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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

 

Hipotesis diuji menggunakan two-groups discriminant analysis karena variabel 

dependen dalam penelitian ini berupa data kategorikal dua kode saja. Langkah-langkah dalam 

uji diskriminan adalah sebagai berikut (Murniati dkk. 2013). 

1. Mengkategorikan variabel dependen dalam penelitian ini: peringkat obligasi 

(RATING) menjadi dua kelompok yaitu: Investment grade (AAA, AA, A, BBB) dan 

Non investment (BB, B, CCC, D). Nilai 1 untuk obligasi yang investment grade dan 

0 untuk obligasi yang non investment grade.  

2. Selanjutnya setelah dikategorikan menjadi dua kelompok, didapat 70 data penelitian 

dengan 60 data yang memiliki peringkat obligasi investment grade dan 10 data yang 

memiliki peringkat obligasi non investment grade. 

3. Menguji perbedaan antar grup  

Untuk menguji perbedaan antar kelompok kategori dalam variabel dependen dengan 

melihat hasil dari tabel 4.1. Tests of Equality of Group Means. 

4. Identifikasi variabel bebas dalam model diskriminan  

Jika dalam tahap awal yang dipilih adalah stepwise (bertahap) maka dalam tabel 4.3. 

Variables Entered/Removed hanya akan muncul variabel yang masuk dalam 

persamaan diskriminan. 

5. Uji koefisien determinasi  

Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan penjelas variabel prediktor atau 

diskriminator maka dapat dilihat dari hasil olahan tabel 4.4. Eigenvalues. 

6. Penentuan ketepatan prediksi model  
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Tujuan dari tahap ini adalah menentukan batasan nilai untuk mengelompokkan obyek. 

Hit ratio merupakan salah satu kriteria untuk menentukan kekuatan persamaan 

diskriminan dalam mengelompokkan obyek. Hasil ini dapat dilihat dari tabel 4.5. 

Classification Results. 

7. Pembentukan fungsi diskriminan 

Fungsi diskriminan dapat dilihat dari hasil Canonical Discriminant Function 

Coefficients. Pembentukan fungsi ini sama seperti pada pembentukan fungsi linear 

pada model regresi. Tabel ini juga dapat digunakan untuk menjawab hipotesis yang 

dinyatakan sebelumnya. 

 

4.1. Menguji Perbedaan Antar Grup 

 Untuk menguji perbedaan antar kelompok kategori dalam variabel dependen dengan 

melihat hasil dari tabel 4.1. Tests of Equality of Group Means. Model diskriminan yang 

digunakan adalah :  

Zjk = W1CR1 + W2QR2 + W3ROA3 + W4ROE4 + W5DER5 + W6DAR6 + W7TATO7 + W8ITO8 

+ W9KI9 + W10DKI10 + W11UKA11 + W12KM12 

Zjk  = skor diskriminan Z dari fungsi diskriminan j untuk objek k 

a  = intercept 

Wi  = bobot diskriminan untuk variabel dependen i 

CR = current ratio 

QR = quick ratio 

ROA = return on total asset 

ROE = return on total equity 

DER = debt to equity 

DAR = debt to asset 

TATO = total asset turnover 

ITO = inventory turnover 

KI = kepemilikan institusional 

DKI = dewan komisaris independen 

UKA = ukuran komite audit 

KM = kepemilikan manajerial 
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Tabel 4.1. 

Hasil Pengujian Nilai Rata-Rata Tiap Grup Peringkat Obligasi 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

CR .763 20.858 1 67 .000 
QR .781 18.790 1 67 .000 
ROA .890 8.242 1 67 .005 
ROE .888 8.468 1 67 .005 
DER .919 5.925 1 67 .018 
DAR .843 12.494 1 67 .001 
TATO .940 4.277 1 67 .042 
ITO .990 .658 1 67 .420 
KI .951 3.442 1 67 .068 
DKI .996 .260 1 67 .612 
UKA .998 .111 1 67 .740 
KM .945 3.930 1 67 .052 

Sumber: Data sekunder diolah (2017) 

Jika sig < α maka hipotesis ini diterima yang berarti kedua grup ini memiliki 

perbedaan secara nyata, dan jika sig > α maka hipotesis tidak dapat diterima. Dari tabel 4.1. 

dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel CR 0,000, QR 0,000, ROA 0,005, ROE 

0,005, DER 0,018, DAR 0,001 dan TATO 0,042 kurang dari 5% serta nilai signifikansi 

variabel KI 0,068 dan KM 0,052 kurang dari 10%, sehingga dapat dikatakan bahwa data CR, 

QR, ROA, DAR, TATO, KI dan KM antara kedua grup yaitu grup obligasi yang investment 

grade dan non investment grade berbeda. Sementara nilai signifikansi variabel ITO 0,420, 

DKI 0,612 dan UKA 0,740 lebih dari α sehingga dapat dikatakan bahwa data ITO, DKI dan 

UKA antara kedua grup yaitu grup obligasi yang investment grade dan non investment grade 

tidak berbeda.  

