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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah uraian penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai 

dasar dalam penelitian saat ini: 

2.1.1 Ni Made Sri Kristina Sari dan Ida Bagus Badjra (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh likuiditas, ukuran 

perusahaan, leverage dan jaminan terhadap peringkat obligasi sektor keuangan di 

Bursa Efek Indonesia. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari www.idx.co.id. Jumlah sampel sebanyak 20 obligasi perusahaan 

sektor keuangan periode 2012 sampai dengan 2014, dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Teknik  analisis yang digunakan adalah uji analisis regresi 

logistik dan pengolahan data menggunakan SPSS 13 for windows. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

peringkat obligasi. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap peringkat obligasi. Leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap peringkat obligasi. Jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peringkat obligasi. Perusahaan hendaknya lebih memperhatikan dan mampu 

meningkatkan nilai likuiditas perusahaan agar perusahaan memperoleh peringkat 

obligasi berkategori investment-grade karena para investor lebih tertarik untuk 

melakukan investasi pada obligasi di perusahaan yang berkategori investment-

grade.  
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) jenis 

penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian kuantitatif, (2) 

menggunakan peringkat obligasi sebagai variabel dependen dan variabel 

independennya ukuran perusahaan (firm size) dan leverage (3) metode 

pengambilan sampel pada penelitian terdahulu dan sekarang juga sama yaitu 

menggunakan teknik purposive sampling, (4) pada bagian pengujian data juga 

memiliki beberapa persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu dengan 

menggunakan software SPSS (5) Data ini yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

dan pemeringkat efek Indonesia (PEFINDO) (6) sama-sama menggunakan regresi 

logistik. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) populasi 

dari sampel pada penelitian terdahulu merupakan perusahaan keuangan pada BEI 

tahun 2012 sampai dengan 2014 sedangkan pada penelitian saat ini merupakan 

sampel perbankan periode tahun 2008 sampai dengan 2015, (2) variabel 

independen penelitian terdahulu adalah likuiditas, ukuran perusahaan, leverage 

dan jaminan  namun pada penelitian kali ini variabel independen yang digunakan 

adalah good corporate governance (GCG) dengan diukur melalui hasil akhir nilai 

komposit self assessment GCG, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. 

2.1.2 Fenni Sufiyanti dan Dewi Kusuma Wardani (2016) 

Penelitian Dampak Rasio Keuangan Terhadap Peringkat Obligasi Pada 

Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh likuiditas (current ratio), profitabilitas (return on asset),  

dan  leverage  (debt  equity  ratio)  terhadap  peringkat  obligasi. Variabel 
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indenpenden yang digunakan likuiditas, profitabilitas dan leverage dengan 

variabel dependen peringkat obligasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan 

obligasi yang beredar pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Sampel dipilih 

dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu semua perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di BEI yang menerbitkan obligasi dan terdaftar dalam 

peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PT PEFINDO berturut-turut selama 

periode 2010 sampai dengan 2013. Perusahaan keuangan dikecualikan dari objek 

yang diteliti, karena perusahaan keuangan dinilai memiliki ukuran rasio keuangan 

yang berbeda dengan jenis perusahaan lainnya dan sensitif terhadap perubahan 

suku bunga serta indikator moneter lainnya (Widowati, 2013). Perusahaan-

perusahaan tersebut menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan 

secara lengkap per 31 Desember dari tahun 2010 hingga tahun 2013. Pada 

penelitian ini pengujian model dan hipotesis dilakukan menggunakan persamaan 

regresi linier berganda. Berdasarkan  data  yang  telah dikumpulkan dan di uji 

mengenai likuiditas (current ratio), profitabilitas (return on asset), dan leverage 

(debt equity ratio) terhadap peringkat obligasi, maka dapat ditarik kesimpulan 

likuiditas dan leverage  berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi, 

sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) jenis 

penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian kuantitatif, (2) 

menggunakan peringkat obligasi sebagai variabel dependen dan variabel 

independennya profitabilitas dan leverage (3) metode pengambilan sampel pada 
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penelitian terdahulu dan sekarang juga sama yaitu menggunakan teknik purposive 

sampling, (4) pada bagian pengujian data juga memiliki beberapa persamaan 

dengan peneliti terdahulu yaitu dengan menggunakan software SPSS (5) Data ini 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia dan pemeringkat efek Indonesia 

(PEFINDO) (6) sama-sama menggunakan regresi logistik. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) populasi 

dari sampel pada penelitian terdahulu merupakan perusahaan non keuangan pada 

BEI tahun 2010 sampai dengan 2013 sedangkan pada penelitian saat ini 

merupakan sampel perbankan periode tahun 2008 sampai dengan 2015, (2) 

variabel independen penelitian terdahulu adalah likuiditas (current ratio), 

profitabilitas (return on asset),  dan  leverage  (debt  equity  ratio) namun pada 

penelitian kali ini variabel independen yang digunakan adalah good corporate 

governance (GCG) dengan diukur melalui hasil akhir nilai komposit self 

assessment GCG, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. 

