BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif mampu memberikan gambaran terkait data dari
suatu penelitian, yakni melalui nilai rata-rata (mean), nilai minimum dan
maksimum, standar deviasi, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2016). Jumlah
populasi awal penelitian ini adalah 661. Teknik sampling dalam penelitian ini
yaitu dengan menggunakan purposive sampling yang pada akhirnya
menghasilkan eliminasi pertama yaitu perusahaan yang tidak diberikan
peringkat langsung oleh PEFINDO tahun 2012-2016 adalah 383, lalu yang
kedua yaitu informasi laporan keuangan perusahaan yang tidak tersedia tahun
2012-2016 adalah 70, dan yang terakhir adalah laporan keuangan yang tidak
menggunakan mata uang rupiah dalam penyajiannya adalah 8, sehingga
ditemukan sampel akhir dalam penelitian ini

sebanyak 203 perusahaan.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif
Variabel

N
203

Nilai
Minimum
1.00

Nilai
Maksimum
18.00

Ratarata
13.5369

Standar
Deviasi
2.78830

Rating
Laba Ditahan

203

-0.35

0.54

0.1396

0.12273

Secure

203

0.00

1.00

0,5567

0.49801

ROA

203

-10.75

0.80

-0.0052

0.76190

Maturity

203

1.00

30.00

5.6108

3.07034

Reputation

203

0.00

1.00

0.5419

0.49948
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Leverage

203

0.22

8.91

0.6810

0.60904

Growth

203

-0.96

10.02

1.9258

1.55911

Size

203

26.61

34.58

29.9917

1.51342

Berdasarkan table 4.1 diatas, variabel peringkat obligasi (rating) yang
diukur berdasarkan peringkat obligasi oleh PEFINDO mempunyai nilai
minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 18, nilai minimum tersebut
dimiliki oleh Trikomsel Oke Tbk. (TRIO), sedangkan nilai maksimum 18
dimiliki oleh Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), Telekomunikasi Indonesia
Tbk. (TLKM), Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII), dan lain sebagainya.
Rata-rata variabel peringkat obligasi dalam penelitian ini sebesar 13,5369
dengan standar deviasi sebesar 2,78830. Rata-rata RO sebesar 13,5369
menunjukkan bahwa perusahaan BEI yang terdaftar pada PEFINDO tahun
2012-2016 memiliki rata-rata peringkat A (A=13), ini menunjukkan kinerja
yang kuat dari rata-rata perusahaan yang terdaftar pada PEFINDO. Informasi
ini bisa dijadikan acuan bagi investor yang hendak membeli obligasi dari
perusahaan yang terdapat pada rentang waktu 2012-2016 di PEFINDO.
Variabel laba ditahan (LD) yang dideflasi dengan total aset awal
periode memiliki nilai minimum sebesar -0,35 pada perusahaan Bakrie
Telecom tbk. dan nilai maksimum sebesar 0,54 pada perusahaan Selamat
Sempurna Tbk. Rata-rata laba ditahan ini yaitu 0,1396 dengan standar deviasi
sebesar 0,12273. Rata-rata 0,1396 menunjukkan bahwa perusahaan dalam
sampel rata-rata memiliki jumlah laba ditahan mendekati nilai maksimal.
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Tabel 4.2
Tabel Frekuensi Jaminan Obligasi
SECURE
Frequency

