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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang statistik deskriptif dalam 

penelitian ini. Jumlah sampel yang didapat pada penelitian data awal 225 

sampel dalam periode waktu penelitian tahun 2012 sampai tahun 2016. 

Berdasarkan uji normalitas variabel independen yaitu leverage, profitabilitas, 

dan kualitas auditor dengan jumlah data awal 225 data mempunyai distribusi 

yang tidak normal karena sig. < 0,05. 

Untuk menormalkan data tersebut maka dihapus data ekstrim, lalu 

dilakukan pengujian ulang normalitas, dan ada 114 data yang sudah normal. 

Berikut merupakan hasil dari statistik deskriptif dari 114 data yang sudah 

normal. 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LEV 114 .16 11.85 2.8966 2.52142 
PROFIT 114 .00 .19 .0582 .04292 
KA 114 0 1 .54 .500 
PRODUKTIV 114 .00 3.32 .7534 .70214 
LIKUID 114 .06 8.59 1.4715 .91548 
UP 114 5.11 13.79 9.3918 2.57639 
PO 114 1 8 14.71 2.064 
Valid N (listwise) 114     

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 



42 

 

 

 

Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa variabel leverage mempunyai 

nilai minimum sebesar 0,16 oleh Duta Pertiwi Tbk. pada tahun 2012, nilai 

maksimum sebesar 11,85 oleh Bank Sumut pada tahun 2012, nilai rata-rata 

sebesar 2,8966 yang artinya bahwa rata-rata utang yang dimiliki perusahaan 

sampel adalah sebesar 289% dari total ekuitas yang ada. Hal ini menunjukkan 

kinerja yang kurang baik apabila dilihat dari segi utangnya karena rata-rata 

leverage cukup tinggi yaitu di atas 100%. Standar deviasi sebesar 2,52142 

yang artinya bahwa besarnya penyimpangan maksimum yang bisa saja terjadi 

yaitu sebesar +2.52142 dari nilai rata-rata variabel leverage, sedangkan 

penyimpangan minimum dari rata-rata leverage yang bisa saja terjadi yaitu 

sebesar -2.52142. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sangat bergantung pada utang dari 

pihak luar untuk membiayai kegiatan operasionalnya. 

Untuk variabel profitabilitas mempunyai nilai rata-rata 0,0582. Artinya 

selama periode penelitian rata-rata perusahaan mempunyai laba bersih 5,82% 

dari total aset yang menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan perusahaan 

dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba yaitu sebesar 5,82%. Hal 

ini menunjukkan kinerja yang kurang baik apabila dilihat dari segi laba yang 

dihasilkannya karena rata-rata laba cukup rendah yaitu hanya 5,82%. Semakin 

tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka akan semakin tinggi pula 

peringkat obligasi perusahaan tersebut karena bisa mendapatkan laba yang 

tinggi. Nilai minimum sebesar 0,00 mencerminkan tidak adanya laba yang 

diperoleh oleh Lautan Luas Tbk. pada tahun 2015, Aneka Tambang Tbk, dan 
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Panorama Sentrawisata Tbk. pada tahun 2016. Nilai maksimum sebesar 0,19 

yaitu oleh Selamat Sempurna Tbk. pada tahun 2012. Nilai standar deviasi 

adalah 0,04292 yang artinya bahwa besarnya penyimpangan maksimum yang 

bisa saja terjadi yaitu sebesar +0,04292 dari nilai rata-rata variabel 

profitabilitas, sedangkan penyimpangan minimum dari rata-rata profitabilitas 

yang bisa saja terjadi yaitu sebesar -0,04292. 

Variabel kualitas auditor mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,54 

dengan standar deviasi sebesar 0,500, dan nilai minimum sebesar 0, serta nilai 

maksimum sebesar 1. Hal ini berarti sebagian besar perusahaan dalam 

penelitian ini diaudit oleh KAP big four yaitu sebesar 0,54 (54%). Artinya, 

perusahaan dalam penelitian ini lebih banyak memakai jasa KAP big Four 

dibandingkan dengan KAP non-big four. 