2.1.3 Sofia Prima Dewi (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah ukuran 

perusahaan, profitabilitas, likuiditas dan produktivitas memiliki pengaruh 

terhadap peringkat obligasi perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 77 data 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali perusahaan yang 

bergerak dalam sektor perbankan dan lembaga   keuangan   lainnya   serta   

menerbitkan   obligasi    yang    diperingkatkan oleh PT PEFINDO selama tahun 

2009 sampai dengan 2011. Analisis data dilakukan dengan bantuan  program 

software Statistical Product and Service Solution (SPSS) for Windows versi 16.00. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas memiliki 

pengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan sedangkan ukuran perusahaan 

dan produktivitas tidak memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi 

perusahaan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) jenis 

penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian kuantitatif, (2) 

menggunakan peringkat obligasi sebagai variabel dependen dan variabel 

independennya ukuran perusahaan dan profitabilitas (3) metode pengambilan 

sampel pada penelitian terdahulu dan sekarang juga sama yaitu menggunakan 

teknik purposive sampling, (4) pada bagian pengujian data juga memiliki 

beberapa persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu dengan menggunakan 

software SPSS (5) Data ini merupakan data yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

dan pemeringkat efek Indonesia (PEFINDO). (6) sama-sama menggunan uji 

regresi logistic. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) populasi 

dari sampel pada penelitian terdahulu merupakan sampel perusahaan pada BEI 

tahun 2009 sampai dengan 2011 sedangkan pada penelitian saat ini merupakan 

sampel perbankan periode tahun 2008 sampai dengan 2015, (2) variabel 

independen penelitian terdahulu ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas dan 

produktivitas namun pada penelitian kali ini variabel independen yang digunakan 

adalah good corporate governance (GCG) dengan diukur melalui hasil akhir nilai 

komposit self assessment GCG, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. 
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2.1.4 Erny Indah Surya dan Eni Wuryani (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh ukuran perusahaan 

(firmsize), profitabilitas, likuiditas, produktivitas, dan leverage terhadap peringkat 

obligasi.  Kinerja keuangan terdiri dari ukuran perusahaan (total aset), 

profitabilitas(return on assets), likuiditas (current ratio), produktivitas (total 

assets turnover), dan leverage (debt ratio).Sampel dalam penelitian ini diperoleh 

dengan menggunakan metode purposive sampling  yang terdiri atas obligasi yang 

diterbitkan oleh perusahaan non keuangan yang  terdaftar di BEI periode 2013-

2014 dan diperingkat oleh PT Pefindo. Penelitian ini menggunakan model analisis 

regresi linear berganda. Hasil dari pengujian ini membuktikan ukuran perusahaan, 

produktivitas, dan leverage berpengaruh terhadap peringkat obligasi, sedangkan 

profitabilitas dan likuiditas merupakan variabel yang tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) jenis 

penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian kuantitatif, (2) 

menggunakan peringkat obligasi sebagai variabel dependen dan variabel 

independennya ukuran perusahaan (firm size), profitabilitas, dan leverage (3) 

metode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu dan sekarang juga sama 

yaitu menggunakan teknik purposive sampling, (4) pada bagian pengujian data 

juga memiliki beberapa persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu dengan 

menggunakan software SPSS (5) Data ini yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

dan pemeringkat efek Indonesia (PEFINDO) 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) populasi 
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dari sampel pada penelitian terdahulu merupakan perusahaan non keuangan pada 

BEI tahun 2013 sampai dengan 2014 sedangkan pada penelitian saat ini 

merupakan sampel perbankan periode tahun 2008 sampai dengan 2015 (2) 

variabel independen penelitian terdahulu adalah ukuran perusahaan (firm size), 

profitabilitas, likuiditas, produktivitas, dan leverage namun pada penelitian kali 

ini variabel independen yang digunakan adalah good corporate governance 

(GCG) dengan diukur melalui hasil akhir nilai komposit self assessment GCG, 

ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas (3) penelitian terdahulu 

menggunakan analisis regresi berganda sedangkan penelitian saat ini adalah 

menggunakan regresi logistik. 

2.1.5 Yossy Fauziah (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) pengaruh likuiditas terhadap peringkat 

obligasi perusahaan, 2) pengaruh leverage (DER) terhadap peringkat obligasi 

perusahaan dan 3) umur obligasi terhadap peringkat obligasi perusahaan. Populasi 

penelitian ini adalah perusahaan penerbit obligasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan beredar pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Pemilihan 

sampel dengan metode purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data 

sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan Pemeringkat 

Efek Indonesia. Analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Berdasarkan 

hasil analisis regresi logistik dengan tingkat signifikansi 0,05, maka hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) likuiditas (current ratio) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi perusahaan, dengan nilai 

signifikansi 0.860 > 0.05 serta β sebesar 0.130 (H1 ditolak). 2) leverage (debt 
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equity ratio) berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi 

perusahaan, dengan nilai signifikansi 0.031 < 0,05 serta β sebesar 0,450 (H2 

ditolak) dan 3) umur obligasi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 

peringkat obligasi perusahaan, dengan nilai signifikansi 0,213 > 0,05 serta β 

sebesar 0,1580 (H3 ditolak).  