Percent

Cumulative
Percent

Tanpa Jaminan
Valid

90

55.7

44.3

Dengan Jaminan

113

100.0

100.0

Total

203

100.0

Variabel independent jaminan obligasi (SEC) dalam penelitian ini
diukur dengan menggunakan variabel dummy. Nilai 1 dikhususkan untuk
perusahaan yang memberikan jaminan terhadap obligasi yang mereka terbitkan,
lalu untuk nilai 0 dikhususkan untuk perusahaan yang tidak memberikan jaminan
pada obligasi yang mereka terbitkan. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa
perusahaan yang memberikan jaminan pada obligasinya yaitu sebanyak 55,7%
atau 113 perusahaan dari 203 perusahaan. Untuk perusahaan yang tidak
memberikan jaminan pada obligasi yang mereka terbitkan adalah sebanyak 44,3%
atau 90 perusahaan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa perusahaan pada sampel
penelitian ini lebih banyak memberikan jaminan pada obligasi yang mereka
terbitkan. Hasil perhitungan variabel ini menunjukkan nilai standar deviasi
sebesar 0,4981.
Variabel rasio profitabilitas (ROA) dalam penelitian ini diukur dengan
perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total aset perusahaan. Dari hasil
ditabel menunjukkan bahwa nilai minimum untuk ROA yaitu -10,75 dari
perusahaan Trikomsel Oke Tbk. (TRIO) dan nilai tertinggi yaitu 0,80 dari
perusahaan Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA). Standar deviasi dari variabel
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ini adalah 0,76190 dan rata-rata dari variabel ini adalah -0,0052. Rata-rata dari
ROA perusahaan ini memiliki tanda negatif yang berarti secara rata-rata
perusahaan sampel mengalami kerugian.
Variabel selanjutnya adalah variabel maturity (MAT) yang diukur
dengan memberikan peringkat pada umur obligasi. Perhitungan variabel ini
menghasilkan nilai minimum sebesar 1 yang dimiliki perusahaan Hanson
International Tbk. (MYRX) dan nilai maksimum sebesar 30 yang dimiliki
perusahaan Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM). Standar deviasi pada
variabel ini adalah 3,07034 dan rata-rata dari variabel ini adalah 5,6. Secara ratarata perusahaan menerbitkan obligasi dengan jarak waktu jatuh tempo 5 tahun
atau diatas 5 tahun.
Tabel 4.3
Tabel Frekuensi Reputasi Auditor
REPUTATION
Frequency

Percent

Cumulative
Percent

Non Big 4
Valid

93

45.8

45.8

Big 4

110

54.2

100.0

Total

203

100.0

Pengukuran variabel independent ini menggunakan variabel dummy,
perusahaan yang diaudit oleh KAP big 4 akan diberi nilai 1, sedangkan
perusahaan yang diaudit oleh KAP non big 4 akan diberi nilai 0. Dari hasil table
4.3 pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang diaudit oleh
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KAP big 4 sebanyak 110 (54,2%) lebih banyak dari perusahaan yang diaudit oleh
KAP non big 4 sebanyak 93 (45,8%). Dengan demikian rata-rata perusahaan pada
sampel penelitian ini menggunakan KAP big 4. Hasil standar deviasi dari variabel
ini adalah 0,49448.
Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol untuk mengendalikan
pengaruh variabel lain terhadap peringkat obligasi. Variabel kontrol pertama
adalah leverage (LEV) yang diukur dengan membagi total kewajiban perusahaan
dengan total aset perusahaan. Perhitungan variabel ini memiliki nilai minimum
sebesar 0,22 yang dimiliki oleh perusahaan Duta Pertiwi Tbk. (DUTI) dan nilai
maksimum sebesar 8,91 yang dimiliki oelh perusahaan Trikomsel Oke Tbk.
(TRIO). Standar deviasi pada variabel ini adalah 0,60904 dan rata-rata nya adalah
0,6810. Jumlah rata-rata sebesar 0,6810 menandakan bahwa setiap Rp 1 aset
digunakan untuk menjamin Rp 0,6810 hutang rata-rata perusahaan.
Varibel kontrol lainnya dalam penelitian ini adalah growth (GRO) yang
hitung dengan membandingkan hasil dari perkalian antara harga penutupan saham
dan jumlah saham yang beredar dengan total ekuitas perusahaan. Dari perhitungan
variabel ini ditemukan nilai minimum sebesar -0,96 oleh perusahaan Trikomsel
Oke Tbk.

