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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Signaling Theory

Calon investor yang akan berinvestasi pada obligasi suatu perusahaan,

membutuhkan informasi tentang kondisi obligasi. Manajemen perusahaan

diharapkan dapat memberikan sinyal berupa informasi mengenai kondisi atau

kualitas obligasi, apakah berpotensi gagal bayar atau tidak. Teori pensinyalan

dalam penelitian ini menjelaskan bahwa  manajemen perusahaan sebagai pihak

yang memberikan sinyal berupa laporan keuangan perusahaan dan informasi non

keuangan kepada lembaga pemeringkat. Lembaga pemeringkat obligasi ini

melakukan proses pemeringkatan sehingga dapat menerbitkan peringkat obligasi

bagi perusahaan penerbit obligasi ini. Peringkat obligasi ini memberikan sinyal

tentang probabilitas kegagalan pembayaran utang sebuah perusahaan.

Spence (1973) mengemukakan teori sinyal (signaling theory), yang

menyatakan bahwa dengan memberikan suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik

informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat

dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima kemudian akan menyesuaikan

perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut.
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Teori sinyal  menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Sinyal yang

diberikan oleh manajer bertujuan untuk mengurangi asimetri informasi antara

pihak manajemen perusahaan dan pihak ekstern. Asimetri informasi terjadi ketika

salah satu pihak memiliki informasi lebih baik dibandingkan pihak lainnya.

Manajemen perusahaan mengetahui informasi lebih banyak mengenai kondisi

perusahaan dan prospek di masa yang akan datang daripada pihak ekstern.

Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka

melindungi diri dengan memberikan nilai  yang rendah untuk perusahaan. Oleh

karena itu, perusahaan dapat memberikan sinyal untuk mengurangi asimetri

informasi tersebut agar dapat meningkatkan citra perusahaan. Informasi berupa

pemberian peringkat obligasi yang dipublikasikan diharapkan dapat menjadi

sinyal kondisi keuangan perusahaan dan menggambarkan kemungkinan yang

terjadi terkait dengan utang yang dimiliki (Sari, 2007).

2.2 Obligasi

2.2.1 Pengertian 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 (www.idx.co.id). Horne dan Wachowicz (2009),

obligasi (bond) adalah instrumen  utang jangka panjang dengan waktu jatuh tempo

akhir umumnya 10 tahun atau lebih, jika sekuritas tersebut memiliki waktu jatuh
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tempo kurang dari 10 tahun, biasanya disebut wesel (note). Secara umum, obligasi

adalah surat utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan (dapat berupa badan

hukum, perusahaan, atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan

operasi maupun ekspansi perusahaan.

2.2.2 Keuntungan Obligasi

Investor yang menanamkan dananya pada obligasi akan memperoleh keuntungan

yang disebut dengan kupon. Umumnya nilai kupon obligasi akan lebih tinggi

dibandingkan dengan bunga deposito, hal ini bertujuan untuk menarik minat

investor agar menginvestasikan dananya pada obligasi (Maharti, 2011).

Keuntungan lainnya adalah investor dapat menghasilkan pendapatan atas

kenaikan nilai nominal obligasi ke harga premium tersebut saat diperjual-belikan

di pasar sekunder. Obigasi juga merupakan instrumen investasi yang relatif aman,

karena pemegang obligasi memiliki hak klaim pertama atas return maupun aset

perusahaan ketika perusahaan pailit. Setelah hak pemegang obligasi terpenuhi

maka baru dipenuhi hak pemegang saham preferen (preffered stock) dan saham

biasa (common stock). Keuntungan lain dari obligasi yaitu obligasi dapat

dikonversi menjadi saham. Konversi ini hanya dapat dilakukan pada jenis obligasi

tertentu yaitu convertible bond. Investor yang telah mengkonversi obligasi ke

saham pada harga tertentu telah sepenuhnya memiliki manfaat atas saham

tersebut.
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2.2.3 Risiko Obligasi

Keuntungan yang ditawarkan obligasi cukup menarik bagi investor, meskipun

demikian, obligasi tetap memiliki risiko. Manurung (2006), menyatakan ada

beberapa risiko yang terkandung dalam obligasi, antara lain:

a. Default Risk

Risiko default merupakan risiko yang ditanggung investor atas

ketidakmampuan emiten dalam melunasi kewajibannya saat jatuh tempo.

