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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penelitian ini menguji isu tentang pengaruh rasio keuangan dan mekanisme corporate 

governance (CG) terhadap peringkat obligasi. Penelitian ini penting karena beberapa alasan. 

Pertama, peringkat obligasi sebagai patokan oleh investor apakah investor layak untuk 

berinvestasi pada obligasi tertentu, karena dalam peringkat obligasi terdapat sinyal dan 

refleksi akan kemampuan emiten dalam melunasi kewajiban finansialnya. Pemeringkatan ini 

bertujuan memberikan informasi yang merupakan indikasi kesanggupan dan kesediaan 

membayar hutang dari suatu perusahaan atau emiten penerbit efek hutang tersebut (Setiadi, 

1996).  

Peringkat obligasi merupakan indikator ketepatwaktuan pembayaran pokok dan bunga 

utang obligasi. Selain itu, peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga independen 

dapat menunjukkan skala risiko dari seluruh obligasi yang diperdagangkan. Skala ini 

menggambarkan seberapa aman suatu obligasi yang ditunjukkan oleh kemampuan emiten 

dalam membayar bunga dan pokok pinjaman bagi investor (Utami, 2012). Peringkat obligasi 

juga memberikan informasi yang obyektif dan independent menyangkut kemampuan 

pembayaran hutang, tingkat risiko investasi yang mungkin timbul, serta jenis dan tingkatan 

hutang tersebut.  

Setyapurnama dan Norpratiwi (2005) menyatakan bahwa investor menghadapi 

masalah informasi yang disebabkan beragamnya karakteristik dari penerbit obligasi. 

Peringkat obligasi yang diterbitkan oleh lembaga independen membantu mengurangi masalah 

informasi tersebut. Investor tidak perlu melakukan penelitian sendiri untuk mengetahui 
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peringkat dari suatu obligasi, melainkan cukup menilik pengumuman peringkat obligasi yang 

dikeluarkan para lembaga pemeringkat obligasi sehingga akan menghemat biaya dan waktu.  

Kedua, peringkat obligasi sebagai pendukung kinerja bagi perusahaan penerbit 

obligasi. Penerbit obligasi mempercayai peringkat kredit tersebut sebagai suatu verifikasi 

independent terhadap kelayakan kredit / utang mereka. Untuk suksesnya suatu penerbitan 

obligasi, dalam beberapa kasus, paling tidak harus memiliki sekurangnya satu peringkat dari 

lembaga pemeringkat kredit yang diakui, dimana tanpa adanya peringkat ini maka minat 

investor terhadap obligasi ini akan rendah. Sejak tanggal 7 september 1994, pemeringkatan 

efek merupakan kewajiban bagi setiap emiten yang bermaksud menerbitkan efek hutang 

melalui suatu penawaran umum (Setiadi, 1996). Selain itu, peringkat obligasi dapat 

memberikan informasi bisnis kepada investor, menentukan struktur obligasi, sebagai alat 

pemasaran dan dapat menjaga kepercayaan investor (Nurmayanti dan Setiawati, 2012). 

Pemeringkatan obligasi dilakukan untuk memberikan keyakinan bagi investor untuk membeli 

efek yang bersangkutan. Hasil pemeringkatan dapat menjadi alasan pemasaran untuk 

meyakinkan calon investor.  

Peringkat obligasi sendiri dipengaruhi oleh faktor keuangan dan faktor non keuangan. 

Faktor keuangan yaitu dilihat dari rasio profitabilitas, rasio likuisitas, rasio solvabilitas dan 

rasio aktivitas. Sedangkan faktor non keuangan yaitu, faktor lingkungan hidup, provisi 

penjamin, stabilitas, regulasi dan lain sebagainya. Pada penelitian sebelumnya ditemukan 

hasil yang beragam terkait faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi. Menurut 

Damayanti dan Fitriyah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh corporate 

governance dan rasio akuntansi terhadap peringkat obligasi bahwa rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas dan rasio solvabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Hal ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Margreta dan 

Nurmayanti yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi peringkat obligasi 
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ditinjau dari faktor akuntansi dan non akuntansi yang hasilnya bahwa rasio likuiditas dan 

rasio sovabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.  

Beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa rasio likuiditas 

berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi antara lain Purwaningsih (2006), 

Almilia dan Devi (2007). Juga ditemukan beberapa penlitian  sebelumnya yang menunjukkan 

bahwa rasio likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat obligasi, antara lain 

Sari et al (2012), Manurung et al (2009) serta Suharli (2008). Juga ditemukan beberapa 

penelitian yang menunjukkan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi, antara lain Sejati (2010), Amalia (2013), Nurmayanti dan Setiawati (2012), Prabowo 

dan Sutjipto (2012), Kilapong dan Setiawati (2011) serta Margreta dan Nurmayanti (2009).  

Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Damayanti dan Fitriyah (2013) yang 

menunjukkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Pada 

umumnya, jika rasio likuiditas semakin tinggi, tentu saja hal ini akan berbanding lurus 

dengan peringkat obligasi dan akan memicu datangnya investor untuk berinvestasi di 

perusahaan tersebut. 

 Penelitian yang menunjukkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh positif  terhadap 

peringkat obligasi telah dilakukan oleh Prabowo dan Sutjipto (2012), Setyaningrum (2005), 

dan Manurung et al (2009). Hasil lain ditemukan dalam penelitian Suharli (2013) yang 

menyatakan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat 

obligasi, Nurmayanti dan Setiawati (2012), Rinaningsih (2008), Sejati (2010), Sari et al 

(2012), Sari (2007), Kilapong dan Setiawati (2011) serta Almilia dan Devi (2007) yang 

menyatakan bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hasil 

ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2013) serta Damayanti dan 

Fitriyah (2013) yang menunjukkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi. Pada umunya, jika return yang didapat perusahaan tinggi, otomatis 
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peringkat obligasinya akan tinggi dan juga investor akan berdatangan seiring dengan 

tingginya return perusahaan tersebut. 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setyaningrum (2005) menyatakan bahwa 

rasio solvabilitas berpengaruh negatif dengan peringkat obligasi. Hal lain ditemukan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Manurung et al (2009) serta Damayanti dan Fitriyah (2013) 

yang menyatakan bahwa rasio solvabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. 

Hal lain juga ditemukan bahwa rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi yang dilakukan oleh Restuti (2006), Sari (2007), Setyapurnama dan Norpratiwi 

(2005), Prabowo dan Sutjipto (2012) serta Margreta dan Nurmayanti (2009). Hal ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohanes (2013) dan Amalia (2013) yang 

menyatakan bahwa rasio solvabilitas berpnegaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Pada 

umumnya, jika tingkat leverage tinggi, maka akan membuat peringkat menjadi turun karena 

hutang perusahaan lebih banyak dibanding dengan modal perusahaan sehingga hal ini akan 

menyebabkan investor tidak ingin berinvestasi di perusahaan tersebut. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Kilapong dan Setiawati (2011) serta Margreta dan 

Nurmayanti (2009) menyatakan bahwa rasio aktivitas berpengaruh positif terhadap peringkat 

obligasi. Hal lain ditemukan dalam penelitian Manurung et al (2009) yang menyatakan 

bahwa rasio aktivitas berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Pada penelitian 

Suharli (2008) dan Sari (2007) menyatakan bahwa rasio aktivitas tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Hal ini bertentangan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Nurmayanti 

dan Setiawati (2012) yang menyatakan bahwa rasio aktivitas berpengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi. Pada umumnya, jika perputaran barang dalam perusahaan tinggi, maka 

peringkat obligasi menjadi tinggi karena barang yang terjual cepat dan tidak harus ditimbun 

dalam jangka waktu lama.  
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Ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan pengujian ulang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

karena menambahkan variabel mekanisme Corporate governance (CG). Ditambahkan 

variabel mekanisme CG ini sebagai pemikirian bahwa peringkat obligasi tidak cukup hanya 

ditentukan oleh rasio keuangan. Harus ada variabel yang berhubungan dengan rasio keuangan 

yang lebih menentukan peringkat obligasi. Menurut Damayanti dan Fitriyah (2013), praktek 

dari mekanisme corporate governance dapat membantu menjelaskan perbedaan peringkat 

utang antar perusahaan yang tidak tertangkap di kondisi keuangan masing-masing 

perusahaan. Selain itu dengan adanya implementasi mekanisme corporate governance dapat 

memonitor kinerja suatu perusahaan. Sistem mekanisme corporate governance memberikan 

perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin bahwa 

investasi mereka akan mendapat return atas investasinya dengan benar. Mekanisme corprate 

governance mempunyai hubungan positif dengan peringkat obligasi (Bhojraj dan Sengupta, 

2003). Adanya hubungan positif peringkat obligasi dengan implementasi mekanisme 

corporate governance merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan bagi seorang 

investor dalam pengambilan keputusan apakah obligasi tersebut baik dijadikan investasi apa 

tidak. Damayanti dan Fitriyah (2013) juga mengemukakan bahwa corporate governance 

yang tidak efektif merupakan penyebab utama terhadinya krisis ekonomi dan kegagalan 

berbagai perusahaan di Indonesia. Mekanisme corporate governance merupakan salah satu 

indikasi untuk penilaian tentang kinerja suatu perusahaan yang juga merupakan salah satu 

tolak ukur bagi para investor jika ingin melakukan investasi obligasi. 