(TRIO) dan nilai maksimum sebesar 10,02

oleh perusahaan Surya Citra Televisi Tbk. (SCMA). Standar deviasi dari variabel
ini adalah 1,9258 dan rata-rata dari variabel ini adalah 1,55911. Dari hasil ratarata tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pada sampel penelitian memiliki
rata-rata pertumbuhan sebesar 1,9258x dari total modal pada perkembangan
perusahaan mereka setiap tahunnya, tentunya semakin besar perkembangan
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perusahaan maka semakin bagus juga kondisi modal perusahaan yang akan
semakin besar dan digunakan dalam menghasilkan profit pada perusahaan
mereka.
Variabel kontrol yang terakhir pada penelitian ini adalah ukuran
perusahaan (SIZ) yang dihitung menggunakan logaritma natural pada total aset
perusahaan. Perhitugan variabel ini menghasilkan nilai minimum sebesar 26,61
yaitu dimiliki oleh perusahaan Weha Transportasi Indonesia Tbk. (WEHA) dan
nilai maksimum sebesar 34,58 yang dimiliki oleh perusahaan Bank Mandiri Tbk.
(BMRI). Standar deviasi dari variabel ini adalah 1,51342 dan rata-rata dari
variabel ini adalah 29,9917. Hasil rata-rata dari variabel ini lebih condong
terhadap nilai minimum yang berarti rata-rata ukuran perusahaan pada sampel
penelitian ini memiliki ukuran perusahaan yang tidak cenderung maksimal
berdasarkan perusahaan yang terdaftar pada PEFINDO. Ukuran perusahaan yang
semakin besar akan dinilai semakin mampu untuk menanggung segala beban yang
dating dikemudian hari.
4.2. Analisis Data
4.2.1. Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan uji regresi untuk menguji hipotesis pada
data dari sampel penelitian ini, penelitian ini harus mampu
memenuhi syarat untuk uji asumsi klasik terlebih dahulu, diantaranya
uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji
heteroskedastisitas. Berikut hasil dari uji asumsi klasik penelitian ini
:
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1. Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2016) uji ini dilakukan dengan maksud
untuk menguji apakah data penelitian sudah terdistribusi normal
atau belum. Uji ini menggunakan uji Kolmogorov-smirnov yang
mana data akan lolos uji jika memiliki nilai signifikansi lebih
dari sama dengan 0,05. Tetapi apabila nilai signifikansi yang
tersaji kurang dari 0,05 dapat dipastikan bahwa data belum
terdistribusi normal dan perlu dilakukan proses penormalan data
dengan cara menghapus data outlier. Berikut hasil uji normalitas
:
Tabel 4.4
Tabel Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
Unstandardized Residual

.063

df

Shapiro-Wilk

Sig.
203

.052

Statistic
.932

df

Sig.
203

a. Lilliefors Significance Correction

Dari table diatas menunjukkan nilai sig sebesar 0,052 dan
dapat kita lihat bahwa Asymp sig untuk Standardized Residual
sebesar 0,052 > 0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa
data residual pada penelitian ini sudah terdistribusi normal.
2. Uji Multikolinearitas
Uji ini adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah
dalam model regresi terdapat hubungan atau korelasi diantara
60

.000

variabel independent yang dipakai pada penelitian (Ghozali,
2016). Cara menguji dengan uji multikolinearitas yaitu dengan
melakukan penganalisaan collinearity statistics pada nilai
tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Data
dinyatakan lolos uji ini apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai
VIF < 10. Berikut adalah tabel hasil uji multikolinearitas :
Tabel 4.5
Tabel Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

Std. Error

-19.007

2.767

REPUTATION

.558

.260

SECURE

.156

t

Sig.

Collinearity
Statistics

Beta

Tolerance

VIF

-6.868

.000

.100

2.147

.033

.842

1.188

.242

.028

.645

.519

.977

1.023

-.049

.044

-.054

-1.101

.272

.760

1.316

10.160

1.105

.643

9.198

.000

.372

2.685

ROA

2.947

.296

.805

9.945

.000

.278

3.596

LnSize

1.044

.095

.566

11.041

.000

.692

1.444

LEVERAGE

1.539

.446

.203

3.451

.001

.529

1.891

.196

.075

.118

2.604

.010

.885

1.130

MATURITY
1LD

GROWTH

a. Dependent Variable: RATING_BOND

Berdasarkan dari hasil table diatas maka dapat kita Tarik
kesimpulan bahwa nilai tolerance semua variabel adalah > 0,1
dan nilai VIF dari semua variabel juga < 10 sehingga tidak ada
korelasi yang kuat antar variabel independent atau tidak ada
multikolinearitas.
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3. Uji Auto Korelasi
Uji autokorelasi ini bertujuan untuk melihat apakah ada
korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan yang
lainnya yang ada pada model regresi (Ghozali, 2016). Uji ini
dipakai apabila data memiliki data runtut waktu lebih dari 1
tahun. Uji ini menggunakan uji Durbin-Watson, berikut hasil uji
pada penelitian ini :
Tabel 4.6
Tabel Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model