 

4.2. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif menjelaskan nilai mean (rata-rata) dan deviasi standar baik untuk 

masing-masing grup maupun untuk keseluruhan data. Jika nilai rata-rata antar grup berbeda 

maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel ini mampu berperan dalam membedakan grup. 

Dari nilai deviasi standar juga dapat mengindikasikan apakah variabel-variabel independen 

mampu menjadi pembeda, yaitu jika nilai deviasi standar masing-masing grup lebih rendah 

daripada deviasi standar semua data. 
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Zjk = W1CR1 + W2QR2 + W3ROA3 + W4ROE4 + W5DER5 + W6DAR6 + W7TATO7 + + 

W8ITO8 + W9KI9 + W10DKI10 + W11UKA11 + W12KM12 

 

Zjk  = skor diskriminan Z dari fungsi diskriminan j untuk objek k 

a  = intercept 

Wi  = bobot diskriminan untuk variabel dependen i 

CR = current ratio 

QR = quick ratio 

ROA = return on total asset 

ROE = return on total equity 

DER = debt to equity 

DAR = debt to asset 

TATO = total asset turnover 

ITO = inventory turnover 

KI = kepemilikan institusional 

DKI = dewan komisaris independen 

UKA = ukuran komite audit 

KM = kepemilikan manajerial 

Tabel 4.2. 

Hasil Statistik Deskriptif 

RATING Mean Std. Deviation Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

non investment grade 

CR .628440 .3449329 10 10.000 

QR .366320 .2109137 10 10.000 

ROA -.029200 .0664181 10 10.000 

ROE -.109190 .2436083 10 10.000 

DER 2.525080 .9233545 10 10.000 

DAR .728780 .0535261 10 10.000 

TATO .372160 .1167974 10 10.000 

ITO 4.881900 .6012173 10 10.000 

KI .821770 .2322315 10 10.000 

DKI .333310 .0934897 10 10.000 

UKA 3.000000 .000000 10 10.000 

KM .000000 .000000 10 10.000 

investment grade 

CR 1.921617 .8794730 59 59.000 

QR 1.305227 .6756475 59 59.000 

ROA .076908 .1131751 59 59.000 

ROE .152569 .2659210 59 59.000 

DER 1.509947 1.2591850 59 59.000 

DAR .544725 .1622888 59 59.000 

TATO .758190 .5848246 59 59.000 

ITO 5.997769 4.3175555 59 59.000 

KI .660951 .2566133 59 59.000 

DKI .365817 .1970977 59 59.000 

UKA 3.067797 .6396229 59 59.000 

KM .288136 .4567821 59 59.000 

Total 

CR 1.734200 .9411481 69 69.000 

QR 1.169154 .7114112 69 69.000 

ROA .061530 .1136865 69 69.000 

ROE .114633 .2771015 69 69.000 

DER 1.657068 1.2628541 69 69.000 

DAR .571400 .1646312 69 69.000 

TATO .702243 .5588084 69 69.000 

ITO 5.836049 4.0130207 69 69.000 
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KI .684258 .2579857 69 69.000 

DKI .361106 .1855379 69 69.000 

UKA 3.057971 .5912116 69 69.000 

KM .246377 .4340574 69 69.000 

Sumber: Data sekunder diolah (2017) 

Dilihat dari nilai mean (rata-rata) dari tabel 4.2. dapat diketahui bahwa mean dari dua 

grup yaitu grup obligasi yang investment grade dan non investment grade berbeda. Dalam 

grup 0 (non investment grade) nilai mean untuk variabel CR 0,628440, QR 0,366320, ROA -

0,029200, ROE -0,109190, DER 2,525080, DAR 0,728780, TATO 0,372160, ITO 4,881900, 

KI 0,821770, DKI 0,333310, UKA 3,000000 dan KM 0,000000. Sementara dalam grup 1 

(investment grade) nilai mean untuk variabel CR 1,921617, QR 1,305227, ROA 0,076908, 

ROE 0,152569, DER 1,509947, DAR 0,544725, TATO 0,758190, ITO 5,997769, KI 

0,660951, DKI 0,365817, UKA 3,067797 dan KM 0,288136. Nilai mean antara kedua grup 

yaitu grup obligasi yang investment grade dan non investment grade berbeda maka dapat 

dikatakan bahwa variabel-variabel ini mampu berperan dalam membedakan grup investment 

grade dan non investment grade. Begitu juga untuk deviasi standar masing-masing grup 

memiliki hasil yang berbeda. Untuk deviasi standar hanya variabel CR, QR, ROA, ROE, 

DER, DAR, dan KI yang deviasi standar masing-masing grup lebih rendah daripada deviasi 

standar total grup. Jadi hanya variabel CR, QR, ROA, ROE, DER, DAR, dan KI yang dapat 

menjadi pembeda. 

