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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian dunia yang semakin maju menjadikan peran pasar modal semakin

penting. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki

kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan cara

memperjualbelikan sekuritas, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri.

Pasar modal berfungsi sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan maupun

pemerintah dan juga sebagai sarana kegiatan investasi. Instrumen investasi yang

diperjualbelikan di pasar modal salah satunya adalah surat utang (obligasi). Bursa

Efek Indonesia mendefinisikan obligasi sebagai surat utang jangka menengah-

panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang

menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan

melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli

obligasi tersebut.

Keputusan investasi pada dasarnya menyangkut masalah pengelolaan dana, hal ini

mengandung arti bahwa para investor mempunyai harapan untuk memperoleh

pendapatan atau keuntungan dari dana yang diinvestasikan selama periode waktu

tertentu. Investor menjatuhkan pilihan investasinya pada obligasi dikarenakan
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obligasi memberikan pendapatan tetap kepada investor dalam bentuk bunga, yang

dibagikan secara berkala dan juga pokok utang saat jatuh tempo. Pemegang

obligasi juga memiliki hak klaim pertama atas return maupun aset perusahaan

ketika perusahaan mengalami likuidasi, sehingga obligasi dapat disebut sebagai

instrumen investasi yang relatif aman. Obligasi memang memberikan beberapa

keuntungan, akan tetapi obligasi juga memiliki risiko. Kemungkinan risiko yang

dapat terjadi dan menimbulkan kerugian bagi investor adalah emiten tidak mampu

membayar bunga atau bahkan tidak mampu membayar pokok utang saat jatuh

tempo. Oleh karena itu, investor harus memiliki dasar pertimbangan sebelum

meletakkan pilihan investasinya pada obligasi.

Dasar pertimbangan yang dapat digunakan oleh investor untuk mengetahui risiko

gagal bayar obligasi adalah dengan melihat peringkat obligasi. Peringkat obligasi

merupakan skala risiko atau tingkat keamanan dari semua obligasi yang

diperdagangkan di Bursa Efek. Peringkat obligasi memberikan informasi dan

sinyal tentang kemampuan emiten dalam memenuhi kewajiban finansial jangka

panjangnya sesuai dengan perjanjian. Hal ini sesuai dengan signaling theory, yang

menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh emiten sebagai suatu

sinyal yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keputusan investasi bagi

investor. Perusahaan yang memiliki peringkat baik tentu akan mendapatkan

kepercayaan dari investor, sehingga akan mendapat kemudahan dalam pemenuhan

kebutuhan dana. Investor dapat memanfaatkan jasa agen pemeringkat obligasi

untuk mengetahui informasi mengenai peringkat obligasi yang beredar.
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Obligasi merupakan salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan yang

menerbitkannya. Obligasi suatu perusahaan yang memiliki peringkat kurang baik,

dapat mengakibatkan investor mengalihkan dananya pada obligasi perusahaan lain

yang berperingkat lebih baik. Keadaan tersebut tentu akan mengurangi sumber

pendanaan bagi perusahaan yang obligasinya berperingkat kurang baik. Hal ini

menandakan bahwa peringkat obligasi sangat bermanfaat untuk mendorong

perbaikan kinerja suatu perusahaan agar mendapatkan kepercayaan dari investor.

Jika perusahaan memiliki peringkat obligasi yang investment grade (layak

investasi), maka investor akan lebih tertarik untuk menanamkan dananya karena

risiko gagal bayar pada obligasi tersebut rendah.

Bursa Efek Indonesia menyebutkan bahwa emiten yang akan melakukan

pencatatan efek bersifat utang di bursa wajib memenuhi salah satu ketentuan,

yaitu hasil pemeringkat efek dari lembaga pemeringkat efek yang terdaftar di

BAPEPAM sekurang-kurangnya BBB- (investment grade). Peringkat (rating)

dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat, dan untuk menjadi perusahaan

pemeringkat harus mendapatkan izin dari pemerintah. Perusahaan pemeringkat di

Indonesia ada tiga, yaitu PT PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia), PT Fitch

Rating Indonesia, dan PT ICRA (Indonesia Credit Rating Agency). Perusahaan

pemeringkat di Indonesia yang menjadi market leader dalam pemberian peringkat

adalah PT PEFINDO. Sebagian besar perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia menggunakan jasa PT PEFINDO dalam hal pemeringkatan. Peringkat

obligasi terbagi menjadi dua, yaitu investmen grade dan noninvestment grade.