1

R

R Square

.804a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.646

.632

Durbin-Watson

1.69173

2.036

a. Predictors: (Constant), GROWTH, SECURE, REPUTATION, LD, MATURITY,
LEVERAGE, LnSize, ROA
b. Dependent Variable: RATING_BOND

Dari table diatas, nilai DW adalah 2,036. Nilai DL =
1,69663, lalu nilai DU = 1,84133 dan nilai 4-DU = 2,15867
dengan N = 203 dan K = 8. Nilai DW sebesar 2,036 pada
penelitian ini berhasil berada diantara 1,84133 < DW < 2,15867,
hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi penelitian ini
tidak terdapat autokorelasi.
4. Uji Heteroskedastisitas
Menurut (Ghozali, 2016) uji ini bertujuan guna menguji apa
didalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari
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residual satu pengamatan dengan yang lainnya. Uji ini
menggunakan uji glejser dimana apabila hasil sig menunjukkan >
0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data bebas dari
heteroskedastisitas. Berikut adalah table uji heteroskedatisitas :
Tabel 4.7
Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constant)

1.434

1.351

REPUTATION

.227

.129

SECURE

.059

MATURITY
1

LD
ROA
LnSize
LEVERAGE
GROWTH

a.

Std. Error

Beta
1.062

.291

.175

1.763

.080

.115

.045

.513

.609

-.017

.071

-.024

-.236

.814

.542

.742

.081

.731

.466

-1.185

3.044

-.047

-.389

.698

-.009

.050

-.018

-.177

.860

.522

.319

.209

1.635

.105

-.047

.069

-.065

-.683

.496

Dependent Variable: RES2

Dari tabel diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa bahwa
seluruh nilai sig semua variabel > 0,05 yang menandakan bahwa
tidak ada masalah hetroskedastisitas dalam penelitian ini. artinya
semua variabel independen memiliki varian yang sama.
4.2.2. Uji F
Uji F biasa disebut dengan uji anova atau uji model yaitu uji
yang dilakukan secara bersamaan atau simultan untuk melihat
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variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini.
berikut hasil uji F pada penelitian ini :
Tabel 4.8
Tabel Hasil Uji F
ANOVAa
Model

Sum of Squares

Regression
1Residual
Total

df

Mean Square

1021.020

8

549.452

194

1570.473

202

F

127.628 45.063

Sig.
.000b

2.832

a. Dependent Variable: RATING_BOND
b. Predictors: (Constant), GROWTH, SECURE, REPUTATION, LD,
MATURITY, LnSize, LEVERAGE, ROA

Table diatas memiliki nilai sig 0,000 yang berarti lebih kecil
dari 0,05. Artinya laba ditahan, jaminan obligasi, profitabilitas,
reputasi auditor, umur obligasi, leverage, growth, ukuran perusahaan
secara bersamaan berpengaruh terhadap peringkat obligasi.
4.2.3. Uji Adjusted R Square (Koefisien Determinasi)
Koefisien determinasi ini adalah uji untuk melihat seberapa
besar variabel independent memiliki pengaruh terhadap variabel
dependen. Penelitian ini memakai regresi berganda jadi yang
digunakan adalah nilai dari Adjusted R Square. Berikut hasil
pengujiannya :
Tabel 4.9
Tabel Hasil Uji Adjusted R Square
Model Summary
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Model

R

R Square

.806a

1

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

.650

.636

1.68292

a. Predictors: (Constant), GROWTH, SECURE, REPUTATION, LD,
MATURITY, LnSize, LEVERAGE, ROA

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa nilai Adjusted R Square
sebesar 0,636. Hal ini menunjukkan bahwa 63,6% variabel dependen
pada penelitian ini dipengaruhi oleh variabel independen dan 36,4%
variabel dependen ini dipengaruhi dari faktor eksternal dari
penelitian ini.
4.3. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis ini memakai uji T. variabel independent akan
dianggap memiliki pengaruh yang signifikan apabila nilai sig nya kurang
dari 0,05. Berikut adalah tabel hasil uji T :
Tabel 4.10
Hasil Pengujian Hipotesis
Coefficientsa
Model

Expected

Unstandardized

Standardized

Sign

Coefficients

Coefficients

B
(Constant)

Std. Error

-21.563

2.749

t

Sig.