Nilai mean CR (current ratio) sebesar 0,628440 untuk grup 0 (non investment grade) 

dan sebesar 1,921617 untuk grup 1 (investment grade). Artinya adalah kemampuan 

perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya berupa perbandingan antara total aset 

lancar dengan kewajiban lancar sebesar 0,628440 untuk grup 0 (non investment grade) dan 

sebesar 1,921617 untuk grup 1 (investment grade). Atau dengan kata lain setiap Rp1 aset 

lancar dapat menanggung kewajiban lancar sebesar Rp0,628440 untuk grup 0 (non 

investment grade) dan sebesar Rp1,921617 untuk grup 1 (investment grade). 
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Nilai mean QR (quick ratio) sebesar 0,366320 untuk grup 0 (non investment grade) 

dan sebesar 1,305227 untuk grup 1 (investment grade). Artinya adalah kemampuan 

perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya tanpa mengikutsertakan persediaan 

karena persediaan dianggap sebagai harta yang paling tidak likuid karena tidak mudah dijual 

sebesar 0,366320 untuk grup 0 (non investment grade) dan sebesar 1,305227 untuk grup 1 

(investment grade). Atau dengan kata lain setiap Rp1 aset lancar kecuali persediaan dapat 

menanggung kewajiban lancar sebesar Rp0,366320 untuk grup 0 (non investment grade) dan 

sebesar Rp1,305227 untuk grup 1 (investment grade). 

Nilai mean ROA (return on asset) sebesar -0,029200 untuk grup 0 (non investment 

grade) dan sebesar 0,076908 untuk grup 1 (investment grade). Artinya adalah kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba berupa perbandingan 

antara laba dengan rata-rata aset yang dimiliki perusahaan sebesar -0,029200 untuk grup 0 

(non investment grade) dan sebesar 0,076908 untuk grup 1 (investment grade). Atau dengan 

kata lain setiap Rp1 total aset dapat menghasilkan laba (rugi) bersih sebesar Rp-0,029200 

untuk grup 0 (non investment grade) dan sebesar Rp0,076908  untuk grup 1 (investment 

grade). 

Nilai mean ROE (return on equity) sebesar -0,109190 untuk grup 0 (non investment 

grade) dan sebesar 0,152569 untuk grup 1 (investment grade). Artinya adalah tingkat 

pengembalian pada kepemilikan ekuitas dari investasi saham dalam menunjukan seberapa 

baik sebuah perusahaan menggunakan dana investasinya menghasilkan pertumbuhan laba 

sebesar -0,109190 untuk grup 0 (non investment grade) dan sebesar 0,152569 untuk grup 1 

(investment grade). Atau dengan kata lain setiap Rp1 total ekuitas dapat menghasilkan laba 

(rugi) bersih sebesar Rp-0,109190 untuk grup 0 (non investment grade) dan sebesar 

Rp0,152569 untuk grup 1 (investment grade). 
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Nilai mean DER (debt to equity ratio) sebesar 2,525080 untuk grup 0 (non investment 

grade) dan sebesar 1,509947 untuk grup 1 (investment grade). Artinya adalah keseimbangan 

proporsi antara aset yang didanai oleh kreditor (utang) dan yang didanai oleh pemilik 

perusahaan (ekuitas) sebesar 2,525080 untuk grup 0 (non investment grade) dan sebesar 

1,509947 untuk grup 1 (investment grade). Perbedaan selisih mean DER yang tinggi antara 

perusahaan investment grade dan non investment grade sangat tinggi. Hal ini disebabkan 

perusahaan investment grade memiliki peringkat obligasi AAA, AA, A, BBB sehingga tentu 

saja akan memiliki DER yang kecil. Sebaliknya perusahaan non investment grade memiliki 

peringkat obligasi BB, B, CCC, D sehingga tentu saja akan memiliki DER yang besar. Atau 

dengan kata lain setiap Rp1 total ekuitas dapat menanggung hutang sebesar Rp2,525080 

untuk grup 0 (non investment grade) dan sebesar 1,509947 untuk grup 1 (investment grade). 

Nilai mean DAR (debt to asset ratio) sebesar 0,728780 untuk grup 0 (non investment 

grade) dan sebesar 0,544725 untuk grup 1 (investment grade). Artinya adalah seberapa besar 

jumlah aset dibiayai oleh hutang sebesar 0,728780 untuk grup 0 (non investment grade) dan 

sebesar 0,544725 untuk grup 1 (investment grade). Atau dengan kata lain setiap Rp1 total 

aset dapat menanggung hutang sebesar Rp0,728780 untuk grup 0 (non investment grade) dan 

sebesar Rp0,544725 untuk grup 1 (investment grade). 