Risiko default dapat berupa gagal bayar kupon maupun pokok obligasi.

Dampak yang ditimbulkan dari risiko default adalah harga obligasi perusahaan

menurun tajam. Selain itu, perusahaan yang mengalami gagal bayar kurang

diminati investor karena risiko yang ditanggung investor terlalu besar.

b. Call Risk

Risiko ini melekat pada callable bonds, yakni obligasi yang dapat ditarik

sewaktu-waktu oleh emitennya dengan harga yang telah ditetapkan. Emiten

yang membeli kembali obligasi biasanya terjadi apabila tingkat suku bunga

deposito menurun sehingga harga obligasi akan naik. Investor yang ditarik

obligasinya oleh emiten akan mengalami kerugian karena tidak sepenuhnya

mendapatkan hasil obligasi secara maksimum. Untuk meminimalkan kerugian

yang dialami investor biasanya emiten akan memberikan sejumlah kompensasi.

c. Exchange Risk

Orang Indonesia yang membeli obligasi perusahaan di negara lain dapat

mengalami kerugian perbedaan kurs valuta asing (foreign exchange risk). Jika

investor membeli obligasi pada satuan dolar AS maka kupon yang diterima

juga dalam bentuk dolar AS. Apabila kondisi ekonomi semakin menguatkan
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nilai rupiah maka kupon yang akan diterima dalam bentuk rupiah akan semakin

kecil.

d. Interest-rate Risk

Pada umumnya harga obligasi bergerak berlawanan arah dengan perubahan

suku bunga. Apabila suku bunga naik, harga obligasi akan turun, dan

sebaliknya. Bagi investor yang merencanakan untuk menyimpan obligasi

sampai jatuh tempo, perubahan harga obligasi sebelum maturity tidak menarik

perhatiannya akan tetapi bagi investor yang ingin menjual obligasi sebelum

tanggal jatuh tempo, suatu kenaikan suku bunga setelah membeli obligasi

berarti adanya capital loss yang direalisasikan. Risiko tersebut disebut interest

rate risk. Kenaikan tingkat bunga pasar menyebabkan menurunnya harga

obligasi karena sebesar apapun tingkat bunga pasar mengalami peningkatan,

pemegang obligasi tetap hanya akan menerima tingkat bunga yang sudah

ditetapkan.

e. Liquidity Risk

Yakni risiko yang mengacu pada seberapa mudah investor dapat menjual

obligasinya, sedekat mungkin dengan nilai dari obligasi tersebut. Cara untuk

mengukur likuiditas adalah dengan melihat besarnya spead (selisih) antara

harga permintaan dan harga penawarannya yang dipasang oleh perantara

pedagang efek. Semakin besar spead tersebut, makin besar risiko likuiditas

yang dihadapi.
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f. Volatility Risk

Volatility Risk terkait pada obligasi yang mengandung opsi, baik opsi put

maupun call. Harga obligasi akan terpengaruh karena nilai opsi tergantung

pada tingkat bunga, atau dapat disebut daya gejolak (volatility) tingkat bunga.

2.2.4 Peringkat Obligasi

Peringkat obligasi merupakan indikator ketepatwaktuan pembayaran pokok dan

bunga utang obligasi (Satoto, 2011). Peringkat obligasi mencerminkan skala

risiko yang terkandung dalam obligasi yang diperdagangkan. Skala ini

menunjukkan seberapa aman suatu obligasi bagi pemodal. Keamanan ini

ditunjukkan dari kemampuannya dalam membayar bunga dan pelunasan pokok

pinjaman tepat pada waktunya. Semakin tinggi peringkat obligasi, maka semakin

besar peluang obligasi terhindar dari risiko default. Berdasarkan keputusan Ketua

BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor : 135/BL/2006 tentang

“Pemeringkatan Efek Bersifat Utang”, menyatakan bahwa emiten yang akan

menerbitkan obligasi wajib memperoleh hasil pemeringkatan obligasi. Hasil

pemeringkatan tersebut diterbitkan oleh lembaga independen yang telah mendapat

izin usaha sebagai lembaga pemeringkat dari Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan. Pemeringkatan antara perusahaan satu dan lainnya tidak

dilakukan serentak seluruh perusahaan, melainkan secara terpisah sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati masing-masing perusahaan dengan lembaga

rating.