Sig.

Hasil

(a/2)

Beta
-7.844

.000

.000

LD

+

9.774

1.051

.619

9.304

.000

.000

Diterima

SECURE
1
ROA

+

.169

.241

.030

.701

.484

.242

Ditolak

+

4.714

.684

1.288

6.896

.000

.000

Diterima

MATURITY

-

-.051

.044

-.056 -1.157

.249

.124

Ditolak

REPUTATION

+

.553

.258

.034

.017

Diterima
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.099

2.140

GROWTH

+

.198

.075

.120

2.649

.009

.004

Diterima

LEVERAGE

+

2.909

.775

.635

3.751

.000

.000

Diterima

+

1.041

.094

.565

11.06

.000

.000

Diterima

LnSize

4
a. Dependent Variable: RATING_BOND

Dari tabel 4.10 didapatkan kesimpulan untuk variabel laba ditahan (LD)
menunjukkan koefisien sebesar 9,774 dan nilai sig/2 adalah sebesar 0,000
yang berarti < 0,05. Hal ini berarti laba ditahan berpengaruh positif
signifikan terhadap peringkat obligasi sehingga hipotesis pertama dalam
penelitian ini diterima. Variabel independen selanjutnya adalah jaminan
obligasi (SECURE) menunjukkan koefisien sebesar 0,169 dan nilai sig/2
adalah sebesar 0,242 yang berarti > 0,05. Hal ini berarti jaminan obligasi
tidak berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi sehingga hipotesis
kedua dalam penelitian ini ditolak. Variabel independen ketiga adalah
profitabilitas (ROA) menunjukkan koefisien sebesar 4,714 dan nilai sig/2
adalah sebesar 0,000 yang berarti < 0,05. Hal ini berarti profitabilitas
berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi sehingga hipotesis ketiga
dalam penelitian ini diterima. Selanjutnya variabel keempat dalam penelitian
ini adalah umur obligasi (MATURITY) yang memiliki koefisien sebesar 0,051 dan nilai sig/2 adalah sebesar 0,124 yang berarti > 0,05. Hal ini berarti
umur obligasi tidak berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi
sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Lalu variabel
kelima dalam penelitian ini adalah reputasi auditor (REPUTATION) yang
memiliki koefisien sebesar 0,553 dan nilai sig/2 sebesar 0,017 yang berarti <
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0,05. Hal ini berarti reputasi auditor berpengaruh positif terhadap peringkat
obligasi sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima.
Variabel kontrol dalam penelitian ini diantaranya yang pertama adalah
leverage (LEVERAGE) yang memiliki koefisien sebesar 2,909 dan nilai
sig/2 sebesar 0,000 yang berarti < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
leverage berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. Variabel kontrol
kedua adalah growth (GROWTH) yang memiliki koefisien sebesar 0,198
dan nilai sig/2 sebesar 0,004 yang berarti < 0,05. Hal ini menunjukkan
bahwa growth berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Sedangkan
variabel kontrol terakhir dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan
(SIZE) yang memiliki koefisien sebesar 1,041 dan nilai sig/2 sebesar 0,000
yang berarti < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi.
4.4. Pembahasan
4.4.1. Pengaruh Laba Ditahan Terhadap Peringkat Obligasi
Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah laba ditahan
berpengaruh

positif

signifikan

terhadap

peringkat

obligasi.