Nilai mean TATO (total asset turnover) sebesar 0,372160 untuk grup 0 (non 

investment grade) dan sebesar 0,758190 untuk grup 1 (investment grade). Artinya adalah 

perputaran semua aset yang dimiliki perusahaan dan jumlah pernjualan yang diperoleh dari 

tiap rupiah aset sebesar 0,372160 untuk grup 0 (non investment grade) dan sebesar 0,758190 

untuk grup 1 (investment grade).  

Nilai mean ITO (inventory turnover) sebesar 4,881900 untuk grup 0 (non investment 

grade) dan sebesar 5,997769 untuk grup 1 (investment grade). Artinya adalah perputaran 

semua persediaan yang dimiliki perusahaan dan jumlah penjualan diperoleh dari tiap rupiah 
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persediaan sebesar 4,881900 untuk grup 0 (non investment grade) dan sebesar 5,997769 

untuk grup 1 (investment grade). 

Nilai mean KI (kepemilikan institusional) sebesar 0,821770 untuk grup 0 (non 

investment grade) dan sebesar 0,660951 untuk grup 1 (investment grade). Artinya adalah 

tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan sebesar 

0,821770 untuk grup 0 (non investment grade) dan sebesar 0,660951 untuk grup 1 

(investment grade). Kepemilikan institusional adalah salah satu alat yang dapat digunakan 

untuk mengurangi agency conflict. Dengan kata lain semakin tinggi kepemilikan 

institusional, semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal 

terhadap perusahaan, sehingga agency cost yang terjadi di dalam perusahaan semakin 

berkurang dan nilai perusahaan juga semangkit meningkat.  

Nilai mean DKI (dewan komisaris independen) sebesar 0,333310 untuk grup 0 (non 

investment grade) dan sebesar 0,365817 untuk grup 1 (investment grade). Artinya adalah 

proporsi dewan komisaris independen dari total dewan komisaris perusahaan sebesar 

0,333310 untuk grup 0 (non investment grade) dan sebesar 0,365817 untuk grup 1 

(investment grade). Dewan komisaris independen adalah organ perusahaan yang bertugas dan 

bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan basihat 

kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melakukan good corporate governance. 

Nilai mean UKA (ukuran komite audit) sebesar 3,000000 untuk grup 0 (non 

investment grade) dan sebesar 3,067797 untuk grup 1 (investment grade). Artinya jumlah 

komite audit dalam perusahaan sampel sebanyak 3 orang untuk grup 0 (non investment 

grade) dan sebanyak 3-4 orang untuk grup 1 (investment grade). Komite audit adalah sebuah 

komite yang di bentuk oleh dewan komisaris yang diwajibkan di bentuk dalam pedoman 

corporate governance.  
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Nilai mean KM (kepemilikan manajerial) sebesar 0,000000 untuk grup 0 (non 

investment grade) dan sebesar 0,288136 untuk grup 1 (investment grade). Artinya adalah 

konsentrasi adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen (agen) dalam suatu perusahaan 

sebesar 0,000000 untuk grup 0 (non investment grade) dan sebesar 0,000000 untuk grup 1 

(investment grade). Kepemilikan manajerial diukur dengan dummy, 0 jika tidak memiliki 

kepemilikan manajerial dan 1 jika memiliki kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial 

diproksi menggunakan variabel dummy karena dalam perusahaan sampel sebagian besar 

tidak memiliki kepemilikan manajerial. 

Tabel 4.3. 

Hasil Frekuensi Kepemilikan Manajerial 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

tidak memiliki KM 52 75.4 75.4 75.4 

memiliki KM 17 24.6 24.6 100.0 

Total 69 100.0 100.0  

Sumber: Data sekunder diolah (2017) 

Dari tabel 4.3. dapat diketahui bahwa terdapat 52 perusahaan sampel yang tidak 

memiliki kepemilikan manajerial dan 17 perusahaan sampel yang memiliki kepemilikan 

manajerial. 

 

4.3. Identifikasi Variabel Bebas Dalam Model Diskriminan 

 Jika dalam tahap awal yang dipilih adalah stepwise (bertahap) maka dalam tabel 4.4. 

Variables Entered/Removed hanya akan muncul variabel yang masuk dalam persamaan 

diskriminan. 
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Tabel 4.4. 

Variabel Terpilih Dalam Model Diskriminan 

Step Entered Min. D Squared 

Statistic Between Groups Exact F 

Statistic df1 df2 Sig. 