Variabel produktivitas mempunyai nilai minimum sebesar 0,00 oleh 

AKR Corporindo Tbk., Japfa Comfeed Indonesia Tbk. pada tahun 2013, dan 

Bank Nagari pada tahun 2015. Nilai maksimum sebesar 3,32 oleh Tiphone 

Mobile Indonesia Tbk. pada tahun 2016. Nilai rata-rata produktivitas sebesar 

0,7534 yang artinya bahwa rata-rata kemampuan perusahaan dalam mengelola 

asetnya dapat menghasilkan penjualan sebesar 75,34%, dan standar deviasi 

mencerminkan terjadinya penyimpangan sebesar 0,70214 yang artinya bahwa 

besarnya penyimpangan maksimum yang bisa saja terjadi yaitu sebesar 

+0,70214 dari nilai rata-rata variabel produktivitas, sedangkan penyimpangan 

minimum dari rata-rata produktivitas yang bisa saja terjadi yaitu sebesar -

0,70214. 
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Variabel likuiditas mempunyai nilai minimum sebesar 0,06 oleh 

Tiphone Mobile Indonesia Tbk. pada tahun 2016. Nilai maksimum sebesar 

8,59 oleh Duta Pertiwi Tbk. pada tahun 2012. Nilai rata-rata likuiditas sebesar 

1,4715 yang artinya bahwa rata-rata perusahaan mempunyai aset lancar yang 

lebih besar daripada liabilitas lancarnya untuk bisa melakukan kegiatan 

operasionalnya, dan standar deviasi mencerminkan terjadinya penyimpangan 

sebesar 0,91548 yang artinya bahwa besarnya penyimpangan maksimum yang 

bisa saja terjadi yaitu sebesar +0,91548 dari nilai rata-rata variabel likuiditas, 

sedangkan penyimpangan minimum dari rata-rata likuiditas yang bisa saja 

terjadi yaitu sebesar -0,91548. 

Variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai minimum sebesar 5,11 

oleh Telekomunikasi Indonesia Tbk. pada tahun 2013. Nilai maksimum 

sebesar 13,79 oleh Waskita Karya (Persero) pada tahun 2016. Nilai rata-rata 

ukuran perusahaan sebesar 9,3918 yang artinya bahwa perusahaan mempunyai 

aset yang cukup besar untuk bisa melakukan kegiatan operasionalnya, dan 

standar deviasi mencerminkan terjadinya penyimpangan sebesar 2,57639 yang 

artinya bahwa besarnya penyimpangan maksimum yang bisa saja terjadi yaitu 

sebesar +2,57639 dari nilai rata-rata variabel ukuran perusahaan, sedangkan 

penyimpangan minimum dari rata-rata likuiditas yang bisa saja terjadi yaitu 

sebesar -2,57639. 

Peringkat obligasi mempunyai nilai minimum sebesar 1 dengan 

peringkat BBB+, nilai maksimum sebesar 8 dengan peringkat AAA. Nilai 

rata-rata peringkat obligasi sebesar 14,61 dan standar deviasi mencerminkan 
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terjadinya penyimpangan sebesar 2,566. Rata-rata peringkat obligasi sebesar 

14,61 mencerminkan bahwa perusahaan sampel mempunyai rata-rata 

peringkat sebesar 14 dengan peringkat A+, ini menunjukkan kinerja yang kuat 

dari rata-rata perusahaan sampel. Informasi ini dapat dijadikan acuan bagi 

investor yang akan membeli obligasi. Perusahaan-perusahaan yang 

mendapatkan nilai minimum dan maksimum adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Perusahaan dengan Nilai Minimum dan Maksimum Peringkat 

Obligasi 

 
MINIMUM TAHUN PERINGKAT MAKSIMUM TAHUN PERINGKAT 

Duta Pertiwi 

Tbk. 

2012 BBB+ Bank CIMB 

Niaga Tbk. 

2012, 

2014 

AAA 

Perkebunan 

Nusantara X 

(Persero) 

Tbk. 

2014 BBB+ Telekomunikasi 

Indonesia Tbk. 

2013, 

2014, 

2015, 

2016 

AAA 

Aneka 

Tambang 

Tbk. 

2016 BBB+ Bank OCBC 

NISP Tbk. 

2013 AAA 

   Adira Dinamika 

Multi Finance 

Tbk. 

2014 AAA 

   Bank Maybank 

Indonesia Tbk. 

2014, 

2015, 

2016 

AAA 

   Bank Permata 

Tbk. 

2014 AAA 

   Bank Rakyat 

Indonesia 

(Persero) Tbk. 