Berdasarkan tabel 4.10 hasil penelitian variabel laba ditahan (LD)
menunjukkan koefisien sebesar 9,774 dan nilai sig/2 adalah sebesar
0,000 yang berarti < 0,05. Hal ini berarti laba ditahan berpengaruh
positif signifikan terhadap peringkat obligasi sehingga hipotesis
pertama dalam penelitian ini diterima dan didukung secara statistik.
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Menurut Riyanto (2011) dalam Octavia (2014) mengatakan
bahwa laba ditahan adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat
penting bagi perusahaan guna untuk membiayai kinerja perusahaan.
Teori ini mendukung hasil hipotesis penelitian ini, karena jika
semakin tinggi laba ditahan suatu perusahaan, maka perusahaan dapat
dikatakan mampu untuk menanggung segala pendanaan untuk
pembuktian kinerja mereka pada investor dan PEFINDO juga, hal ini
tentunya sangat penting bagi perusahaan karena jika perusahaan
masuk dalam status default akan membuat kinerja mereka buruk
dimata investor dan PEFINDO, sehingga perusahaan harus memiliki
cadangan laba ditahan yang kuat dan besar supaya selalu siap untuk
menanggung segala pendanaan yang ada bagi kinerja mereka juga.
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa laba ditahan berpengaruh
secara positif pada peringkat obligasi.
Dalam penelitian Octavia (2014) juga dikatakan bahwa makin
besar laba ditahan dari sebuah perusahaan, maka makin baik pula
peringkat obligasi perusahaan tersebut, sehingga probabilitas gagal
bayarnya sangatlah rendah.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Octavia (2014),
Werastuti (2015), dan Estiyanti dan Yasa (2012) yang sudah meneliti
tentang pengaruh laba ditahan terhadap peringkat obligasi yang
menunjukkan bahwa laba ditahan berpengaruh positif terhadap
peringkat obligasi.
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4.4.2. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Peringkat Obligasi
Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah profitabilitas
berpengaruh

positif

signifikan

terhadap

peringkat

obligasi.