1 CR 2.439 
non investment 
grade and 
investment grade 

20.858 1 67.000 2.178E-005 

2 KM 3.333 
non investment 
grade and 
investment grade 

14.035 2 66.000 8.338E-006 

3 ITO 4.255 
non investment 
grade and 
investment grade 

11.765 3 65.000 2.994E-006 

4 DKI 5.056 
non investment 
grade and 
investment grade 

10.325 4 64.000 1.630E-006 

Sumber: Data sekunder diolah (2017) 

Pengurutan variabel bebas ini mulai dari variabel yang memiliki F hitung terbesar. 

Dari tabel 4.3. dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini hanya terdapat empat variabel 

yang lolos F test yaitu CR, KM, ITO dan DKI karena hanya empat variabel ini yang masuk 

dalam tabel 4.4. 

 

4.4. Uji Koefisien Determinasi 

 Untuk mengetahui seberapa besar kemampuan penjelas variabel prediktor atau 

diskriminator maka dapat dilihat dari hasil olahan tabel 4.5. Eigenvalue. 

Tabel 4.5. 

Hasil Daya Jelas Variabel Prediktor 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 .645
a
 100.0 100.0 .626 

Sumber: Data sekunder diolah (2017) 

Dari tabel 4.5. dapat diketahui bahwa nilai canonical correlation adalah 0,645 

mengukur keeratan hubungan antara discriminant score dengan grup. Selain itu dari tabel di 

atas dapat diketahui bahwa daya jelas variabel prediktor atau diskriminator (koefisien 

determinasi) diperoleh dari mengkuadratkan angka canonical correlation sebesar: 0,645
2
 = 

0,4160 = 41,60%. Semakin tinggi nilai maka model semakin bagus. Artinya daya penjelas 
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variabel prediktor atau diskriminator yaitu CR, KM, ITO dan DKI dalam menjelaskan 

variabel dependen yaitu peringkat obligasi adalah sebesar 41,60%. Sisanya 58,40% 

dijelaskan oleh variabel prediktor atau diskriminator lain di luar model 

 

 

4.5. Penentuan Ketepatan Prediksi Model 

 Tujuan dari tahap ini adalah menentukan batasan nilai untuk mengelompokkan obyek. 

Hit ratio merupakan salah satu kriteria untuk menentukan kekuatan persamaan diskriminan 

dalam mengelompokkan obyek. Hasil ini dapat dilihat dari tabel 4.6. Classification Results. 

 

Tabel 4.6. 

Hasil Klasifikasi 

 

RATING Predicted Group Membership Total 

non investment 
grade 

investment grade 

Original 

Count 
non investment grade 10 0 10 

investment grade 7 52 59 

% 
non investment grade 100.0 .0 100.0 

investment grade 11.9 88.1 100.0 

Cross-validated
b
 

Count 
non investment grade 10 0 10 

investment grade 8 51 59 

% 
non investment grade 100.0 .0 100.0 

investment grade 13.6 86.4 100.0 

a. 89.9% of original grouped cases correctly classified. 
b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by 
the functions derived from all cases other than that case. 
c. 88.4% of cross-validated grouped cases correctly classified. 

Sumber: Data sekunder diolah (2017) 

Dari tabel 4.6. dapat diketahui bahwa nilai hit ratio adalah 88,4% artinya kekuatan 

pengklasifikasian sebesar 88,4%. Semakin tinggi nilai hit ratio maka dapat dikatakan bahwa 

model semakin baik dalam membedakan antar grup. 
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4.6. Pembentukan Fungsi Diskriminan 

Fungsi diskriminan dapat dilihat dari hasil Canonical Discriminant Function 

Coefficients. Pembentukan fungsi ini sama seperti pada pembentukan fungsi linear pada 

model regresi. Tabel ini juga dapat digunakan untuk menjawab hipotesis yang dinyatakan 

sebelumnya. 

Tabel 4.7. 

Fungsi Koefisien Diskriminan Yang Terbentuk 

 
 Function 

1 

CR 1.272 
ITO .133 
DKI 2.271 
KM 1.327 
(Constant) -4.126 

Sumber: Data sekunder diolah (2017) 

Dari tabel 4.7. dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki koefisien terkecil 

sampai terbesar untuk mengetahui tingkat pengaruh dari variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah ITO dengan koefisien 0,133 baru kemudian CR dengan koefisien 

1,272, dilanjut dengan KM dengan koefisien 1,327 dan DKI dengan koefisien 2,271. 

Dari tabel 4.7. dapat diketahui bahwa persamaan diskriminan yang terbentuk beserta 

hipotesis yang terdukung secara empiris adalah: 

RATING0-1 = -4,126 + 1,272 CR + 0,133 ITO + 2,271 DKI + 1,327 KM + e 

 

1. Pembahasan H1  

Berdasarkan tabel 4.7. dapat diketahui fungsi diskriminan dan menyatakan hipotesis 

yang diterima.  Dalam tabel 4.7. terdapat variabel current ratio dengan koefisien 1,272 

sehingga H1a yang menyatakan rasio likuiditas (current ratio) dapat menjadi faktor penentu 

peringkat obligasi terdukung secara empiris. Informasi laporan keuangan mencerminkan 

tingkat likuiditas perusahaan. Hal ini tercermin dari kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

hutang jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur 
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kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang 

mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut 

dalam keadaan likuid dan mempunyai aset lancar lebih besar daripada hutang lancarnya. 