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Bagi investor jika ingin berinvestasi 

pada obligasi sebaiknya membeli obligasi yang memiliki peringkat investment 

grade karena memiliki tingkat keamanan yang tinggi, 2) Bagi perusahaan agar 

dapat memperbaiki kinerja operasionalnya sehingga dapat menghasilkan laba 

yang berkualitas sebab laba merupakan indikator penting bagi perusahaan untuk 

menarik investor 3) Banyaknya faktor lain yang berpengaruh dalam memprediksi 

peringkat obligasi perusahaan perlu dipertimbangkan oleh peneliti selanjutnya. 

Peneliti selanjutnya mungkin dapat melakukan penelitian dengan 

mengkolaborasikan berbagai variabel yang relevan yang berpengaruh dalam 

memprediksi peringkat obligasi. Selain itu diharapkan agar mempertimbangkan 

rentang tahun pengamatan dan menambah jumlah sampel penelitian serta 

memahami secara mendalam teknik analisis yang digunakan.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) jenis 

penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian kuantitatif, (2) 

menggunakan peringkat obligasi sebagai variabel dependen dan variabel 

independennya leverage (3) metode pengambilan sampel pada penelitian 

terdahulu dan sekarang juga sama yaitu menggunakan teknik purposive sampling, 

(4) pada bagian pengujian data juga memiliki beberapa persamaan dengan peneliti 
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terdahulu yaitu dengan menggunakan software SPSS (5) sama-sama menggunan 

uji regresi logistic. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) populasi 

dari sampel pada penelitian terdahulu merupakan sampel perusahaan pada BEI 

tahun 2009 sampai dengan 2012 sedangkan pada penelitian saat ini merupakan 

sampel perbankan periode tahun 2008 sampai dengan 2015, (2) variabel 

independen penelitian terdahulu Likuiditas, Leverage, dan Umur Obligasi  namun 

pada penelitian kali ini variabel independen yang digunakan adalah good 

corporate governance (GCG) dengan diukur melalui hasil akhir nilai komposit 

self assessment GCG, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. 

2.1.6 Kadek Yuni Lestari dan Gerianta Wirawan Yasa (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan good corporate 

governance dan profitabilitas terhadap peringkat obligasi perusahaan yang 

terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2002-2012. Populasi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah obligasi korporasi yang diterbitkan oleh 

perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2002-2012 serta memiliki skor CGPI 

dari IICG. Obligasi ini diperingkat oleh lembaga pemeringkat  yaitu Pefindo dan 

Fitch Rating Indonesia. Metode penentuan sampel menggunakan metode 

purposive sampling, jumlah sampel sesuai kriteria yang ditentukan adalah 28 

sampel obligasi korporasi. Metode analisis menggunakan ordinal logistic 

regression.   Berdasarkan hasil analisis penerapan corporate governance yang 

diproksikan dengan Skor CGPI dan profitabilitas yang diproksikan dengan ROA 

(Return On Asset) tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan yang 
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terdaftar di BEI periode 2002-2012 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) jenis 

penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian kuantitatif, (2) 

menggunakan peringkat obligasi sebagai variabel dependen dan variabel 

independennya GCG dan profitabilitas (3) metode pengambilan sampel pada 

penelitian terdahulu dan sekarang juga sama yaitu menggunakan teknik purposive 

sampling, (4) pada bagian pengujian data juga memiliki beberapa persamaan 

dengan peneliti terdahulu yaitu dengan menggunakan software SPSS (5) Data ini 

merupakan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dan pemeringkat efek Indonesia 

(PEFINDO). (6) sama-sama menggunan uji regresi logistic. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) populasi 

dari sampel pada penelitian terdahulu merupakan sampel perusahaan pada BEI 

tahun 2009 sampai dengan 2012 sedangkan pada penelitian saat ini merupakan 

sampel perbankan periode tahun 2008 sampai dengan 2015, (2) variabel 

independen penelitian terdahulu adalah GCG yang diproksikan dengan Skor CGPI 

dan profitabilitas doproksikan dengan (ROA) namun pada penelitian kali ini 

variabel independen yang digunakan adalah good corporate governance (GCG) 

dengan diukur melalui hasil akhir nilai komposit self assessment GCG, ukuran 

perusahaan, leverage, dan profitabilitas. 