 Selain pengaruh rasio keuangan, penelitian ini juga meneliti pengaruh mekanisme 

corporate governance terhadap peringkat obligasi. Penelitian yang banyak dilakukan adalah 

pengaruh rasio keuangan terhadap peringkat obligasi. Penelitian ini termotivasi oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Fitriyah (2013) yang mengatakan bahwa 
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praktek dari mekanisme corporate governance dapat membantu menjelaskan perbedaan 

peringkat utang antar perusahaan yang tidak tertangkap di kondisi keuangan masing-masing 

perusahaan. Penelitian Bhojraj dan Sengupta (2003) menemukan adanya hubungan antara 

mekanisme corporate governance dengan peringkat surat utang. Menurutnya, mekanisme 

corporate governance dapat mengurangi resiko gagal bayar (default risk) dengan cara 

mengurangi biaya agensi (agency cost) yaitu dengan memonitor kinerja manajemen dan 

mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dengan kreditur. Mereka juga menemukan 

bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional dan komposisi komisaris independen 

yang besar memiliki peringkat surat utang yang tinggi.   

 Berdasarkan ketidakkonsistenan dan ketidaklengkapan variabel pada penelitian 

sebelumnya, maka penelitian ini menguji pengaruh rasio keuangan terhadap peringkat 

obligasi dengan ditambahkan variabel mekanisme corporate governance. Dengan demikian, 

hasil penelitian ini akan menunjukkan hasil yang lebih lengkap karena menguji pengaruh 

rasio keuangan dan mekanisme corporate governance terhadap peringkat obligasi. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul ”ANALISIS 

DISKRIMINAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT 

OBLIGASI.” 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: Apakah variabel rasio-rasio keuangan (likuiditas, profitabilitas, 

solvabilitas dan aktivitas) dan mekanisme corporate governance (kepemilikan institusional, 

dewan komisaris independen, ukuran komite audit dan kepemilikan manajerial) dapat 

menjadi faktor penentu peringkat obligasi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris rasio-rasio 

keuangan (likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan aktivitas) dan mekanisme corporate 

governance (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, ukuran komite audit 

dan kepemilikan manajerial) sebagai faktor penentu peringkat obligasi antara perusahaan 

yang obligasinya masuk investment grade (AAA, AA, A dan BBB) dengan perusahaan yang 

obligasinya non-investment grade (BB, B, CCC, dan D). 

 

1.4. Manfaat penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoiritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

rasio-rasio keuangan dan mekanisme corporate governance terhadap peringkat 

obligasi. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

rasio-rasio keuangan dan mekanisme corporate governance terhadap peringkat 
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obligasi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi investor agar tidak hanya 

melihat rasio keuangan dalam berinvestasi tetapi juga mempertimbangkan mekanisme 

corporate governance perusahaan tersebut. 

3. Manfaat Kebijakan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi pendukung bagi investor agar 

menjadi salah satu dasar sebelum melakukan investasi dan juga dapat memberikan 

kontribusi terhadap praktik akuntansi. 
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1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Gambar 1.1. 

Kerangka Pikir Penelitian 
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Penelitian ini menguji pengaruh rasio-rasio keuangan dan mekanisme good corporate 

governance (GCG) terhadap peringkat obligasi. Seorang pemilik modal / investor yang 

berminat membeli oligasi sudah seharusnya memperhatikan peringkat obligasi. Karena 

peringkat tersebut memberikan informasi dan memberikan sinyal tentang probabilitas 

kegagalan suatu perusahaan.  

Penelitian ini menambahkan variabel GCG ini sebagai pemikiran bahwa peringkat 

obligasi tidak cukup hanya ditentukan oleh rasio keuangan. Praktek dari corporate 

governance dapat membantu menjelaskan perbedaan peringkat utang antar perusahaan yang 

tidak tertangkap di kondisi keuangan masing-masing perusahaan. Selain itu Selain itu dengan 

adanya implementasi corporate governance dapat memonitor kinerja suatu perusahaan. 

Sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan 

kreditor sehingga mereka yakin bahwa investasi mereka akan mendapat return atas 

investasinya dengan benar.  
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori yang mendasari 

penelitian, peneliti terdahulu dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang populasi, metode pengambilan sampel, definisi pengukuran 

variabel penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS  

Bab ini berisi tentang statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi 

klasik serta uji hipotesis dalam penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan dan saran dalam 

penelitian ini. 

 