Adams et al (2000) menyatakan bahwa tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan 

kuatnya kondisi keuangan perusahaan sehingga secara financial akan mempengaruhi prediksi 

peringkat obligasi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Devi (2007) yang meneliti 

faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi peringkat obligasi pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di bursa efek jakarta dengan sampel perusahaan yang obligasinya 

diperingkatkan oleh lembaga pemeringkat obligasi yang termasuk perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2001 sampai dengan 2005, diketahui bahwa rasio 

likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih (2006) yang meneliti tentang 

pemilihan rasio keuangan terbaik untuk memprediksi peringkat obligasi : studi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ dengan sampel perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan yang obligasinya dikeluarkan oleh PT. Pefindo pada bulan 

april tahun 2000 - 2006, diketahui bahwa rasio likuiditas berpengaruh positif signifikan 

terhadap peringkat obligasi. Dengan demikian, apabila likuiditas perusahaan bagus berarti 

perusahaan mampu untuk membayar utang yang segera jatuh tempo dengan aset lancar yang 

dimiliki. 

Damayanti dan Fitriyah (2013) juga menguji pengaruh rasio likuiditas terhadap 

peringkat obligasi dalam penelitiannya yang sampel penelitian ini perusahaan yang 

mempunyai peringkat obligasi di PT. Pefindo periode 2010 – 2011. Hasil penelitian ini 

adalah bahwa rasio likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Semakin tinggi rasio likuiditas pada perusahaan maka semakin baik peringkat obligasinya. 
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Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendek 

dengan tepat sehingga membuat kinerja keuangan pada perusahaan baik dan dapat dikatakan 

sehat.  

Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa rasio likuiditas yang tinggi dapat 

mempengaruhi peringkat obligasi. Hal ini juga diperjelas oleh penelitian internasional yang 

menyebutkan bahwa rasio likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi 

keuangan perusahaan sehingga secara finansial akan mempengaruhi prediksi peringkat 

obligasi. 

 

Sementara dalam tabel 4.7. tidak terdapat variabel quick ratio sehingga H1b  yang 

menyatakan rasio likuiditas (quick ratio) dapat menjadi faktor penentu peringkat obligasi 

tidak terdukung secara empiris. Perusahaan yang sehat belum tentu memiliki rasio 

likuiditas yang baik. Rasio likuiditas yang rendah dapat juga berarti bahwa perusahaan 

tersebut sehat apabila perusahaan memiliki tingkat modal atau ekuitas yang tinggi. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa rasio likuiditas (quick ratio) tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi.  

Dalam penelitian ini, H1a yaitu current ratio terbukti dapat menjadi faktor penentu 

peringkat obligasi sementara H1b yaitu quick ratio terbukti tidak dapat menjadi faktor penentu 

peringkat obligasi dikarenakan quick ratio mengandung unsur persediaan. Dalam 

hubungannya dengan peringkat obligasi, persediaan yang terlalu banyak tidak baik karena 

dapat menimbulkan biaya persediaan seperti biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan. 

Persediaan juga merupakan aset lancar yang kurang likuid dibanding aset setara kas lain 

sehingga hal ini mungkin yag menjadi penyebab bahwa quick ratio terbukti tidak dapat 

menjadi faktor penentu peringkat obligasi. 
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Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Magreta dan Nurmayanti 

(2009) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi peringkat obligasi ditinjau dari 

faktor akuntansi dan non akuntansi yang menyatakan bahwa rasio likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi.  

 

2. Pembahasan H2  

Berdasarkan tabel 4.7. dapat diketahui fungsi diskriminan dan menyatakan hipotesis 

yang diterima.  Dalam tabel 4.7. tidak terdapat variabel return on asset dan return on equity 

sehingga H2a dan H2b yang menyatakan rasio profitabilitas (return on asset dan return on 

equity) dapat menjadi faktor penentu peringkat obligasi tidak terdukung secara empiris. 

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan. 

Rasio profitabilitas yang tinggi belum tentu menjadi indikator bahwa perusahaan tersebut 

sehat dan memiliki peringkat obligasi yang bagus. Laba yang tinggi dapat juga diperoleh dari 

hasil manipulasi manajer agar mendapat tingkat insentif yang tinggi. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa rasio profitabilitas (return on asset dan return on equity) tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi.  