2.1.7 Nelly Thamida dan Hendro Lukman (2013) 

Tujuan dari penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat 

obligasi pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008 sampai dengan 2012 ini untuk mengetahui bagaimana kapitalisasi, 
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profitabilitas, likuiditas, dan reputasi auditor dapat mempengaruhi menetapkan 

peringkat obligasi. Variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, 

kapitalisasi, likuiditas, dan reputasi auditor, dengan variabel dependen peringkat 

obligasi. Dalam penelitian ini  menggunakan ketentuan dari PT Pefindo dan 

laporan keuangan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. sampel 

pada penelitian ini adalah obligasi yang diterbitkan industri perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 sampai dengan 2012, 

obligasi tersebut diperingkat oleh Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo), 

dan industri perbankan  mempunyai  laporan keuangan    yang  lengkap  dan  

laporan auditor independen  dari 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 

2011 yang terdaftar di BEI sampai tahun 2012. Teknik pengujian data diproses 

menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 

20 for Windows. Ordinal logistic regression yang berhubungan dengan function 

logit digunakan untuk pengujian hipotesis. Hasil dari pengujian ini menunjukkan 

variabel kapitalisasi dan reputasi auditor signifikan mempengaruhi peringkat 

obligasi, sedangkan profitabilitas dan likuiditas tidak signifikan mempengaruhi 

peringkat obligasi. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) jenis 

penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah penelitian kuantitatif, (2) 

menggunakan peringkat obligasi sebagai variabel dependen dan variabel 

independennya profitabilitas (3) metode pengambilan sampel pada penelitian 

terdahulu dan sekarang juga sama yaitu menggunakan teknik purposive sampling, 

(4) pada bagian pengujian data juga memiliki beberapa persamaan dengan peneliti 
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terdahulu yaitu dengan menggunakan software SPSS (5) Data ini merupakan data 

perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dan pemeringkat efek Indonesia 

(PEFINDO). (6) sama-sama menggunan uji regresi logistic. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) populasi 

dari sampel pada penelitian terdahulu merupakan sampel perusahaan pada BEI 

tahun 2008 sampai dengan 2012 sedangkan pada penelitian saat ini merupakan 

sampel perbankan periode tahun 2008 sampai dengan 2015, (2) variabel 

independen penelitian terdahulu Likuiditas, kapitalisasi, dan reputasi auditor 

namun pada penelitian kali ini variabel independen yang digunakan adalah good 

corporate governance (GCG) dengan diukur melalui hasil akhir nilai komposit 

self assessment GCG, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. 

 

2.2 Landasan Teori 

Pada sub bab ini, teori disusun berdasarkan teori yang bersifat umum 

terlebih dahulu baru ke teori yang bersifat lebih khusus. Berikut adalah teori-teori 

yang berkaitan dengan penelitian saat ini: 

2.2.1 Signalling Theory 

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan 

perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar. Teori Sinyal menyatakan bahwa sinyal adalah suatu 

tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk 

bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan 



22 

 

 

Brigham dan Houston (2011) dalam Erny Konsep teori sinyal dan asimetri 

informasi sangat berkaitan erat dimana teori asimetri informasi terjadi ketika 

pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang 

sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai 

informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak lainnya. 

Manajer biasanya mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan 

dengan pihak luar seperti investor. Sehingga terjadi asimetri informasi antara 

manajer dan investor. Investor yang merasa mempunyai informasi sedikit, akan 

berusaha menginterpretasikan perilaku manajer. Dengan kata lain, perilaku 

manajer dalam hal menentukan struktur modal bisa dianggap sebagai sinyal oleh 

pihak luar (investor). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan 

menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah 

untuk perusahaan. 

 Teori sinyal mengemukakan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi   

lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan 

lain. Informasi berupa pemberian peringkat obligasi yang dipublikasikan 

diharapkan dapat menjadi sinyal kondisi keuangan perusahaan dan 

menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan hutang yang dimiliki.    

Kusuma (2006) berpendapat bahwa signaling theory umumnya dapat 

memberikan dampak yang baik bagi para pengguna laporan keuangan. Informasi 
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yang mengandung nilai yang positif, diharapkan membuat pasar merespon pada 

waktu pengumuman telah diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan 

adanya perubahan volume perdagangan saham yang semakin meluas. Pelaku 

pasar terlebih dahulu menganalisis dan menginterpretasikan informasi dari suatu 

pengumuman sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news) pada 

waktu informasi di umumkan dan semua pelaku pasar sudah meneima informasi 

tersebut. 

2.2.2 Obligasi  

Obligasi adalah surat bukti hutang jangka menengah-panjang yang bisa dipindah 

tangankan yang berisikan janji dari penerbit untuk membayar imbalan berupa 

kupon atau bunga serta melunasi pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo yang 

telah ditetapkan kepada pihak pembeli obligasi. Menurut Bursa Efek Indonesia 

(BEI) obligasi memiliki jenis yang berbeda, yaitu : 

1. Dilihat dari sisi penerbit :  

a. Corporate Bonds: obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang 

berbentuk badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha swasta. 

b. Government Bonds: obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. 

c. Municipal Bond: obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah 

untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan 

publik (public utility).  