Tujuan utama proses pemeringkatan adalah memberikan informasi akurat

mengenai kinerja keuangan dan posisi bisnis industri perseroan yang menerbitkan



18

surat utang (obligasi) kepada calon investor. Beberapa manfaat pemeringkatan

bagi investor adalah sebagai berikut (Yuniati, 2012):

a. Informasi risiko investasi. Tujuan utama investasi adalah untuk meminimalkan

risiko serta mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, dengan

adanya peringkat obligasi diharapkan informasi risiko dapat diketahui lebih

jelas posisinya.

b. Rekomendasi investasi. Investor akan dengan mudah mengambil keputusan

investasi berdasarkan hasil peringkat kinerja emiten obligasi tersebut. Dengan

demikian investor dapat melakukan stategi investasi akan membeli atau

menjual sesuai perencanaannya.

c. Perbandingan. Hasil pemeringkatan akan dijadikan patokan dalam

membandingkan obligasi yang satu dengan yang lain, serta membandingkan

struktur yang lain seperti suku bunga dan metode penjaminannya.

Manfaat pemeringkatan bagi perusahaan penerbit obligasi diantaranya adalah:

a. Informasi posisi bisnis. Dengan melakukan rating, pihak perseroan akan dapat

mengetahui posisi bisnis dan kinerja usahanya dibandingkan dengan

perusahaan sejenis lainnya.

b. Menentukan struktur obligasi. Setelah diketahui keunggulan dan kelemahan,

bisa ditentukan beberapa syarat atau struktur obligasi yang meliputi tingkat

suku bunga, jenis obligasi, jangka waktu jatuh tempo, jumlah emisi obligasi

serta berbagai struktur pendukung lainnya.

c. Mendukung kinerja. Apabila manajemen mendapatkan rating yang cukup

bagus maka kewajiban menyediakan singking fund atau jaminan kredit bisa

dijadikan pilihan pilihan alternatif.
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d. Alat pemasaran. Dengan mendapatkan rating yang bagus, daya tarik

perusahaan di mata investor semakin meningkat. Dengan demikian, adanya

rating bisa membantu sistem pemasaran obligasi tersebut supaya lebih menarik.

e. Menjaga kepercayaan investor. Hasil rating yang independen akan membuat

investor merasa aman, sehingga kepercayaan investor bisa terjaga.

2.2.5 Perusahaan Pemeringkat Efek Indonesia (PT PEFINDO)

Lembaga pemeringkat (rating agency) adalah pihak atau institusi yang bertugas

mengevaluasi kinerja perusahaan dan menganalisa kemungkinan macetnya

pembayaran surat utang. Lembaga pemeringkat yang mengeluarkan peringkat

obligasi (bond rating) merupakan lembaga yang bekerja secara independen,

obyektif dan dapat dipercaya oleh karena informasi tersebut menyatakan

kredibilitas atas sebuah obligasi.

Di Indonesia terdapat tiga lembaga pemeringkat yang terdaftar di BAPEPAM-LK.