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sari, Taufik dan Anisma (2012) tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi prediksi peringkat obligasi pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek indonesia yang menyatakan bahwa rasio profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

3. Pembahasan H3  

Berdasarkan tabel 4.7. dapat diketahui fungsi diskriminan dan menyatakan hipotesis 

yang diterima.  Dalam tabel 4.7. tidak terdapat variabel debt to equity ratio dan debt to asset 

ratio sehingga H3a dan H3b yang menyatakan rasio solvabilitas (debt to equity ratio dan debt 

to asset ratio) dapat menjadi faktor penentu peringkat obligasi tidak terdukung secara 
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empiris. Pada umumnya investor lebih cenderung melihat tingkat hutang yang dimiliki 

perusahaan tanpa melihat rasio solvabilitasnya. Apalagi yang berpengaruh pada peringkat 

obligasi adalah hutang jangka panjang atau hutang obligasinya. Sementara debt to equity 

ratio dan debt to asset ratio merupakan rasio yang hutangnya didapat dari total hutang bukan 

hutang jangka panjang saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio solvabilitas (debt to equity 

ratio dan debt to asset ratio) tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Prabowo dan Sutjipto (2012) tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi perusahaan go publik (non keuangan dan non 

perbankan) yang listing di BEI periode tahun 2007 – 2010) yang menyatakan bahwa rasio 

solvabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 

4. Pembahasan H4  

Berdasarkan tabel 4.7. dapat diketahui fungsi diskriminan dan menyatakan hipotesis 

yang diterima.  Dalam tabel 4.7. tidak terdapat variabel total asset turnover sehingga H4a 

yang menyatakan rasio aktivitas (total asset turnover) dapat menjadi faktor penentu peringkat 

obligasi tidak terdukung secara empiris. Total asset turnover mengukur seberapa efektif 

perusahaan menggunakan sumber-sumber dana yang dimiliki perusahaan. Rasio ini 

menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik 

dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya. Total asset turnover yang tinggi 

biasanya menunjukkan manajemen yang baik, akan tetapi bukan berarti total asset turnover 

yang tinggi berarti mengurangi risiko kebangkrutan perusahaan. Dengan kata lain  total asset 

turnover tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sari (2007) tentang kemampuan rasio keuangan 

sebagai alat untuk memprediksi peringkat obligasi (PT Pefindo) yang menyatakan bahwa 

rasio aktivitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 
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Sementara dalam tabel 4.7. terdapat variabel inventory turnover dengan koefisien 

0,133 sehingga H4b yang menyatakan rasio aktivitas (inventory turnover) dapat menjadi 

faktor penentu peringkat obligasi terdukung secara empiris. Rasio aktivitas adalah rasio 

yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada 

padanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan 

investasi pada berbagai jenis aset. Rasio-rasio aktivitas menganggap bahwa sebaiknya 

terdapat keseimbangan yang layak antara penjualan dan beragai unsur aset misalnya 

persediaan, aset tetap dan aset lainya. Menurut Margreta dan Nurmayanti (2009), rasio 

produktivitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Semakin 

tinggi rasio produktivitas maka semakin baik peringkat perusahaan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kilapong dan Setiawati (2011) tentang 

The Effect of Accounting and Non-Accounting Information To The Rating of Company’s 

Bond dengan sampel perusahaan non bank dan non lembaga keuangan lainnya yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia dan diperingkatkan oleh PT. Pefindo pada tahun 2006 sampai 

dengan 2010, diketahui bahwa rasio aktivitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

peringkat obligasi.  

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Margreta dan Nurmayanti (2009) 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi peringkat obligasi ditinjau dari faktor 

akuntansi dan non akuntansi dengan sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004 sampai 2007 yang diperingkatkan di oleh PT. Pefindo 

kecuali perusahaan yang bergerak dalam sector perbankan dan lembaga keuangan lainnya,  

diketahui bahwa rasio aktivitas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi.  

Hasil yang sama di tunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurmayanti dan 

Setiawati (2012) tentang bond rating dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan dengan 

sampel seluruh perusahaan yang telah go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 
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telah memiliki peringkat obligasi pada PT. Pefindo di tahun 2007 dan 2008, diketahui bahwa 

rasio aktivitas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi.  

Berbagai penelitian mengindikasikan bahwa rasio aktivitas berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Jika perputaran barang suatu perusahaan tinggi, otomatis penggunaan  aset 

dalam perusahaan tersebut efisien.  