Investment grade menunjukkan bahwa obligasi tersebut layak investasi dan

dikatakan aman karena memiliki risiko kredit yang rendah. Non investment grade
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merupakan obligasi dengan peringkat rendah, yang mencerminkan risiko kredit

yang tinggi. Peringkat obligasi menunjukkan kualitas obligasi tersebut. Pada

prinsipnya, semakin tinggi peringkat suatu obligasi maka semakin rendah risiko

gagal bayar yang terkandung dalam obligasi tersebut.

Pertanyaan yang kerap muncul sehubungan dengan kredibilitas atas sebuah

obligasi apakah peringkat obligasi yang dinilai oleh agen pemeringkat di

Indonesia cukup akurat dan dihandalkan dalam keputusan berinvestasi. Hal ini

terkait dengan seringnya terjadi bias antara peringkat dan default risk sebuah

obligasi, salah satunya pada peringkat obligasi PT Berlian Laju Tanker.

Tahun 2012, PT Berlian Laju Tanker Tbk. (BLTA) menyatakan gagal bayar

bunga utang milik perseroan langsung, yaitu dua seri Sukuk Ijarah Berlian Laju

Tanker II dan dua seri lagi di Obligasi Berlian Laju Tanker IV. Total bunga yang

gagal dibayar perseroan nilainya Rp17,5 miliar yang seharusnya dibayarkan pada

9 Februari 2012. PT PEFINDO melihat kondisi tersebut kemudian menurunkan

peringkat Obligasi IV/2009 dan Sukuk Ijarah II/2009 dari idCCC yang artinya efek

utang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya dan hanya tergantung

pada perbaikan keadaan eksternal menjadi idD (www.finance.detik.com).

Peringkat obligasi idD mengandung arti bahwa efek utang tersebut macet atau

emiten sudah berhenti berusaha. PT PEFINDO sebelumnya juga pernah

menurunkan peringkat BLTA pada 17 Januari 2012 dari peringkat idA (efek utang

berisiko investasi rendah dan memiliki kemampuan dukungan obligor yang kuat,

namun cukup peka terhadap perubahan yang merugikan) ke level idBBB- ( Efek

utang yang berisiko investasi cukup rendah didukung oleh kemampuan obligor
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yang memadai, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan

keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan). Pada 26 Januari 2012,  Sukuk

1I/2009 dan Obligasi IV/2009 mengalami penurunan peringkat dari idBBB-

menjadi idCCC (www.market.bisnis.com).

Chan dan Jegadeesh (2001) mengatakan salah satu alasan mengapa peringkat

obligasi yang dikeluarkan oleh agen pemeringkat tersebut bias adalah karena agen

pemeringkat tidak melakukan pemantauan ketat setiap hari terhadap kinerja

perusahaan. Agen pemeringkat hanya dapat memberikan peringkat setelah

terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan perubahan peringkat, sehingga

menyebabkan para investor lebih memperhatikan informasi yang dimiliki

perusahaan secara langsung sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil

keputusan investasi pada obligasi.

PT PEFINDO tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi peringkat obligasi antara perusahaan keuangan dan non

keuangan. Brigham dan Houston (2001), menyatakan bahwa peringkat obligasi

dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, diantaranya rasio keuangan seperti

leverage, profitabilitas, dan likuiditas, dan faktor non keuangan seperti umur

obligasi, provisi jaminan dan dana pelunasan. Pada penelitian ini, peneliti

mengkaji mengenai pemeringkatan obligasi dengan menggunakan rasio-rasio

keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan perusahaan, dengan asumsi

bahwa laporan keuangan perusahaan lebih menggambarkan kondisi riil

perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan variabel umur obligasi sebagai

faktor non keuangan yang diduga dapat mempengaruhi peringkat obligasi.
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Perusahaan pemeringkat cenderung memperhatikan umur obligasi sebagai

indikator yang dapat mempengaruhi besar kecilnya peringkat obligasi pada

perusahaan di Bursa Efek Indonesia (Sucipta dan Rahyuda, 2013).