Ketiganya adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), PT Fitch Ratings

Indonesia, dan PT ICRA Indonesia. Dari ketiga perusahaan tersebut, 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. PT PEFINDO merupakan perusahaan

pemeringkat yang terafiliasi dengan lembaga pemeringkat efek internasional

Standard & Poor's yang metode serta lambang pemeringkatannya serupa,

misalnya idAAA. PEFINDO juga terafiliasi dengan Bursa Efek Indonesia dan

beberapa institusi keuangan. PT. PEFINDO didirikan di Jakarta pada tanggal 21

Desember 1993, melalui inisiatif Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
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dan Bank Indonesia. Tanggal 31 Agustus 1994, PEFINDO memperoleh izin

usahanya dari BAPEPAM dengan Nomor 39/PM-PI/1994 dan menjadi salah satu

lembaga penunjang pasar modal di Indonesia. PEFINDO memberikan peringkat

obligasi dengan adanya prefix “id” di setiap ratingnya, hal ini untuk menyatakan

bahwa pemberian peringkat tersebut diberikan kepada perusahaan yang ada di

Indonesia.

Simbol dan makna peringkat obligasi yang digunakan PT PEFINDO dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Arti Peringkat Obligasi Menurut PEFINDO

Peringkat Arti
idAAA Efek utang dengan peringkat AAA merupakan efek utang dengan

peringkat tertinggi dari PEFINDO yang didukung oleh
kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas
Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka
panjang sesuai dengan yang diperjanjikan

idAA Efek utang dengan peringkat AA memiliki kualitas kredit sedikit
di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor
yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka
panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan

idA Efek utang dengan peringkat A memiliki dukungan kemampuan
Obligor yang kuat dibandingkan dengan entitas Indonesia lainnya
untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai
dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap
perubahan yang merugikan

idBBB Efek utang dengan BBB didukung oleh kemampanan obligor yang
memadai relatif dibandingkan dengan entitas Indonesia lainnya
untuk memenuhi kewajiban finansial, namun
kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan
bisnis dan perekonomian yang merugikan

idBB Efek utang dengan peringkat BB menunjukan dukungan
kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibandingkan
dengan entitas lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial
jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta
peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak
menentu
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idB Efek utang dengan peringkat B menunjukan parameter
perlindungan yang sangat lemah. Walapun Obligor masih
memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka
panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan
perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan
obligor utuk memenuhi kewajiban finansialnya

idCCC Efek utang dengan peringkat CCC menunjukan efek utang yang
tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya
tergantung kepada perbaikan keadaan eksternal

idD Efek utang dengan peringkat D menandakan efek utang yang
macet. Perusahaan penerbit sudah berhenti berusaha.

Sumber: PEFINDO Publication

Peringkat dari idAA hingga idB dapat dimodifikasi dengan penambahan plus (+)

atau minus (-). Tanda plus (+) ataupun minus (-) digunakan untuk menunjukkan

kekuatan relatif dari kategori peringkat (www.pefindo.com).

Peringkat akan dipublikasikan atau tidak tergantung dari perjanjian masing-

masing perusahaan dengan PEFINDO. Perusahaan yang setuju, peringkatnya akan

dipublikasikan pada website www.pefindo.com. Berdasarkan Keputusan Ketua

BAPEPAM-LK Nomor: KEP-156/BL/2009 tentang “Publikasi oleh Perusahaan

Pemeringkat Efek” menyebutkan bahwa publikasi tersebut wajib diselesaikan

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemeringkatan berakhir. PT PEFINDO

selaku lembaga pemeringkat juga melakukan monitoring atas hasil peringkat yang

telah dipublikasikan. Hal ini untuk menjaga agar informasi atas peringkat yang

diberikan relevan dan akurat. Apabila selama pemantauan berkala ternyata kinerja

perusahaan memburuk maka agen pemeringkat dapat menurunkan peringkat

tersebut. Begitu juga sebaliknya apabila kinerja perusahaan membaik maka

lembaga pemeringkat dapat menaikkan peringkat perusahaan.
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2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No. Identitas Peneliti Judul Penelitian
Variabel

Penelitian
Kesimpulan

1. Oktari et al.
(2014)

Pengaruh Likuiditas,
Umur Obligasi, Dan
Leverage Terhadap
Peringkat Obligasi
Pada Perusahaan Go
Public Yang Terdaftar
Di
BEI

Variabel
independen :
liquidity, bond
maturity, dan
leverage.