Berdasarkan tabel 4.10 hasil penelitian variabel profitabilitas (ROA)
menunjukkan koefisien sebesar 4,714 dan nilai sig/2 adalah sebesar
0,000 yang berarti < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas
berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi sehingga
hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima dan didukung secara
statistik.
Rasio ini menggunakan perbandingan laba bersih perusahaan
dengan total aset perusahaan, yang mana bila perusahaan yang dapat
menghasilkan profit besar dibandingkan asetnya, maka perusahaan
tersebut memiliki kinerja yang baik. Rasio profitabilitas yang tinggi
dapat menurunkan resiko insolvency yaitu resiko ketidakmampuan
perusahaan dalam membayar hutang, selain itu dengan profitabilitas
yang tinggi juga menandakan bahwa perusahaan mengindikasikan
keuangan emiten yang baik (Baskoro & Wahidahwati, 2014).
Menurut Arifman (2013) ketika profit perusahaan tinggi maka
peringkat obligasi juga akan tinggi, hal ini disebabkan karena semakin
tinggi profit perusahaan maka kemampuan perusahaan untuk
melunasi setiap beban perusahaan termasuk obligasi juga semakin
tinggi, hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada persepsi PEFINDO
terhadap perusahaan yang dianggap siap akan kinerja yang bagus
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dalam menghasilkan profit guna mendanai obligasi yang sudah
mereka terbitkan, sehingga secara tidak langsung berdasarkan
penjelasan diatas, investor dapat menggunakan faktor ini guna
mengukur tingkat kesiapan dan kinerja perusahaan dalam melunasi
obligasi yang sudah mereka terbitkan.
Hasil ini didukung oleh penelitian Arifman (2013) dan Baskoro
dan Wahidahwati (2014) dan Werastuti (2015) dan Supriyono et al.
(2015) yang sudah melakukan penelitian ini dan menyatakan bahwa
profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap peringkat obligasi.
4.4.3. Pengaruh Jaminan Obligasi Terhadap Peringkat Obligasi
Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah jaminan obligasi
berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan tabel
4.10 hasil penelitian jaminan obligasi menunjukkan (SECURE)
menunjukkan koefisien sebesar 0,169 dan nilai sig/2 sebesar 0,242
yang berarti > 0,05. Hal ini berarti jaminan obligasi berpengaruh
positif signifikan pada peringkat obligasi pada penelitian ini ditolak.
Dari data statistik yang tersaji menunjukkan bahwa tidak ada beda
antara perusahaan yang memiliki jaminan dengan perusahaan yang
tidak memiliki jaminan pada obligasi yang mereka terbitkan. Menurut
Baskoro dan Wahidahwati (2014) pengukuran PEFINDO tidak hanya
sebatas pada ada tidaknya sebuah jaminan pada obligasi, namun lebih
diutamakan pada besarnya nilai jaminan. Hal ini dikarenakan
besarnya nilai jaminan akan lebih menjanjikan.
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Penyebab lain ditolaknya variabel ini juga bisa disebabkan
karena obligasi yang diberikan jaminan pasti akan menuntut jumlah
hutang dari perusahaan yang lebih besar sehingga sebagian investor
merasa memiliki resiko yang lebih tinggi jika jumlah uang yang
perusahaan inginkan tinggi, maka sebagian investor memilih untuk
tidak mau mengambil resiko pada kasus tersebut.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Almilia dan Devi
(2007) dan Baskoro dan Wahidahwati (2014) yang menemukan
bahwa jaminan obligasi tidak berpengaruh secara positif terhadap
peringkat obligasi. Sedangkan penelitian ini tidak mendukung
penelitian Azriya (2013), Magreta dan Nurmayanti (2009), dan
Rusfika dan Wahidahwati (2015) yang menyatakan bahwa jaminan
obligasi berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi.
4.4.4. Pengaruh Umur Obligasi Terhadap Peringkat Obligasi
Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah umur obligasi
berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan tabel
4.10 hasil penelitian umur obligasi (MATURITY) menunjukkan
koefisien sebesar -0,051 dan nilai sig/2 sebesar 0,124 yang berarti >
0,05. Hal ini berarti variabel umur obligasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap peringkat obligasi. Hipotesis penelitian ini ditolak.
Dari data statistik yang tersaji menunjukkan bahwa perusahaan yang
memiliki umur obligasi pendek belum tentu dianggap tidak beresiko
dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki umur obligasi yang
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panjang, hasil ini juga didukung oleh isu pada tahun 2015 PT.
Trikomsel Oke (TRIO) yang mengalami gagal bayar pada obligasi
mereka padahal jika kita lihat untuk umur obligasi TRIO sendiri
hanya berjangka 5 tahun, sehingga umur yang pendek belum tentu
memiliki peringkat obligasi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa
perusahaan yang memiliki umur obligasi pendek dinilai belum siap
untuk melunasi hutang obligasi yang mendatang, sehingga perusahaan
harus memasang jangka waktu obligasi dengan umur yang lebih
panjang.
Perusahaan yang menerbitkan obligasi dengan umur yang lebih
panjang seharusnya dianggap lebih siap dari pada perusahaan yang
menerbitkan obligasi dengan umur lebih pendek, karena mereka
memiliki kesempatan untuk meningkatkan kinerja, menambahkan
profit mereka dengan waktu yang lebih lama sehingga dinilai lebih
siap jika dibandingkan dengan perusahaan yang umur obligasinya
cenderung pendek, hal ini akan menyebabkan kurangnya persiapan
perusahaan tersebut mendanai obligasi yang sudah mereka terbitkan
menjelang tanggal jatuh tempo, terlebih dalam penelitian ini hampir
seluruh perusahaan memiliki umur obligasi 5 tahun bahkan diatasnya,
hal ini juga menunjukkan bahwa umur obligasi pendek tidak terlalu
diperhitungkan dalam pemeringkatan obligasi (Estiyanti & Yasa,
2012)
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Hasil penelitian ini didukung oleh Estiyanti dan Yasa (2012),
dan Almilia dan Devi (2007) yang menyatakan bahwa umur obligasi
tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Sedangkan peneletian
ini tidak mendukung penelitian Andry (2005), Supriyono et al.
(2015), Veronica (2013), dan Widastuti dan Rahyuda (2016) yang
menyatakan bahwa umur obligasi berpengaruh secara negatif terhadap
peringkat obligasi.
4.4.5. Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Peringkat Obligasi
Hipotesis kelima pada penelitian ini adalah reputasi auditor
berpengaruh

positif

signifikan

terhadap

peringkat

obligasi.