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang mengenai faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi peringkat obligasi dikarenakan banyaknya penelitian

mengenai peringkat obligasi yang hasilnya berbeda-beda dan juga dilihat dari

fenomena pada PT Berlian Laju Tanker Tbk. yang merupakan perusahaan dengan

peringkat obligasi investment grade tetapi tetap mengalami gagal bayar.Penelitian

ini memilih variabel-variabel yang diduga dapat memengaruhi peringkat obligasi

mengacu pada beberapa model penelitian terdahulu. Variabel-variabel yang

diduga dapat mempengaruhi peringkat obligasi adalah rasio profitabilitas,

likuiditas, leverage, dan umur obligasi. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil

yang berbeda-beda. Penelitian Yulianingsih (2013) dan Amalia (2013)

mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat

obligasi, sedangkan Adrian (2011) dalam penelitiannya  menyatakan bahwa

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Penelitian Oktari et

al. (2014), Adrian (2011), serta Sucipta dan Rahyuda (2013) menghasilkan

kesimpulan bahwa rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap peringkat

obligasi, hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Amalia (2013) dan

Yulianingsih (2013) yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh

terhadap peringkat obligasi. Amalia (2013) dan Oktari et al. (2014) dalam

penelitiannya menemukan bahwa rasio leverage berpengaruh negatif terhadap

peringkat obligasi, akan tetapi penelitian Yulianingsih (2013) dan Adrian (2011)

mengungkapkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.
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Arisanti et al. (2014), Sucipta dan Rahyuda (2013) serta Adrian (2011)

menemukan bahwa umur obligasi berpengaruh signifikan terhadap peringkat

obligasi, sedangkan Oktari et al. (2014) serta Widowati (2013) menemukan

bahwa umur obligasi tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.

Rasio keuangan adalah suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk

menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang

terdapat di laporan keuangan, seperti Laporan Neraca, Rugi / Laba, dan Arus Kas

dalam periode tertentu. Analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam

analisis keuangan, karena analisis ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai

pertanyaan tentang keadaan keuangan perusahaan (Muslich, 2003). Brigham dan

Houston (2001) membagi rasio keuangan menjadi empat rasio, yaitu rasio

aktivitas, rasio likuiditas, rasio manajemen utang (leverage), dan rasio

profitabilitas.

Indikator yang dapat dipertimbangkan untuk menilai peringkat obligasi di masa

yang akan datang adalah dengan melihat kemampuan emiten dalam menghasilkan

laba. Laba merupakan elemen yang paling diperhatian oleh para pemakai laporan

keuangan, karena angka laba diharapkan dapat merepresentasi kinerja perusahaan

secara keseluruhan. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba tersebut dapat

diukur menggunakan rasio profitabilitas. Indikator ini sangat penting diperhatikan

untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu

perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang

diisyaratkan investor.
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Profitabilitas yang semakin tinggi mengindikasikan bahwa semakin baik

kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya, sehingga laba yang didapat

semakin tinggi. Laba yang tinggi dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutang

perusahaan, hal ini berarti bahwa potensi gagal bayar obligasi perusahaan tersebut

rendah. Yulianingsih (2013) mengungkapkan bahwa profitability yang semakin

tinggi, mengakibatkan semakin tinggi pula perolehan peringkat obligasi.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai peringkat obligasi suatu

perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban financial

jangka pendeknya saat jatuh tempo. Kemampuan ini diukur dengan rasio

likuiditas. Rasio likuiditas yang semakin tinggi menandakan bahwa semakin

banyak aset likuid yang dimiliki perusahaan untuk dicairkan dan digunakan untuk

membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemampuan perusahaan yang semakin

baik dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya ditunjukkan dengan semakin

tingginya rasio likuiditas. Perusahaan yang mampu melunasi kewajiban financial

jangka pendeknya dengan baik secara tidak langsung akan mempengaruhi

pelunasan kewajiban jangka panjangnya (pelunasan obligasi). Perusahaan tersebut

diharapkan dapat mengurangi default risk, sehingga kemungkinan peringkat

obligasi perusahaan tersebut pada tahun berikutnya semakin baik. Oktari et al.