Variabel
dependen :
peringkat
obligasi

- Rasio likuiditas yang
diukur dengan Current
Ratio (CR)
berpengaruh positif
signifikan terhadap
peringkat obligasi.
- Umur obligasi yang

tidak berpengaruh
signifikan terhadap
peringkat obligasi
- Rasio leverage yang

diukur dengan Debt
Equity Ratio (DER)
berpengaruh negatif
signifikan terhadap
peringkat obligasi

2. Arisanti et al.
(2014)

Analisis Faktor
Keuangan Dan Non
Keuangan yang
Mempengaruhi
Prediksi Peringkat
Obligasi Syariah (Studi
Empiris Pada
Perusahaan Penerbit
Obligasi Syariah yang
Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode
2010-2012)

Variabel
independen:
growth, size,
bagi hasil/fee,
likuiditas,
jaminan
obligasi, umur
obligasi

Variabel
dependen:
peringkat
obligasi

- Variabel growth, size,
bagi hasil/ fee secara
parsial (individual)
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
prediksi peringkat
obligasi syariah di
Indonesia.
- Variabel likuiditas

berpengaruh positif,
jaminan obligasi
berpengaruh positif,
dan umur obligasi
berpengaruh negatif
signifikan terhadap
prediksi peringkat
obligasi syariah di
Indonesia

3. Yulianingsih
(2013)

Analisis Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi
Prediksi Peringkat
Obligasi
Pada Perusahaan yang
Listing di BEI

Variabel
independen:
likuiditas
(CR),
profitabilitas
(ROA),
leverage
(DER), size
perusahaan,
umur obligasi

Variabel
dependen:

- Profitabilitas (ROA)
dan size perusahaan
berpengaruh positif
terhadap peringkat
obligasi
- Umur obligasi

berpengaruh negatif
terhadap peringkat
obligasi
- Likuiditas dan

leverage tidak
berpengaruh terhadap
prediksi peringkat
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peringkat
obligasi

obligasi

4. Amalia
(2013)

Pemeringkatan
Obligasi PT Pefindo :
Berdasarkan
Informasi Keuangan

Variabel
indipenden:
leverage,
profitabilitas,
likuiditas

Variabel
dependen:
peringkat
obligasi

- Variabel leverage yang
diukur dengan debt to
equity ratio
berpengaruh negatif
terhadap peringkat
obligasi
- Variabel liquidity yang

diukur dengan current
ratio dan cash ratio
tidak berpengaruh
terhadap peringkat
obligasi.
- Variabel profitability

yang diukur dengan
return on asset
berpengaruh positif
terhadap peringkat
obligasi.

5. Sucipta dan
Rahyuda
(2013)

Pengaruh Pertumbuhan
Perusahaan, Likuiditas,
dan Maturity terhadap
Peringkat Obligasi
Perusahaan di Bursa
Efek Indonesia

Variabel
indipenden:
pertumbuhan
perusahaan,
likuiditas,
umur obligasi

Variabel
dependen:
peringkat
obligasi

- Pertumbuhan
perusahaan
berpengaruh positif
terhadap peringkat
obligasi
- Likuiditas berpengaruh

positif terhadap
peringkat obligasi
- Umur obligasi

berpengaruh signifikan
terhadap peringkat
obligasi

6. Adrian
(2011)

Analisis Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi
Peringkat Obligasi
pada Perusahaan
Manufaktur yang
Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia

Variabel
indipenden:
leverage,
profitabilitas,
likuiditas,
umur obligasi

Variabel
dependen:
peringkat
obligasi

- Likuiditas berpengaruh
positif terhadap
peringkat obligasi
- Umur obligasi

berpengaruh signifikan
terhadap peringkat
obligasi perusahaan
manufaktur.
- Leverage dan

profitabilitas  tidak
berpengaruh terhadap
peringkat obligasi.

2.4   Kerangka Pemikiran

Peringkat obligasi merupakan indikator ketepatwaktuan pembayaran bunga dan

pokok utang obligasi (Magreta dan Nurmayanti, 2009). Peringkat obligasi
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memberikan informasi dan sinyal mengenai risiko default suatu obligasi.

