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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperdagangkan, baik dalam bentuk saham (modal sendiri) 

maupun obligasi (utang) yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, dan 

pemerintah (Wijayanti, 2014). Pasar modal mempunyai peran penting bagi 

perekonomian negara karena menjalankan dua fungsi, fungsi ekonomi, dan 

fungsi keuangan. Fungsi ekonomi maksudnya karena pasar menyediakan 

wahana atau fasilitas yang mempertemukan issuer (pihak yang memerlukan 

dana) dan investor (pihak yang mempunyai kelebihan dana). Maka, pasar 

modal membuat pihak yang mempunyai kelebihan dana bisa berinvestasi 

dengan keinginan mendapatkan return (imbalan), sedangkan perusahaan 

(dalam hal ini pihak issuer) bisa mengambil manfaat dari dana itu untuk 

berinvestasi tanpa perlu menunggu adanya dana dari operasi perusahaan. 

Fungsi keuangan artinya pasar modal memberikan kesempatan, kemungkinan 

untuk mendapatkan return (imbalan) bagi pemilik dana, sesuai dengan 

karakteristik investasi yang dipilih (Wijayanti, 2014). 

Di pasar modal di Indonesia, pemodal diberi kesempatan memilih dari 

berbagai macam sekuritas yang ada. Salah satunya adalah obligasi. Obligasi 

adalah surat pengakuan utang yang dikeluarkan perusahaan swasta maupun 

pemerintah untuk investor dan akan dibayarkan di waktu yang ditentukan. 
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Dari pinjaman ini investor diberi bunga sebagai imbalan. Obligasi suatu 

perusahaan sangat menguntungkan karena pembayaran bunga yang lebih 

rendah dan bisa dibayar secara bertahap setahun atau enam bulan sekali 

(Wijayanti, 2014). 

Sudah seharusnya seorang pemilik modal yang memiliki keinginan 

untuk membeli obligasi memperhatikan peringkat obligasi, karena peringkat 

tersebut memberikan sinyal, dan informasi mengenai profitabilitas kegagalan 

utang suatu perusahaan. Peringkat obligasi adalah skala resiko dari semua 

obligasi yang diperjual-belikan. Peringkat utang membantu kebijakan publik 

untuk membatasi investasi spekulatif para investor institusional seperti dana 

pensiun, perusahaan asuransi, dan bank. Dalam melakukan investasi obligasi, 

selain memerlukan dana yang cukup, pemilik modal memerlukan pengetahuan 

yang memadai mengenai obligasi, dan naluri bisnis yang baik agar bisa 

memperkirakan atau menganalisis faktor-faktor apa saja yang bisa 

mempengaruh investasi pada obligasi. 

Investor obligasi membutuhkan informasi keuangan suatu perusahaan 

yang berkualitas sebagai pertanggung jawaban atas pengelolaan dana yang 

diinvestasikan, sehingga informasi ini dapat dijadikan acuan dalam 

mengkomunikasikan keputusan investasinya. Informasi tentang peringkat 

obligasi dimaksudkan untuk menilai kinerja dan kualitas kredit perusahaan 

penerbit. Peringkat ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat resikonya 

dan mengambil keputusan apakah obligasi patut diinvestasikan. Informasi 

peringkat obligasi dapat memonitor kualitas dari suatu obligasi. 
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Peringkat obligasi juga dapat memberikan manfaat bagi investor 

maupun bagi perusahaan. Bagi investor mendapatkan manfaat karena investor 

dapat mengetahui perusahaan-perusahaan mana yang memiliki kinerja yang 

baik untuk mengambil keputusan apakah obligasi patut diinvestasikan dan 

bagi perusahaan mendapatkan manfaat untuk mengetahui hasil kinerja 

perusahaan mereka. Jika peringkat obligasi masih kurang memuaskan, 

perusahaan bisa mengevaluasi aspek mana yang masih perlu diperhatikan lagi. 

Ada dua lembaga yang melakukan peringkat sekuritas utang di 

Indonesia, yakni PT. Kasnic Credit Rating Indonesia, dan PT. PEFINDO 

(Pemeringkat Efek Indonesia). Peringkat obligasi terus di-update yang 

menunjukkan perubahan yang signifikan dari bisnis dan kinerja perusahaan. 