(2014) mengungkapkan bahwa semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin

tinggi probabilitas peringkat obligasi suatu perusahaan masuk kedalam investment

grade.

Investor perlu mengetahui kesehatan suatu perusahaan dengan melihat

perbandingan antara modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan dengan
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modal pinjaman dari pihak ekstern. Leverage merupakan rasio yang digunakan

untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh perusahaan dengan

dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. Kepemilikkan utang pada

dasarnya diperbolehkan sejauh memberikan dampak positif bagi operasional

perusahaan dan perusahaan mampu melunasi kewajibannya ketika jatuh tempo.

Rasio leverage yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin besar aset

perusahaan yang didanai dari utang. Utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko

default yang tinggi pula, sehingga dapat menyebabkan perusahaan mendapatkan

peringkat obligasi yang rendah. Amalia (2013) menyatakan bahwa perusahaan

dengan leverage rendah diminati banyak investor karena umumnya memiliki

peringkat obligasi yang berada pada kategori high investment grade.

Faktor non keuangan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan keputusan

investor sebelum menginvestasikan dananya pada obligasi. Umur obligasi

merupakan faktor non keuangan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Umur

obligasi merupakan jangka waktu dari diterbitkannya obligasi sampai dengan

tanggal jatuh tempo obligasi. Obligasi dengan umur yang panjang mempunyai

risiko default yang lebih tinggi, sehingga dapat mengakibatkan peringkat

obligasinya rendah. Arisanti et al. (2014) mengungkapkan bahwa umur obligasi

yang semakin pendek menunjukkan peringkat obligasi yang semakin baik.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda dan dengan adanya

perbedaan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali

pengaruh variabel keuangan dan non keuangan terhadap peringkat obligasi dengan

judul “Pengaruh Rasio Keuangan dan Umur Obligasi terhadap Peringkat
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Obligasi”. Studi penelitian ini pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam pemeringkatan oleh PT PEFINDO

periode 2012-2014. Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan non

keuangan karena memiliki karakteristik penilaian rasio keuangan yang sama dan

berbeda bila dibandingkan dengan perusahaan sektor keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai obligasi masih terbilang terbatas apabila dibandingkan

dengan penelitian mengenai saham, padahal saat ini instrumen obligasi sudah

mulai marak diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Kondisi tersebut

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang obligasi

pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012

hingga tahun 2014. Berdasarkan latar belakang, perbedaan hasil antara teori dan

empiris, serta ketidakkonsistenan hasil yang diperoleh antar peneliti, maka

permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah:

1.2.1 Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi?

1.2.2 Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi?

1.2.3 Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi?

1.2.4 Apakah umur obligasi berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis:

1.3.1 Pengaruh profitabilitas terhadap peringkat obligasi.

1.3.2 Pengaruh likuiditas terhadap peringkat obligasi.
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1.3.3 Pengaruh leverage terhadap peringkat obligasi.

1.3.4 Pengaruh umur obligasi terhadap peringkat obligasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1.4.1 Peneliti, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan dan

mengembangkan keilmuan peneliti secara umum, khususnya yang terkait

dengan pemeringkatan obligasi.

1.4.2 Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

literatur dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.3 Investor maupun calon investor obligasi, hasil penelitian ini diharapkan

dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat

keputusan investasi, khususnya pada pemilihan obligasi setelah

mengetahui pengaruh rasio keuangan dan umur obligasi terhadap

peringkat obligasi.

1.4.4 Perusahaan non keuangan yang menerbitkan obligasi, diharapkan hasil

penelitian ini dapat memberikan pertimbangan bagi perusahaan untuk

meningkatkan kinerja perusahaan sehingga obligasi yang diterbitkan dapat

terus bertahan dan bersaing di pasar modal Indonesia.