 

5. Pembahasan H5  

Berdasarkan tabel 4.7. dapat diketahui fungsi diskriminan dan menyatakan hipotesis 

yang diterima.  Dalam tabel 4.7. tidak terdapat variabel kepemilikan institusional sehingga H5 

yang menyatakan kepemilikan institusional dapat menjadi faktor penentu peringkat obligasi 

tidak terdukung secara empiris. Kepemilikan institusional merupakan jumlah kepemilikan 

investor milik institusi. Seharusnya kepemilikan institusional memiliki kelebihan yaitu 

memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi, sehingga dapat menguji keandalan 

informasi dan memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan yang lebih ketat 

atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Akan tetapi kecenderungan investor institusi 

yang sedikit prosentasenya membuat investor institusi ini tidak giat dalam memonitor 

jalannya perusahaan yang membuat bagusnya peringkat obligasi. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Utami (2012) tentang mekanisme corporate 

governance terhadap peringkat obligasi yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap peringkat  obligasi. 
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6. Pembahasan H6  

Berdasarkan tabel 4.7. dapat diketahui fungsi diskriminan dan menyatakan hipotesis 

yang diterima.  Dalam tabel 4.7. terdapat variabel dewan komisaris independen dengan 

koefisien 2,271 sehingga H6 yang menyatakan dewan komisaris independen dapat menjadi 

faktor penentu peringkat obligasi terdukung secara empiris. Dewan komisaris sebagai 

organ perusahaan bertugas dan bertanggung-jawab secara kolektif untuk melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan 

melaksanakan GCG. Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam 

perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG (FCGI, 2001). Dewan komisaris merupakan 

inti dari GCG yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanan strategi perusahaan, mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada 

intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk 

memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan (FCGI, 2001).  

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Fitriyah (2013) tentang 

Pengaruh Corporate governance Dan Rasio Akuntansi Terhadap Peringkat Obligasi dengan 

sampel perusahaan yang mempunyai peringkat obligasi di PT. Pefindo periode 2010-2011, 

diketahui bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan. Teori agensi 

menyatakan bahwa dewan komisaris adalah penanggungjawab yang mengawasi tindakan 

manajemen. Semakin banyak jumlah dewan komisaris maka semakin baik pengendalian yang 

ada pada perusahaan tersebut. Jadi semakin banyak atau semakin tinggi ukuran dewan 

komisaris maka akan berpengaruh pada peringkat obligasi, yaitu semakin baik peringkat 

obligasi.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhojraj dan Sengupta 

(2003) yang berjudul Effect Of Corporate governance On Bond Ratings And Yields: The Role 

Of Institutional Investors And Outside Directors dengan sampel semua perusahaan industri 
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yang mengeluarkan obligasi selama tahun 1991-1996, diketahui bahwa dewan komisaris 

independent berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi.  

Juga penelitian yang dilakukan oleh Utami (2012) mengenai mekanisme corporate 

governance terhadap peringkat obligasi dengan sampel obligasi perusahaan non keuangan, 

non asuransi, non pembiayaan dan non keuangan dan masih beredar di Bursa Efek Indonesia 

periode 1 januari 2008 sampai dengan desember 2010, diketahui bahwa dewan komisaris 

independen berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. 

 

7. Pembahasan H7 

Berdasarkan tabel 4.7. dapat diketahui fungsi diskriminan dan menyatakan hipotesis 

yang diterima.  Dalam tabel 4.7. tidak terdapat variabel ukuran komite audit sehingga H7 

yang menyatakan keberadaan komite audit dapat menjadi faktor penentu peringkat obligasi 

tidak terdukung secara empiris. Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk dewan 

komisaris untuk melakukan tugas pengawasan perusahaan. Komite audit mempunyai peran 

yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan 

laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang 

memadai. Akan tetapi berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan 

Lembaga Keuangan Nomor: Kep-643/Bl/2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit  menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib 

memiliki komite audit. Sehingga setiap emiten atau perusahaan publik sudah pasti memiliki 

komite audit dan menjadi tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Utami (2012) tentang mekanisme corporate 

governance terhadap peringkat obligasi yang menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak 

berpengaruh terhadap peringkat  obligasi. 
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8. Pembahasan H8  

Berdasarkan tabel 4.7. dapat diketahui fungsi diskriminan dan menyatakan hipotesis 

yang diterima.  Dalam tabel 4.7. terdapat variabel kepemilikan manajerial dengan koefisien 

1,327 sehingga H8 yang menyatakan kepemilikan manajerial dapat menjadi faktor penentu 

peringkat obligasi terdukung secara empiris. Kepemilikan manajerial merupakan 

konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen di dalam suatu 

perusahaan. Besar kecilnya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan ternyata 

berpengaruh dari kinerja manajemen dalam suatu perusahaan. Manajer tentu akan bekerja 

maksimal jika memiliki kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan tentunya hal itu 

berbanding lurus dengan peringkat obligasi. Manajer pasti akan mengoptimalkan perusahaan 

dan membuat peringkat obligasi akan naik juga. 

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Fitriyah (2013) tentang 

pengaruh corporate governance dan rasio akuntansi terhadap peringkat obligasi dengan 

sampel perusahaan yang mempunyai peringkat obligasi di PT. Pefindo periode 2010-2011, 

diketahui bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat 

obligasi.  