Perubahan peringkat obligasi berpengaruh terhadap aktivitas pendanaan, 

aktivitas investasi perusahaan di masa depan, dan kinerja, serta profil resiko di 

masa depan. Oleh karena itu, investor akan menyusun strategi investasi 

mereka akibat dari perubahan peringkat. 

Ada beberapa kejadian yang menyebabkan timbulnya pertanyaan 

tentang faktor-faktor yang digunakan untuk memberikan peringkat obligasi 

yang dilakukan oleh agen pemeringkat di Indonesia. Fenomena peringkat 

obligasi bisa dilihat dari kasus PT. Berlian Laju Tanker Tbk. Emiten ini adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran yang berbasis di Indonesia. Di 

bulan Januari 2012 PT. PEFINDO memberikan peringkat obligasi BBB- untuk 

PT. Berlian Laju Tanker Tbk. yang artinya obligasi termasuk dalam 

investment grade. Setelah anak usaha PT. Berlian Laju Tanker Tbk. gagal 
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membayar fasilitas lease (sewa guna usaha) tertentu peringkat obligasi ini 

diturunkan menjadi CCC. Akhirnya di bulan Februari 2012 PT. Berlian Laju 

Tanker Tbk. secara resmi mengumumkan bahwa mereka gagal bayar sejumlah 

instrumen utang yang jatuh tempo pada Februari 2012. Maka, PT. PEFINDO 

menurunkan lagi peringkat obligasi emiten tersebut menjadi D 

(www.investasi.kontan.co.id). 

Fenomena ini mendorong penulis untuk meneliti mengenai peringkat 

obligasi, mengenai bagaimana pemberian peringkat itu, dan faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi peringkat obligasi. Sudah banyak penelitian yang 

meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat obligasi, 

seperti penelitian Pitriani, dkk (2016) yang menyimpulkan bahwa variabel 

leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Henny 

(2016) menyimpulkan bahwa profitability memiliki pengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi. Penelitian yang dilakukan oleh Rasyid dan Kostaman 

(2013) menyimpulkan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi. 

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian kembali mengenai 

pengaruh leverage, profitabilitas, kualitas auditor terhadap peringkat obligasi. 

Leverage merupakan pengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. 

Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena 

perusahaan sulit melepaskan beban utang yang ada dan perusahaan masuk ke 

dalam tingkat utang yang tinggi yang selanjutnya perusahaan masuk kategori 

utang ekstrim (extreme leverage). Maka dari itu, perusahaan perlu membuat 

http://www.investasi.kontan.co.id/
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keseimbangan antara sumber-sumber yang bisa digunakan untuk membayar 

utang dengan utang yang patut diambil (Kustiyaningrum, dkk., 2016). 

Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan 

laba dengan memakai sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti 

penjualan atau modal perusahaan, dan aktiva. Perusahaan yang memiliki rasio 

profitabilitas yang tinggi maka peringkatnya juga semakin tinggi. Hal ini 

dikarenakan perusahaan bisa menggunakan laba yang dihasilkan untuk 

melunasi kewajiban-kewajibanya. 

Kualitas auditor menjadi salah satu faktor yang dikatakan bisa 

mempengaruhi peringkat obligasi. Auditor yang memiliki kualitas tinggi bisa 

digunakan sebagai petunjuk atau tanda terhadap kualitas perusahaan. Semakin 

tinggi kualitas auditor maka mencerminkan bahwa perusahaan tersebut 

mempunyai kualitas yang baik karena laporan keuangan yang sudah 

diterbitkan sudah diaudit oleh auditor terpercaya. Hal ini akan mempengaruhi 

tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan sehingga berpengaruh juga 

terhadap peringkat obligasi. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP big 4 

dinilai lebih berkualitas daripada KAP non-big four karena opini yang 

dikeluarkan KAP big 4 lebih independen, sehingga bisa mengurangi default 

risk yang akhirnya akan mempengaruhi peringkat obligasi. 