Peringkat obligasi yang rendah menunjukkan bahwa obligasi tersebut memiliki

tingkat keamanan yang rendah, karena risiko default yang terkandung di dalamnya

tinggi, begitupun sebaliknya. Calon investor yang hendak menginvestasikan

dananya pada obligasi tentu harus memperhatikan peringkat (rating) obligasi.

Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi peringkat obligasi adalah rasio

profitabilitas, likuiditas, leverage, dan umur obligasi, sehingga kerangka

pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Umur Obligasi
terhadap Peringkat Obligasi

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Peringkat Obligasi

Profitabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan

pendapatan lebih dari biaya (Foster, 1986). Rasio profitabilitas atau rentabilitas

yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh

Profitabilitas
(X1)

Likuiditas
(X2)

Leverage
(X3)

Umur Obligasi
(X4)

Peringkat
Obligasi (Y)

(Y)
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keuntungan dari penggunaan modalnya (Yudiana, 2013). Hal ini mengandung arti

bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan

juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam

melaksanakan kegiatan operasinya.

Return on asset (ROA) sebagai pengukur profitabilitas perusahaan dalam

penelitian ini mengacu pada instrumen yang digunakan oleh Kamstra et al (2001).

Penelitian mereka menemukan bahwa rasio profitabilitas yang diukur dengan

return on asset (ROA) mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan

laba karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.

Profitabilitas ini memberikan gambaran seberapa efektif perusahaan beroperasi

sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan dengan

profitabilitas yang tinggi akan memiliki obligasi berperingkat baik, karena

diindikasikan dapat membayar bunga dan pokok utang obligasi dari laba yang

dihasilkan. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Yulianingsih (2013), yang

menyatakan bahwa perusahaan yang operasionalnya berjalan secara efektif dan

efisien memicu pandangan investor bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang

baik dan memiliki resiko default yang rendah.

Amalia (2013) mengungkapkan perusahaan yang mampu menghasilkan laba

dengan sejumlah aset yang dimiliki mengindikasikan perusahaan mampu

mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki, artinya perusahaan juga

memiliki risiko likuidasi yang rendah. Laba yang dihasilkan dapat didistribusikan
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untuk pembayaran kupon bunga dan pokok pinjaman atas surat utang yang

diterbitkan, sehingga para pemegang surat utang akan merasa terjamin untuk

mendapatkan pendapatan tetap secara berkala. Hal ini berarti semakin tinggi

tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin rendah risiko

ketidakmampuan membayar (default), sehingga semakin baik peringkat yang

diberikan terhadap perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini:

H1 = Rasio profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat

obligasi

2.5.2 Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Peringkat Obligasi

Likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan

untuk membayar kewajiban yang memiliki jatuh tempo relatif pendek (Amalia,

2013). Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemudahan relatif suatu aktiva untuk

segera dikonversikan ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai,

serta tingkat kepastian tentang jumlah kas yang dapat diperoleh (Muslich, 2003).

Aset yang mudah dikonversikan tersebut adalah aset lancar, yang meliputi kas,

surat berharga, piutang, persediaan. Semakin besar perbandingan aktiva lancar

dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban

jangka pendeknya (Yulianingsih, 2013).

Perusahaan yang mampu membayar utang jangka pendek tepat pada waktunya,

mengindikasikan bahwa perusahaan dalam keadaan yang likuid. Hal tersebut

dikarenakan aktiva lancar yang dimiliki mampu melunasi kewajiban jangka
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pendek perusahaan (Maharti, 2011). Kemampuan pelunasan kewajiban jangka

pendek perusahaan secara tidak langsung akan berpengaruh pada pelunasan

kewajiban jangka panjang. Salah satu kewajiban jangka pendek yang dimaksud

adalah membayar kupon obligasi. Hal ini berarti likuiditas perusahaaan yang baik

dipandang dapat menurunkan default risk yang dihadapi investor, sehingga akan

mendapatkan peringkat yang baik dari PEFINDO.