2015, 

2016 

AAA 

   BCA Finance 2016 AAA 

Berdasarkan tabel 4.3, bisa dilihat bahwa nilai minimum peringkat 

obligasi yaitu BBB+ dengan nilai 1 diperoleh Duta Pertiwi Tbk. pada tahun 

2012, Perkebunan Nusantara X (Persero) Tbk. pada tahun 2014, dan Aneka 

Tambang Tbk. pada tahun 2016. Nilai maksimum peringkat obligasi yaitu 

AAA dengan nilai 8 diperoleh Bank CIMB Niaga Tbk. pada tahun 2012 dan 

2014, Telekomunikasi Indonesia dari tahun 2013 sampai 2016, Bank OCBC 
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NISP Tbk. pada tahun 2013, Adira Dinamika Multi Finance pada tahun 2014, 

Bank Maybank Indonesia Tbk. selama tahun 2014 sampai 2016, Bank 

Permata Tbk. pada tahun 2014, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selama 

tahun 2015 sampai 2016, dan BCA Finance pada tahun 2016. 

 

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan menggunakan 

uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. 

 

4.2.1 Uji Normalitas 

Untuk uji normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

memakai uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk dengan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Awal 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .060 225 .051 .955 225 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4.3 mempunyai data awal yaitu sebanyak 225 data 

yang mempunyai distribusi tidak normal. Hal ini bisa dilihat dari sig. 

Shapiro-Wilk awal yang kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Pada penelitian ini 

penormalan data dilakukan dengan membuang outlier-outlier sampai data 

terdistribusi normal. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Akhir 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .045 114 .200
*
 .978 114 .059 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Hasil uji normalitas diketahui dari nilai Kolmogorov-Smirnov sig. 

sebesar 0,200 dan nilai Shapiro-Wilk sig. sebesar 0,059 dalam tabel di atas. 

Hasil uji normalitas dengan nilai sig. > 0,05 artinya data yang dipakai dalam 

penelitian ini normal. 

 

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pada penelitian ini, untuk uji heteroskedastisitas menggunakan uji 

Glejser. Pada uji Glejser, nilai mutlak residual diregresikan dengan variabel 

independen. Berikut merupakan hasil ujinya: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .650 .243  2.670 .009   
LEV .006 .019 .035 .301 .764 .629 1.591 

PROFIT .206 1.030 .021 .200 .842 .772 1.296 

KA .122 .092 .144 1.323 .189 .710 1.409 

PRODUKTIV -.099 .065 -.164 -1.528 .129 .728 1.373 

LIKUID .065 .044 .141 1.479 .142 .928 1.077 

UP -.020 .017 -.120 -1.143 .255 .766 1.306 

a. Dependent Variable: abs_res1 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa hasil uji heteroskedastisitas 

mempunyai nilai sig. > 0,05 yang artinya tidak ada masalah 

heteroskedastisitas. 
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4.2.3 Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada suatu model regresi 

dilakukan uji Durbin-Watson (DW). Hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .927
a
 .860 .852 .793 1.795 

a. Predictors: (Constant), UP, LEV, LIKUID, PROFIT, PRODUKTIV, KA 
b. Dependent Variable: PO 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa hasil uji autokorelasi dengan nilai 

sebesar 1,795 berada di antara dU (1,78691) dan 4-dU (2,21309) yang artinya 

tidak ada masalah autokorelasi dalam data penelitian ini. 

 

4.2.4 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan uji yang dipakai untuk mengetahui 

ada tidaknya korelasi antar variabel independen. Untuk mengetahui ada 

tidaknya multikolinearitas maka bisa diketahui dari nlai Variance Inflation 

Factor (VIF) dan tolerance. Apabila nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,1, maka 

tidak ada masalah multikolinearitas. Berikut adalah hasilnya: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 12.938 .468  27.663 .000   
LEV .235 .037 .288 6.306 .000 .629 1.591 

PROFIT 15.010 1.980 .312 7.582 .000 .772 1.296 

KA 2.944 .177 .713 16.622 .000 .710 1.409 

PRODUKTIV -.240 .125 -.082 -1.931 .056 .728 1.373 

LIKUID -.173 .085 -.077 -2.050 .043 .928 1.077 

UP -.101 .033 -.126 -3.046 .003 .766 1.306 

a. Dependent Variable: PO 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 
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Dari tabel di atas, bisa dilihat bahwa hasil uji miltikolinearitas 

mempunyai nilai tolerance untuk masing-masing variabel independen > 0,1, 

dan untuk nilai VIF < 10 yang artinya tidak ada masalah multikolinearitas 

dalam data penelitian ini. 

 

4.3 Model Fit 

Uji model fit dilakukan dengan melihat nilai sig. F dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Model Fit 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 414.107 6 69.018 109.666 .000
a
 

Residual 67.340 107 .629   
Total 481.447 113    

a. Predictors: (Constant), UP, LEV, LIKUID, PROFIT, PRODUKTIV, KA 
b. Dependent Variable: PO 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

Dari tabel di atas, dilihat bahwa hasil uji model fit degan nilai sig. 

sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti variabel indepeden bisa dipakai untuk 

memprediksi variabel dependen. 