2. Dilihat dari sistem pembayaran bunga:  

a. Zero Coupon Bonds: obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga 

secara periodik. Namun, bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada 
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saat jatuh tempo.  

b. Coupon Bonds: obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara 

periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya.  

c. Fixed Coupon Bonds: obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah 

ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan 

dibayarkan secara periodik.  

d. Floating Coupon Bonds: obligasi dengan tingkat kupon bunga yang 

ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan suatu acuan 

(benchmark) tertentu seperti average time deposit (ATD) yaitu rata-rata 

tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan 

swasta.  

 

3. Dilihat dari hak penukaran/opsi:  

a. Convertible Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada pemegang 

obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah 

saham milik penerbitnya.  

b. Exchangeable Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada pemegang 

obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham 

perusahaan afiliasi milik penerbitnya.  

c. Callable Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk 

membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi 

tersebut.  

d. Putable Bonds: obligasi yang memberikan hak kepada investor yang 
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mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga 

tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.  

4. Dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya:  

a. Secured Bonds: obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari 

penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Dalam 

kelompok ini, termasuk didalamnya adalah:  

- Guaranteed Bonds: Obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya 

dijamin denan penangguangan dari pihak ketiga  

- Mortgage Bonds: obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya 

dijamin dengan agunan hipotik atas properti atau asset tetap.  

- Collateral Trust Bonds: obligasi yang dijamin dengan efek yang 

dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak 

perusahaan yang dimilikinya.  

b. Unsecured Bonds: obligasi yang tidak dijaminkan dengan kekayaan 

tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum.  

5. Dilihat dari segi nilai nominal:  

a. Konvensional Bonds: obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu 

nominal, Rp 1 miliar per satu lot.  

b. Retail Bonds: obligasi yang diperjual belikan dalam satuan nilai 

nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun government bonds.  

6. Dilihat dari segi perhitungan imbal hasil:  

a. Konvensional Bonds: obligasi yang diperhitungan dengan 

menggunakan sistem kupon bunga.  
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b. Syariah Bonds: obligasi yang perhitungan imbal hasil dengan 

menggunakan perhitungan bagi hasil. Dalam perhitungan ini dikenal 

dua macam obligasi syariah, yaitu:  

- Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi syariah yang 

menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan 

yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah 

mengetahui pendapatan emiten. 

- Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah yang 

menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (fee ijarah) 

bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi 

diterbitkan. 

2.2.3 Karakteristik Obligasi 

Secara umum, obligasi merupakan produk pengembangan dari surat utang 

jangka panjang. Prinsip utang jangka panjang dapat dicerminkan dari karakteristik 

atau struktur yang melekat pada sebuah obligasi . karakteristik umum yang 

tercantum pada obligasi hampir mirip dengan karakteristik pinjaman utang pada 

umumnya, yaitu meliputi:  

1. Nilai Penerbitan Obligasi   

Dalam penerbitan obligasi maka pihak emiten akan dengan jelas 

menyatakan berapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan 

obligasi. Penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan obligasi disesuaikan 

dengan kemampuan aliran kas perusahaan serta kinerja bisnisnya  
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2. Jangka Waktu Obligasi   

Setiap obligasi memiliki jangka jatuh tempo. Sebagian besar obligasi yang 

diterbitkan perusahaan memiliki jangka jatuh tempo lima tahun atau lebih. 

Sedangkan obligasi pemerintah memiliki jangka jatuh tempo lima sampai 

sepuluh tahun. Obligasi yang memiliki jangka waktu lebih pendek lebih 

diminati oleh investor karena dianggap memiliki risiko lebih kecil 

dibandingkan obligasi yang memiliki jangka jatuh tempo yang panjang.      

2.2.4 Risiko Obligasi 

Dalam melakukan investasi pada obligasi, terdapat risiko-risiko yang dapat 

timbul, diantaranya adalah: 

1) Credit Risk (Default Risk)  

Credit risk adalah risiko bahwa emiten tidak dapat membayar bunga 

maupun pokok hutang. Alat ukur risiko ini yang lazim digunakan adalah 

peringkat dari emiten obligasi. Secara umum peringkat didefinisikan 

sebagai suatu pendapat tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban finansialnya dengan memperhitungkan faktor-faktor 

risiko yang relevan. 

2) Market Risk  

Risiko volatilitas harga instrumen dan risiko reinvestasi dari kupon yang 

diterima akibat pergerakan tingkat suku bunga. Alat ukur yang umumnya  

digunakan untuk melihat sensitivitas harga terhadap pergerakan suku 

bunga adalah duration dan convexity.  
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3) Liquidity Risk  

Liquidity risk adalah risiko bahwa pemegang instrumen menemui kesulitan 

dalam menjual obligasi di harga wajar ketika terpaksa harus menjualnya.  

4) Foreign Exchange Risk  

Forex risk ini merupakan risiko yang timbul karena pergerakan kurs mata 

uang apabila berinvestasi pada suatu obligasi yang memiliki mata uang 

yang berbeda.  