Tingkat likuiditas yang tinggi memberikan sinyal akan kuatnya kondisi keuangan

perusahaan, sehingga secara financial berpotensi mempengaruhi prediksi

peringkat obligasi. Likuiditas yang semakin tinggi menujukkan semakin rendah

risiko perusahaan tidak mampu membayar pokok pinjaman dan bunga yang akan

jatuh tempo, sehingga peringkat obligasipun semakin tinggi. Oktari et al. (2014)

mengungkapkan perusahaan yang mempunyai likuiditas yang tinggi berarti aktiva

lancarnya lebih besar dari utang lancarnya, sehingga apabila suatu waktu terjadi

perubahan kondisi ekonomi atau keuangan maka aktiva lancar tersebut dapat

digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan yang terkait dengan obligasi.

Kondisi ini akan membuat obligasi perusahaan tersebut berperingkat baik. Hal ini

didukung oleh hasil penelitian Adrian (2011), yang menyatakan bahwa semakin

tinggi likuiditas maka semakin tinggi peringkat obligasi yang akan didapatkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2 = Rasio likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi
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2.5.3 Pengaruh Leverage terhadap Peringkat Obligasi

Rasio leverage merupakan rasio yang menunjukkan tingkat proporsi penggunaan

utang dalam membiayai investasi (Sari, 2007).  Oleh karena itu, rasio ini sangat

erat hubungannya dengan pihak bank dan para investor. Rasio ini digunakan

untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam membiayai

investasinya. Kepemilikan utang pada dasarnya diperbolehkan sejauh memberikan

dampak positif bagi operasional perusahaan dan perusahaan mampu melunasi

kewajibannya ketika jatuh tempo (Amalia, 2013).

Proporsi penggunaan utang dalam kegiatan pendanaan perusahaan tergantung

pada kebijakan perusahaan. Proporsi utang yang baik adalah adanya

keseimbangan antara utang dengan kemampuan pelunasan kewajiban perusahaan.

Oktari et al. (2014), mengungkapkan bahwa rasio leverage yang cukup tinggi

menujukkan tingginya penggunaan utang, sehingga dapat memunculkan potensi

perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan biasanya memiliki risiko

kebangkrutan yang cukup besar. Hal ini berarti leverage yang semakin tinggi

memberikan sinyal bahwa beban utang yang ditanggung perusahaan juga semakin

tinggi, kondisi tersebut dapat menyebabkan perusahaan dihadapkan pada

kemungkinan default risk. Risiko kebangkrutan yang besar dapat mengakibatkan

peringkat obligasi menjadi rendah. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian

Amalia (2013), yang menghasilkan kesimpulan bahwa variabel leverage

berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat obligasi. Leverage yang diukur

dengan debt to equity ratio memiliki pengaruh yang besar dalam prediksi

peringkat obligasi.
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Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H3 = Rasio leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat obligasi

2.5.4 Pengaruh Umur Obligasi terhadap Peringkat Obligasi

Umur obligasi (maturity) adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan

mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang

dimilikinya (Adrian, 2011). Umur obligasi (maturity) merupakan jangka waktu

sejak diterbitkannya obligasi sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.

Umur obligasi yang semakin panjang memberikan sinyal bahwa kupon atau bunga

yang harus dibayar oleh perusahaan penerbit obligasi tersebut juga semakin tinggi

(Fauziah, 2014). Kupon tinggi yang ditanggung perusahaan berpotensi

memunculkan kesulitan pembayaran di masa yang akan datang, hal ini dapat

menurunkan peringkat obligasi. Hasil penelitian Adrian (2011) mengungkapkan

bahwa obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah

untuk diprediksi, sehingga memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan

obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu lebih dari 5 tahun.

Arisanti et al. (2014), mengungkapkan umur obligasi yang semakin pendek akan

membuat semakin rendahnya kekhawatiran investor mengenai ketidakmampuan

perusahaan dalam melunasi kewajibannya, sehingga semakin pendek umur

obligasi suatu perusahaan akan semakin baik peringkat obligasi yang didapatkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H4 = Umur obligasi berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat obligasi