 

4.4 Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan melihat nilai adjusted R
2
 

dari tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .927
a
 .860 .852 .793 

a. Predictors: (Constant), UP, LEV, LIKUID, PROFIT, PRODUKTIV, KA 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 
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Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat bahwa hasil uji koefisien 

determinasi adalah sebesar 0,852, berarti variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen sebesar 85,2% sedangkan sisanya sebesar 14,8% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

 

4.5 Uji Hipotesis 

Setelah semua asumsi klasik terpenuhi, maka selanjutnya yaitu 

melakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan memakai uji t dengan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10 Hasil Uji t 
Coefficients

a
   

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Sig./2 
Hasil 

Hipotesis B Std. Error Beta 

 (Constant) 12.938 .468  27.663 .000   

LEV .235 .037 .288 6.306 .000 .000 Diterima 

PROFIT 15.010 1.980 .312 7.582 .000 .000 Diterima 

KA 2.944 .177 .713 16.622 .000 .000 Diterima 

PRODUKTIV -.240 .125 -.082 -1.931 .056 .028 Ditolak 

LIKUID -.173 .085 -.077 -2.050 .043 .022 Diterima 

UP -.101 .033 -.126 -3.046 .003 .002 Diterima 

a. Dependent Variable: PO   

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

PO = 12,938 + 0,235Lev + 15,010Profit + 2,944KA + (-0,240)Produktiv+ (-

0,173)Likuid + (-0,101)UP + 0,468 
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a. Hipotesis pertama 

Pada tabel 4.8, dilihat nilai sig. t untuk variabel leverage yaitu sebesar 

0,000 < 0,05 dengan nilai β 0,288 yang berarti hipotesis pertama dalam 

penelitian ini diterima. Jadi leverage berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. 

b. Hipotesis kedua 

Pada tabel 4.8, dilihat nilai sig./2 t untuk variabel profiabilitas yaitu 

sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai β sebesar 0,312 yang berarti hipotesis 

kedua pada penelitian ini diterima. Jadi profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap peringkat obligasi. Artinya semakin tinggi profitabilitas akan 

meningkatkan peringkat obligasi. 

c. Hipotesis ketiga 

Pada tabel 4.8, dilihat nilai sig./2 t untuk variabel kualitas auditor adalah 

sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai β sebesar 0,395 yang berarti hipotesis 

ketiga pada penelitian ini diterima. Jadi ada pengaruh positif antara 

kualitas auditor terhadap peringkat obligasi. Artinya semakin tinggi 

kualitas auditor maka akan meningkatkan peringkat obligasi. 

Untuk variabel kontrol yaitu produktivitas tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi, sedangkan likuiditas, dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. Maka bisa dikatakan bahwa produktivitas tidak 

bisa dijadikan variabel kontrol sedangkan likuiditas dan ukuran perusahaan 

bisa dijadikan variabel kontrol. 
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4.6 Pembahasan 

4.6.1 Leverage Terhadap Peringkat Obligasi 

Dari uji hipotesis pertama, bisa dilihat hasilnya bahwa nilai sig. t untuk 

variabel leverage yaitu < 0,05 yang artinya hipotesis pertama dalam penelitian 

ini diterima. Maka, leverage berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hasil 

penelitian ini mencerminkan bahwa leverage diperhitungkan dalam 

menentukan peringkat obligasi. 

Rasio leverage adalah rasio yang mencerminkan bagian penggunaan 

utang untuk membiayai investasi terhadap modal yang ada. Investor bisa 

menilai kelayakan jumlah utang yang dimiliki untuk membiayai kegiatan 

operasi perusahaan. Proporsi utang yang baik yaitu terdapat keseimbangan 

antara utang dengan kemampuan pembayaran kewajiban perusahaan. 

Perusahaan seharusnya mempunyai jumlah utang yang lebih kecil daripada 

jumlah modal yang dimiliki. Selanjutnya, utang yang digunakan secara efektif 

untuk kegiatan operasi perusahaan memberikan kesempatan kepada 

perusahaan untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Pemakaian utang 

sebenarnya diperbolehkan apabila memberikan dampak positif bagi kegiatan 

operasi perusahaan dan perusahaan bisa membayar kewajibannya ketika jatuh 

tempo. 