5) Political (Country) Risk  

Risiko politik dapat timbul akibat adanya tindakan pemerintah, seperti 

perubahan peraturan, penjadwalan, dan restrukturisasi hutang 

2.2.5 Peringkat Obligasi 

Peringkat obligasi adalah opini tentang kelayakan kredit dari penerbit obligasi 

berdasarkan faktor-faktor risiko yang relevan. Peringkat yang diberikan bukan 

merupakan sebuah rekomendasi untuk membeli, menjual, atau mempertahankan 

suatu obligasi. Opini ini berfokus pada kapasitas dan kemauan penerbit obligasi 

untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Opini yang diberikan juga 

tidak spesifik menunjuk suatu obligasi tetapi untuk perusahaan penerbit obligasi 

tersebut. Peringkat obligasi tersebut memberikan analisis tentang kelayakan kredit 

perusahaan sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan finansial dan 

komersial, seperti negosiasi leasing jangka panjang atau meminimalisasi letter of 

credit untuk vendor. Selain itu, perusahaan dapat memilih untuk menerbitkan 

peringkat yang didapatkan pada publik atau merahasiakannya 

Sebelum melakukan penjualan obligasi, kebanyakan korporasi akan 
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meminta lembaga pemeringkat untuk memberikan peringkat. Dalam proses 

pemeringkatan ini, hal yang paling penting adalah pertemuan dengan manajemen 

korporat. Pertemuan ini dimaksudkan untuk melakukan review yang detail 

terhadap rencana operasional dan finansial perusahaan, kebijakan manajemen, dan 

faktor-faktor kredit lain yang dapat mempengaruhi peringkat. CFO dan CEO 

perusahaan biasanya mewakili manajemen dalam pertemuan yang dijadwalkan 

beberapa kali ini. Pada umumnya, lembaga pemeringkat akan meminta laporan 

keuangan yang sudah diaudit, laporan keuangan interim, deskripsi tentang 

kegiatan operasi dan produk perusahaan, dan draft pernyataan registrasi. 

Seorang investor atau pemilik dana harus mampu mengetahui credit 

rating. Credit rating merupakan skala yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

aman kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pelunasan pokok 

pinjaman. Kategori (symbol) dan definisi peringkat obligasi menurut PT Pefindo: 

1. idAAA adalah efek utang yang peringkatnya paling tinggi dan memiliki 

risiko paling rendah yang didukung oleh kemampuan obligator yang 

superior relative dibanding entitas Indonesia lainnya dalam melunasi 

kewajiban jangka panjangnya sesuai dengan perjanjian kedua pihak. 

2. idAA adalah efek utang yang memiliki kualitas dibawah peringkat 

tertinggi, yang didukung oleh kemampuan obligator dalam melunasi 

kewajiban jangka panjang dan tidak dapat dipengaruhi oleh perubahan 

apapun. 

3. idA adalah efek hutang yang memiliki resiko yang cukup rendah, yang 

didukung oleh obligator dalam kemampuan membayar hutang jangka 
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panjangnya, namun pada tingkat ini memilki kepekaan dalam perubahaan 

kerugian. 

4. idBBB adalah efek hutang yang memiliki resiko yang cukup rendah, yang 

didukung oleh obligator dalam kemampuan membayar hutang jangka 

panjangnya, namun pada tingkat ini kemampuan tersebut dapat diperlemah 

dalam kondisi perubahan bisnis dan perekonomian yang dapat merugikan. 

5. idBB adalah efek hutang yang memiliki resiko yang cukup rendah, yang 

didukung oleh obligator dalam kemampuan membayar hutang jangka 

panjangnya, namun kemampuan tersebut peka dalam keadaan  bisnis dan 

perekonomian yang tidak menentu dan merugikan. 

6. idB adalah efek hutang yang menunjukkan parameter perlindungan yang 

sangat lemah. Walaupun obligator masih memiliki kemampuan untuk 

memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. 

7. idCCC adalah efek hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban 

financialnya tergantung pada perbaikan oleh keadaan eksternal. 

8. idD adalah efek utang yang macet dimana perusahaan tidak mampu 

membayar kewajiiban jangka panjangnya dan sudah berhenti berusaha. 

Pefindo juga memberi penjelasan bahwa “hasil pemeringkatan dari idAA 

sampai dengan idB dapat dimodifikasi dengan menambahkan tanda positif (+) 

atau tanda negatif (-) untuk menunjukkan kekuatan relative obligator dalam suatu 

kategori peringkat tertentu.” Misalnya symbol BB+ pada rating dianggap masuk 

dalam kategori BB padahal rating dapat dinilai akan berpeluang naik atau stabil 

dilihat dari outlooknya. Apabila outlooknya positif artinya berpeluang untuk 
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dinaikkan pada periode rating mendatang, stabil artinya akan tetap dan negatif 

artinya berpeluang akan turun dimasa mendatang. Indonesia saat ini berada pada 

kategori investment grade dengan menaikkan satu tingkat dari idBB+ menjadi 

idBBB. 