Selanjutnya, ada variabel kontrol yang bertujuan untuk 

mengeneralisasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Variabel kontrol yang digunakan adalah produktivitas, likuiditas, dan ukuran 

perusahaan. Variabel kontrol yang digunakan mengacu dari penelitian-
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penelitian sebelumnya seperti penelitian Henny (2016), Magreta dan 

Nurmayanti (2009) yang mengatakan bahwa produktivitas memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap peringkat obligasi, kemudian penelitian Imaduddin 

(2013), Kustiyaningrum, dkk. (2016), Ma’arij, dkk. (2014), Veronica (2013) 

yang mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap peringkat obligasi, 

Ma’arij dkk. (2014), dan Veronica (2013) yang mengatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhada peringkat obligasi. 

Productivity (produktivitas) yang membandingkan antara input 

(keseluruhan sumber daya yang dipakai) dan output (hasil yang dihasilkan). 

Perusahaan yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi mencerminkan 

perusahaan bisa mendapatkan profit yang tinggi daripada perusahaan dengan 

produktivitas yang rendah, sehingga perusahaan akan bisa melunasi 

kewajibannya dengan baik sehingga bisa meningkatkan peringkat obligasi. 

Likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi 

kebutuhan kas tidak terduga dan melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio 

likuiditas yang besar akan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang 

kuat sehingga secara keuangan akan mempengaruhi peringkat obligasi karena 

perusahaan akan lebih mampu untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dan 

memiliki resiko yang kecil untuk gagal bayar dari kasnya yang likuid. 

Ukuran perusahaan merupakan pengukur yang memperlihatkan besar 

kecilnya perusahaan. Secara teori perusahaan yang lebih besar memiliki 

certainty (kepastian) yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Hal ini 

mengurangi tingkat ketidakpastian tentang masa depan perusahaan. Maka, 
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ukuran perusahaan bisa mempengaruhi peringkat obligasi karena ukuran 

perusahaan mampu mencerminkan bagaimana perusahaan men-cover utang-

utangnya dari total asset, penjualan, maupun ekuitasnya. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Arin (2010) dan 

Vina (2016). Dalam penelitian ini ada penambahan beberapa variabel baru 

yaitu kualitas auditor. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap peringkat obligasi? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi? 

3. Apakah kualitas auditor berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap peringkat obligasi 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif profitabilitas terhadap peringkat 

obligasi 

3. Untuk mengetahui pengaruh positif kualitas auditor terhadap peringkat 

obligasi 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Untuk investor obligasi yakni tentang informasi peringkat obligasi yang 

bisa diukur dengan leverage, profitabilitas, kualitas auditor, sehingga 

investor mengetahui apakah investasi obligasi tersebut menguntungkan, 

dan aman atau tidak sebelum melakukan investasi 

2. Untuk perusahaan, diharapkan bisa bisa memberikan evaluasi terhadap 

kinerja perusahaan melalui variabel-variabel yang ditentukan yang bisa 

mempengaruhi peringkat obligasi 

3. Untuk akademisi, diharapkan bisa memberikan wawasan, dan pandangan 

terhadap mata kuliah audit tentang peringkat obligasi 

4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan bisa dipakai untuk sumber 

informasi, dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan peringkat obligasi 

 

1.4 Kerangka Pikir Penelitian 

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk 

mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Pinanditha dan Suryantini, 

2016). Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh 

leverage, profitabilitas, dan kualitas auditor terhadap peringkat obligasi. 
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab, yaitu 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan  

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, dan kerangka pikir penelitian, serta sistematika 

penulisan 

Bab II Landasan teori dan pengembangan hipotesis 

Menguraikan teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang 

relevan sampai hipotesis yang akan dikembangkan 

 

Leverage 

Profitabilitas 

Kualitas Auditor 

Peringkat obligasi 

Variabel kontrol: 

Produktivitas, 

Likuiditas, dan Ukuran 

Perusahaan 

H1 

H2 (+) 

H3 (+) 
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Bab III Metode penelitian 

Berisi tentang sumber, jenis data yang digunakan, gambaran umum 

objek penelitian, definisi, pengukuran variabel yang diperlukan, 

dan metode analisis data 

Bab IV Hasil dan analisis 

Menguraikan perhitungan yang akan diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang ada 

Bab V Kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi 


