Dependen : 

Peringkat 

Obligasi 

Pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap 

peringkat obligasi. 
 

Ratio Likuiditas berpengaruh 

negatif tidak signifikan 

terhadap peringkat obligasi. 

Maturity berpengaruh positif 

signifikan terhadap peringkat 

obligasi. 

 

Rasio Aktivitas berpengaruh 

positif tidak signifikan 

terhadap peringkat obligasi. 

14.  Rosa dan 

Musdholifah 

(2016) 

Variabel 

Independen : 

Leverage, 

Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Coverage, 

pertumbuhan 

Perusahaan, dan 

Ukuran 

Perusahaan  

 

Variabel 

Moderasi : 

Reputasi Auditor 

 

Variabel 

Dependen : 

Peringkat 

Obligasi  

leverage, likuiditas, dan 

coverage tidak berpengaruh 

terhadap Peringkat 

Obligasi pada Badan 

Perbankan 

 

Profitabilitas, 

Pertumbuhan Perusahaan, 
dan Ukuran Perusahaan 

berpengaruh terhadap 

Peringkat Obligasi Pada 

Badan Perbankan. 

 

reputasi auditor sebagai 

variabel moderasi tidak 

mempengaruhi untuk 

memperkuat atau 

melemahkan pengaruh antara 

profitabilitas dan peringkat 

obligasi. 

15.  Henny (2016) Variabel 

Independen : 

Leverage, 

Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Produktivitas, 

Pertumbuhan 

Profitabilitas, Produktivitas 

berpengaruh positif 

terhadap prediksi peringkat 

obligasi pada perusahaan 

non keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  
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Perusahaan 

 

Variabel 

Dependen : 

Peringkat 

Obligasi 

 

Leverage, Likuiditas, dan 

Pertumbuhan Perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap prediksi peringkat 

obligasi.  

16. Sari dan Yasa 

(2016) 

Variabel 

Independen :  

 penerapan Good 

Corporate 

Governance, 

profitabilitas dan 

likuiditas 

 

Variabel 

Dependen : 

Peringkat 

Obligasi  

Good Corporate Governance 

dan likuiditas berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap peringkat obligasi. 

Sedangkan profitabilitas 

tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. 

17. Sari dan 

Badjra (2016) 

Variabel 

Independen : 

likuiditas, ukuran 

perusahaan, 

leverage dan 

jaminan 

 

Variabel 

Dependen : 

Peringkat 

Obligasi 

likuiditas berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

peringkat obligasi. 

 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

peringkat obligasi.  

 

Leverage berpengaruh 

positif dan tidak signifikan 

terhadap peringkat obligasi. 

 

Jaminan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap peringkat obligasi. 

18. Dewi dan 

Suaryana 

(2017) 

Variabel 

Independen : 

Produktivitas, 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

 

Variabel 

Moderasi : 

Ukuran 

perusahaan 

 

Variabel 

Produktivitas dan 

pertumbuhan perusahaan  

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap peringkat 

obligasi.  

 

Ukuran perusahaan 

memperkuat pengaruh 

produktivitas dan 

pertumbuhan perusahaan 

pada peringkat obligasi. 
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Dependen : 

Peringkat 

Obligasi 

19. Kurniawan dan 

Suwarti (2017) 

Variabel 

Independen : 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Likuiditas Dan 

Produktifitas  

 

Variabel 

Dependen : 

Peringkat 

Obligasi 

Profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

Peringkat Obligasi. 

Leverage terbukti 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

Peringkat Obigasi. 

Likuiditas dan Produktivitas 

terbukti tidak berpengaruh 

terhadap Peringkat Obligasi. 

 

 

20. Sari, dkk 

(2018) 

Variabel 

Independen : 

Rasio Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage 

 

Variabel 

Dependen : 

Peringkat 

Obligasi 

Rasio Profitabilitas 

memiliki pengaruh 

terhadap peringkat obligasi. 
 

Rasio Likuiditas, Ukuran 

perusahaan, danLeverage 

tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. 

Sumber : Diolah sendiri (2018) 

 

C. Kerangka Pemikiran  

Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen yaitu 

Leverage, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Jaminan dan Ukuran 

Perusahaan. sedangkan variabel dependennya yaitu peringkat obligasi.  

1. Pengaruh leverage terhadap peringkat obligasi 

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar aktiva yang berasal dari utang atau modal, sehingga dengan begitu 
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dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap 

kepada pihak lain serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal 

yang ada. 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). 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 Badjra (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.  
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2. Pengaruh Profitabilitas terhadap peringkat obligasi. 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 

Rasio profitabilitas mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

pertumbuhan laba yang diukur dengan ROA disebabkan rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan 

tingkat asset. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka 

semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam  menghasilkan laba, oleh 

karena itu akan berdampak pada semakin baiknya peringkat obligasi yang 

diperoleh.  

Hasil penelitian Septyawanti (2013), Murcia dkk (2014), Rosa dan 

Musdholifah (2016), Sari dkk (2018) menghasilkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh  terhadap peringkat obligasi. Penelitian Saputri dan Bagus 

(2016), Widowati dkk (2013), Al-khawaldeh (2013), Henny (2106), 

Kurniawan dan Suwarti (2017), manyatakan profitabilitas berpengaruh 

positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Namun berbeda dengan 

penelitian Lestari dan Yasa (2014), Sari dan Yasa (2016) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Kustiyaningrum (2016) menyatakan profitabilitas secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

3. Pengaruh Pertumbuhan perusahaan terhadap peringkat obligasi. 

Pertumbuhaan perusahaan (growth) merupakan kemampuan suatu 

perusahaan untuk meningkatkan ukuran perusahaan tersebut yang dilihat 
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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. 

Hasil 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. Menurut Sucipta dan Rahyuda (2015) 

menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan secara parsial 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.  

4. Pengaruh Jaminan terhadap peringkat obligasi  

Obligasi dijamin dengan aset yang bernilai tinggi, akan memberikan 

rasa aman kepada para investor karena perusahaan dapat menyakinkan 

investor bahwa perusahaan dapat memenuhi pembayaran bunga dan pokok 

pinjaman dengan baik melalui asset yang dijaminkan tersebut, sehingga 

risiko gagal bayar yang akan dihadapi oleh investor akan berkurang 

Pengaruh Leverage Provitabilitas ....,Diah Kurnia Septiana, FEB UMP 2019 



(Saputri dan Purbawangsa, 2016). Sehingga obligasi yang diberi jaminan 

akan memberikan peringkat yang tinggi bagi perusahaan. 

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. 

5. Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi. 

Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan total asset, penjualan 

dan ekuitas perusahaan. Ukuran Perusahaan membantu investor untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga obligasi 

secara periodik serta melunasi pokok pinjaman yang dapat meningkatkan 

peringkat obligasi perusahaan. 

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

menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh pada peringkat obligasi. Di 

penelitian Sari dan Badjra (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. Berdasarkan 

hubungan antar variabel, landasan teori dan teori sebelumnya maka, 

hubungan beberapa variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 
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D. Hipotesis  

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka pemikiran yang terdapat 

dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1. H1 : Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat obligasi 

2. H2 : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat 

obligasi. 

3. H3 : Pertumbuhan Perusahaan  berpengaruh positif signifikan terhadap 

peringkat obligasi. 

4. H4 : Jaminan berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. 

5. H5 :Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat 

obligasi. 
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