2.2.6 Metodologi Pengukuran Peringkat Obligasi Menurut Pefindo : 

a. Growth and Stability  

Penilaian atas kondisi supply and demand, prospek, peluang pasar (export 

vs domestic), tahapan Industri (awal, pengembangan,matang dan 

penurunan), dan jenis produk (produk pelengkat vs produk yang bisa 

disubtitusi,umum vs khusus dan komoditas vs differensiasi) 

b. Revenue and Cost Structure  

Penilaian atas komposisi aliran pendanaan (rupiah vs dollars), kemampuan 

untuk menaikkan harga (kemampuan untuk dengan mudah meneruskan 

kenaikan biaya kepada pelanggan/pengguna akhir), tenaga kerja dan bahan 

baku, struktur biaya dan komposisi (rupiah vs dollar) komposisi biaya 

tetap vs biaya variable dan pengadaan bahan baku industri (domestik vs 

impor). 

c. Barrier To Entry and Competition Within the Industri  

Penilaian karakteristik industri (padat modal, padat karya, terfragmentasi, 

menyebar, diatur ketat,dsb) untuk menentukan tingkat kesulitan masuk 

bagi pemain baru. Penilaian juga mencakup analisis jumlah pemain dalam 

industri (global vs domestic), pesaing terdekat (domestic dan global), 
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potensi perang harga (domestic vs global) dan lain-lain untuk mengetahui 

tingkat kompetisi yang ada dan yang akan datang. 

d. Regulation and De-Regulation  

Penilaian atas pembatasan jumlah pemain, lisensi, kebijakan pajak (ekspor, 

impor, kuota, tarif, bea, cukai, dll). Kebijakan harga pemerintah (peraturan 

pemerintah Indonesia dalam mengatur harga di beberapa sektor seperti 

listril, jalan tol, dan telephone) serta persyaratan lingkungan (khususnya 

untuk sektor pertambangan dll). 

e. Financial Profile  

Penilaian atas beberapa tolak ukur kinerja keuangan mencakup analisis 

margin, keuntungan, leverage, serta perlindungan arus kas. 

f. Financial Policy  

Analisis yang mencakup tinjauan filosofi manajemen, strategi, dan 

kebijakan keuangan terhadap risiko (historis, sekarang dan proyeksi 

kedepan). Selain itu, pemeriksaan manajemen atas target keuangan 

(pertumbuhan, leverage, struktur utang, kebijakan dividen) dan kebijakan 

lain dalam upaya mengurangi risiko keuangan perusahaan 

keseluruhan(sejarah masa lalu vs kedepannya). Rekam jejak perusahaan 

pada pemenuhan kewajiban keuangan di masa lalu juga dikaji untuk 

menentukan tingkat komitmen, kesungguhan dan konsistensinya untuk 

membayar keajiban-kewajibannya secara tepat waktu. 
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g. Capital Structure  

Analisis mencakup pemeriksaan dari sejarah perusahaan, saat ini dan 

proyeksi leverage kedepan (total hutang dan nilai bersih hutang dalam 

hubungannya dengan besar modal, total modal dan arus kas), struktur 

pendek vs hutang jangka panjang. 

h. Cash Flow Protection  

Analisis yang menyeluruh meliputi kajian dengan arus kas perusahaan dan 

kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan 

jangka panjang. Tingkat kemampuan melayani pembayaran utang diukur 

oleh rasio pembayaran bunga dan rasio pembayaran utang. Tingkt 

likuiditas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga 

dikaji secara mendalam. 

i. Financial Flexibility  

Analisis melalui evaluasi gabungan semua ukuran finansial untuk sampai 

sampai pemahaman yang menyeluruh tentang kesehatan keuangan 

perusahaan. 

2.2.7 Faktor yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi menurut Pefindo: 

PT Pefindo dalam memeringkat obligasi mempertimbangkan tiga aspek utama 

yaitu risiko industri, risiko bisnis, dan risiko keuangan, namun belum dapat 

dipastikan aspek mana yang diutamakan. Berikut adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi peringkat obligasi menurut Pefindo: 
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a) Berbagai macam risiko rasio-rasio keuangan, termasuk debt ratio, current 

ratio, profitability dan fixed charge coverage ratio. Semakin baik rasio-

rasio keuangan tersebut semakin tinggi rating tersebut. 

b) Jaminan aset untuk obligasi yang diterbitkan (mortage provision). Apabila 

obligasi dijamin dengan aset yang bernilai tinggi, maka rating pun akan 

membaik. 

c) Kedudukan obligasi dengan jenis hutang lain. Apabila kedudukan obligasi 

lebih rendah dari utang lainnya maka rating akan ditetapkan satu tingkat 

lebih rendah dari yang seharusnya. 

d) Penjamin. Emiten obligasi yang lemah namun dijamin oleh perusahaan 

yang kuat maka emiten diberi rating yang kuat. 

e) Adanya singking fund (provisi bagi emiten untuk membayar pokok 

pinjaman sedikit demi sedikit setiap bulan). 

f) Umur obligasi. Cateris Paribus, obligasi dengan umur yang lebih pendek 

mempunyai risiko yang lebih kecil. 

g) Stabilitas laba dan penjualan emiten. 

h) Peraturan yang berkaitan dengan industri emiten. 

i) Faktor-faktor lingkungan dan tanggung jawab produk. 

j) Kebijakan akuntansi. Penerapan kebijakan akuntansi yang konservatif 

mengindikasikan laporan keuangan yang lebih berkualitas.  