Berdasarkan tabel 4.10 hasil penelitian variabel reputasi auditor
(REPUTATION) menunjukkan koefisien sebesar 0,553 dan nilai sig/2
adalah sebesar 0,017 yang berarti < 0,05. Hal ini berarti reputasi
auditor berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi
sehingga hipotesis kelima dalam penelitian ini diterima dan didukung
secara statistik.
Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi yaitu
perusahaan harus memberikan sinyal kepada pihak eksternal berupa
kualitas informasi yang diungkapkan oleh perusahaan pada laporan
keuangan. Informasi yang dimaksud merupakan opini dari auditor
yang dianggap sangat penting bagi para pembaca laporan keuangan
terutama para investor karena laporan auditor memberikan ilustrasi
mengenai

kondisi suatu perusahaan
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(Widowati et al.,2013).

Reputasi auditor yang baik disini yang dimaksudkan adalah auditor
big 4. Allen (1994) dalam Andry (2005) juga memberikan alasan
mengapa auditor big four lebih baik dibanding auditor non big four
karena auditor big four dapat memberikan prediksi keputusan
peringkat obligasi terhadap perusahaan dan pemerintah daerah.
Selain itu Chrisnoventie & Raharja (2012) mengatakan bahwa KAP
big four berkaitan dengan teori deep pocket dimana KAP big four
memiliki kemakmuran yang lebih banyak dalam risiko, khususnya
saat mereka menangani klien dengan risiko litigasi yang besar dari
pihak eksternal yang merasa dirugikan dari hasil audit yang keluar,
mengingat hal tersebut sebagai KAP big four benar-benar harus
menjaga kualitasnya karena bisa saja pihak eksternal memang
memanfaatkan keuntungan tersebut dan tentunya pihak eksternal
tidak akan memerkarakan kepada non big four karena dianggap tidak
memiliki kemakmuran seperti yang dimaksud.
Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian Subariah
(2014) dan Widowati et al. (2013) dan Andry (2005) yang
menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh positif terhadap
peringkat obligasi.
4.4.6. Variabel Kontrol
Penelitian ini memakai 3 variabel kontrol diantaranya
leverage, growth, ukuran perusahaan. Nilai signifikansi leverage
(LEVERAGE) pada penelitian ini adalah 0,000 < 0,05 dimana
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hipotesis bahwa leverage berpengaruh secara negatif terhadap
peringkat obligasi yang diterbitkan perusahaan diterima. Jika hasil
perhitungan rasio leverage cukup tinggi, maka dapat dipastikan
bahwa sebagian dari total aset didanai oleh utang, hal ini tentunya
akan menunjukan kinerja yang semakin buruk apabila jumlah total
hutang lebih besar dari pada total aset, jadi semakin rendah leverage
maka semakin tinggi peringkat obligasi yang akan diberikan oleh
PEFINDO (Adrian, 2011). Hasil ini mendukung penelitian Supriyono
et al. (2015) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negative
terhadap peringkat obligasi.
Variabel kontrol kedua adalah growth (GROWTH) yaitu
pertumbuhan usaha yang diukur dengan market value to book value.
Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel growth memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,004 < 0,05 dimana hipotesis bahwa growth
berpengaruh secara positif terhadap peringkat obligasi diterima.
Hipotesis diatas juga didukung oleh Pottier dan Sommer (1999)
dalam Almilia dan Devi (2007), dia mengatakan bahwa growth dari
bisnis perusahaan yang sangat kuat berhubungan positif dengan hasil
peringkat yang nantinya akan diberikan agen pemeringkat, karena
pertumbuhan perusahaan menunjukkan peningkatan kinerja dari arus
kas masa datang serta juga meningkatkan nilai ekonomi perusahaan.
Hasil ini didukung oleh Almilia dan Devi (2007) yang menyatakan
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bahwa growth berpengaruh secara positif terhadap peringkat
obligasi.
Variabel kontrol terakhir dalam penelitian ini adalah ukuran
perusahaan (SIZE) yang diukur menggunakan logaritma natural dari
total aset perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil
nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dimana hipotesis bahwa
ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap peringkat
obligasi diterima. Menurut Suryani (2007) dalam Alfiani (2013)
ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan
yang ditujukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata-rata total
penjualan, dan rata- rata aktiva. Dari hasil penelitian diatas
membuktikan bahwa perusahaan yang besar akan mendapatkan
peringkat yang tinggi pula dari PEFINDO. Hasil ini didukung oleh
Alfiani (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh secara positif terhadap peringkat obligasi.
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