Leverage berpengaruh terhadap peringkat obligasi karena leverage 

mencerminkan tinggi rendahnya penggunaan utang. Hal ini karena tingkat 

leverage perusahaan yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

tidak mengalami kesulitan keuangan dan tidak mempunyai resiko 
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kebangkrutan. Selain itu tingkat leverage yang rendah mencerminkan kuatnya 

kondisi keuangan perusahaan sehingga secara keuangan yang kemudian 

mempengaruhi peringkat obligasi. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya, 

seperti menurut Subariah (2017) dan Werastuti (2015) dalam penelitiannya 

yang menyimpulkan bahwa variabel leverage memiliki pengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi. 

 

4.6.2 Profitabilitas Terhadap Peringkat Obligasi 

Hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap peringkat obligasi. Nilai sig./2 t sebesar 0,000 < 0,05 yang 

artinya hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini mencerminkan 

perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi akan semakin 

memiliki peringkat obligasi yang baik. 

ROA adalah ukuran yang dipakai untuk mengukur hubungan 

profitabilitas terhadap peringkat obligasi. Rasio ini bertujuan untuk mengukur 

tingkat laba setelah pajak yang dihasilkan dari total aset perusahaan. Rasio 

profitabilitas yang diukur memakai ROA memiliki pengaruh yang positif 

terhadap pertumbuhan laba, karena rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba bersih dengan tingkat aset tertentu. Laba 

yang didapatkan perusahaan menunjukkan bahwa kondisi keuangan 

perusahaan dalam keadaan baik, sehingga peringkat obligasinya juga tinggi. 
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Apabila dihubungkan dengan teori akuntansi, maka bisa dikatakan 

bahwa semakin tinggi profitabilitas mencerminkan laba bersih perusahaan 

semakin meningkat, sehingga kinerjanya semakin baik yang akhirnya 

mempengaruhi peningkatan peringkat obligasi perusahaan menjadi lebih baik 

karena laba tinggi yang didapatkan perusahaan menunjukkan bahwa kondisi 

keuangan perusahaan dalam keadaan yang baik dan perusahaan bisa 

membayar kewajibannya. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya, 

seperti menurut Azriya (2013) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa 

profitabilitas yang diproksikan dengan return on assets berpengaruh positif 

terhadap peringkat obligasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Henny (2016). 

 

4.6.3 Kualitas Auditor Terhadap Peringkat Obligasi 

Hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu kualitas auditor berpengaruh 

positif terhadap peringkat obligasi. Nilai sig./2 t sebesar 0,000 < 0,05 yang 

artinya hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Kualitas auditor 

berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Semakin tingginya kualitas 

auditor maka semakin tinggi peringkat obligasi, begitu sebaliknya semakin 

rendah kualitas auditor maka semakin rendah peringkat obligasi. 

Salah satu informasi penting yang menjadi sinyal bagi para investor 

untuk pengambilan keputusan adalah opini auditor yang sangat penting bagi 

para pembaca laporan keuangan karena laporan auditor memberikan gambaran 

tentang keadaan suatu perusahaan. Laporan yang dihasilkan KAP big four 



55 

 

 

 

dinilai lebih independen dan mencerminkan keadaan perusahaan yang 

sebenarnya sehingga investor akan mempunyai kepercayaan yang tinggi 

dengan laporan keuangan perusahaan tersebut. Opini KAP big four yang lebih 

independen tersebut dinilai bisa meminimalisir agency risk dan mengurangi 

default risk yang akhirnya meningkatkan peringkat obligasi perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian sebelumnya, 

seperti penelitian Rasyid dan Kostaman (2013) yang menyimpulkan bahwa 

kualitas auditor berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Selanjutnya 

ada penelitian Rahayuningsih dan Sulistiyo (2016) membuktikan bahwa 

kualitas auditor berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. 

 

4.6.4 Variabel Kontrol 

Dari hasil pengujian, dilihat bahwa nilai sig. t untuk variabel 

produktivitas yaitu sebesar 0,056 > 0,05 yang artinya produktivitas tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Untuk variabel likuiditas yaitu 

sebesar 0,043 < 0,05 yang artinya likuiditas berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Sedangkan variabel ukuran perusahaan yaitu sebesar 0,003 < 0,0 

yang artinya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Untuk lebih mengeneralisasi variabel, maka ditambahkan 

produktivitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol 

karena hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

produktivitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan bisa mempengaruhi peringkat 

obligasi. Akan tetapi hasil penelitian ini menyatakan bahwa produktivitas 
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sebagai variabel kontrol tidak mempengaruhi peringkat obligasi. Artinya, 

peringkat obligasi tidak memperhatikan produktivitas, tetapi lebih 

memperhatikan leverage, profitabilitas, kualitas auditor, likuiditas, dan ukuran 

perusahaan. 


