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BAB  I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian, pasar modal menjadi pilihan 

utama bagi kalangan masyarakat yang memiliki keinginan untuk berinvestasi dengan 

tujuan agar mendapatkan keuntungan di masa akan datang. Ada dua jenis investasi 

yaitu investasi berbentuk asset riil, surat berharga atau sekuritas. Investasi dalam 

bentuk surat berharga atau sekuritas memiliki perbedaan dengan aset riil. Investasi 

pada sektor keuangan memiliki risiko yang sangat tinggi sesuai perubahan kondisi, 

tapi memiliki keuntungan yang sangat tinggi pula. Oleh karena itu tidak sedikit orang 

yang memilih untuk berinvestasi pada sektor keuangan Mahfudhoh (2014). 

Ada berbagai macam jenis investasi sektor keuangan yang ditawarkan oleh pasar 

salah satu bentuk instrument yang berupa surat utang yang telah dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk membayar sesuai dengan nilai dari obligasi dan seluruh bunga yang 

harus diberikan pada waktu jatuh tempo. modal, salah satunya adalah obligasi. 

Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang dapat dipindahtangankan yang 

berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga dan 
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melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan pada pihak pembeli obligasi 

Bursa Efek Indonesia (2010). 

 Obligasi selain memberikan pendapatan tetap pada investor juga termasuk 

sekuritas yang cenderung lebih aman dibandingkan dengan sekuritas lain yang cukup 

popular di pasar modal seperti saham. Keuntungan dari obligasi adalah ketika suatu 

perusahaan mengalami likuidasi maka pemegang obligasi akan mendapatkan hak 

pertama atas semua aset perusahaan karena oleh adanya suatu kontrak perjanjian 

untuk melunasi obligasi pada investor Mahfudhoh (2014). 

Obligasi juga memiliki beberapa risiko salah satunya adalah gagalnya suatu 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya (default risk). Sedangkan obligasi 

memiliki keunggulan dibandingkan saham yaitu pemegang obligasi mendapatkan 

keuntungan yang sudah dipastikan karena tidak terikat oleh perusahaan Manurung 

(2008). 

        Menurut Magreta dan Nurmayanti (2009) menyatakan bahwa peluang emiten 

akan mengalami situasi tidak dapat membayar kewajiban utangnya. Sehingga para 

pemodal harus memperhatikan peringkat obligasi tiap perusahaannya apakah 

perusahaan tersebut memiliki sinyal dan informasi yang baik sehingga semakin kecil 

tingkat kegagalan suatu perusahaan. Informasi tersebut juga dapat digunakan sebagai 

cerminan kinerja perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh 
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pada kondisi keuangannya. Apakah kondisi keuangan mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya sehingga tidak terjadi kecurangan dalam Iaporan keuangan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi telah banyak diteliti 

Adrian (2010) menemukan bahwa variabel Iikuiditas dan umur obligasi berpengaruh 

positif terhadap peringkat obligasi. Sejati (2010) menemukan pertumbuhan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prediksi peringkat obligasi. Hasil 

penelitian Magreta dan Nurmayanti (2009) menemukan bahwa produktivitas 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Dalam proses pemeringkatan, perusahaan pemeringkat melakukan analisis 

yang akan digunakan untuk memberikan nilai peringkat obligasi Setyawati (2011).  

Bagaimana peringkat itu diberikan dan apa saja yang akan menjadi pertimbangan 

sering kali tidak diungkapkan oleh perusahaan pemeringkat. Penelitian ini menguji 

kembali variabel-variabel yang telah digunakan sebelumnya dengan menggabungkan 

penelitian Adrian (2010), Widya (2005), Sejati (2010), Magreta (2009), Nurmayanti 

(2009), dan Setyawati (2011). Variabel-variabel tersebut meliputi reputasi auditor, 

umur obligasi, likuiditas, growth dan produktivitas perusahaan dengan periode waktu 

pengamatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, maka penelitian Ini 

menguji kembali variabel-variabel yang telah digunakan sebelumnya. Faktor- faktor 

tersebut meliputi pengaruh reputasi auditor, umur obligasi, likuiditas, growth dan 
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produktivitas perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Pengaruh Reputasi Auditor, Umur Obligasi, Likuiditas, Growth dan 

Produktivitas Perusahaan Terhadap Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Go 

Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)." 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

diatas adalah: 

a. Apakah terdapat pengaruh reputasi auditor terhadap peringkat obligasi ? 

b. Apakah terdapat pengaruh umur obligasi terhadap peringkat obligasi? 

c. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap peringkat obligasi ? 

d. Apakah terdapat pengaruh growth terhadap peringkat obligasi ? 

e. Apakah terdapat pengaruh produktivitas terhadap peringkat obligasi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk menguji pengaruh reputasi auditor terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan go public yang terdapat di BEI 

b. Untuk menguji pengaruh umur obligasi terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan go public yang terdapat di BEI 
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c. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan go public yang terdapat di BEI 

d. Untuk menguji pengaruh growth terhadap peringkat obligasi pada perusahaan 

go public yang terdapat di BEI  

e. Untuk menguji pengaruh produktivitas perusahaan terhadap peringkat obligasi 

pada perusahaan go public yang terdapat di BEI 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai pengaruh 

likuiditas, umur obligasi, kualitas auditor, growth, produktivitas perusahaan 

dan reputasi auditor terhadap peringkat obligasi. 

2. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lebih kongkrit mengenai 

kondisi penilaian kualitas suatu obligasi. 

3. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan pada usaha untuk 

melakukan pembenahan terhadap variabel-variable yang dapat mempengaruhi 

peringkat obligasi. 

4. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami dan mampu 

mengimplementasikan teori dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan. 
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1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerangka pikir penelitian diatas menjelaskan tentang peringkat 

obligasi berpengaruh terhadap reputasi auditor, umur obligasi, likuiditas, 

growth dan produktivitas perusahaan sehingga dapat memberikan informasi 

mengenai pengaruh terhadap peringkat obligasi. Namun kondisi ini dapat 

memberikan gambaran yang kongkrit mengenai kondisi penilaian kualitas 

suatu obligasi. Maka atas uraian diatas, penelitian ini ingin menguji kembali 

fenomena ini. 
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