2.2.8 Ukuran Perusahaan 

Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat penjualan,jumlah 

ekuitas. Jika perusahaan memiliki total asset yang cukup besar maka pihak 
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manajemen akan lebih bebas dalam menggunakan aset pada perusahaan itu. 

Jumlah aset yang besar dapat menurunkan nilai-nilai perusahaan jika dinilai dari 

sisi pemilik perusahaan. Namun jika dilihat dari sisi manajemen kemudahan yang 

dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai suatu 

perusahaan. Dalam hal tersebut ukuran perusahaan pada penelitian ini adalah total 

aset pada suatu perusahaan. Pada sisi lain perusahaan dengan skala kecil lebih 

fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat 

bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. 

2.2.9 Good Corporate Governance 

Bank adalah suatu komponen kritis komponen yang ditetapkan oleh Bassel 

Committe on Banking Supervisor-Federal Reserve. Perusahaan komersial telah 

disediakan oleh meraka dan juga layanan keuangan dasar segmen yang luas dalam 

sistem pembayarannya.Bank konvensional sangatlah penting yang mana telah 

dijelaskan pada universal sebuah industri regulator dan bank memiliki akses 

menuju jaringan pemerintah.oleh demikian bank harus mempunyai tata kelola 

yang sangat baik. Good Corporate Governance merupakan perkembangan dari 

universal yang mana prinsip ini di susun dengan menggunakan dengan refrensi 

berbagai negara yang mempunyai karakteristik aturan, sistem hukum, atau nilai 

yang berlaku di masing-masing berbagai negara. 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam 

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006) terdapat lima 

asas good corporate governance (GCG) yaitu: 
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1. Transparansi  

Perusahaan dalam menyediakan informasi yang secara relevan  maupun 

material dan juga untuk menjaga objektivitas dalam melakukan bisnis 

operasional. 

2. Akuntabilitas 

Dalam akuntabilitas harus dengan wajar dan transparan dalam 

pertanggung jawaban kinerja di suatu perusahaan. Oleh karena itu kinerja 

harus di kelola dengan baik dan benar dan sesuai dengan kepentingan 

suatu perusahaan dan tetap pemegang saham selalu diperhatikan dan juga 

kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank 

sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. 

3. Responsibilitas  

Peraturan perundang-undangan harus tetap dipatuhi oleh perusahaan  dan 

juga malakukan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan 

sehingga terjadinya kesamaan usaha dan good corporate citizen dapat 

diakui. 

4. Independensi  

Perusahaan dikelola baik secara independen dikarenakan akan membuat 

perusahaan menjadi lebih baik dan tidak paling terlihat dalam melancarkan 

pelaksanaan Good Corporate Governance. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan  

Perusahaan dalam melaksanakan suatu kegiatan harus lebih 

memperhatikan lebih pada selaku pemegang saham yang didasarkan pada 



37 

 

 

asas kesetaraan dan kewajaran. 

Dalam Pedoman Umum GCG Indonesia (2006) seluruh organ perusahaan 

yaitu yang melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Umum (RUPS) dalam 

pengambilan keputusan, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi sanganlah 

mempunyai posisi yang sangat lah penting dalam penerapan GCG secara efektif 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Semua pihak-pihak 

perusahaan perbankan melaksanaan mekanisme good corporate governance. 

Apabila prinsip-prinsip good corporate governance diterapkan perusahaan 

perbankan maka sangatlah efektif dalam pelaksanaan suatu aktivitas yang 

membuat  

pengendalian perusahaan akan berjalan lancar dan juga lebih bagus. Konsep good 

corporate governance ini diajukan sebagai mekanisme-mekanisme dalam 

melakukan  pengawasan pada tindakan kecurangan dan juga memperbaiki kinerja 

suatu perusahaan. Berikut ini adalah sebelas indikator-indikator GCG pada sektor 

perbankan: 

1. Tugas dan tanggung jawab komisaris 

Dewan komisaris melaporkan kepada Manajemen Dewan Komisaris 

dalam melakukan pengawasan kualitas yang telah ada pada laporan 

keuangan. 

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

Tugas penting direksi adalah mengatur bank dalam tanggung jawab nya 

dan pengelolaan pada perbankan agar terlaksana dengan baik. 

3. Kelengkapan dan Tugas Komite 
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Kelengkapan suatu tugas dan komite audit yang merupakan membantu 

dewan komisaris memberikan suatu opini yang professional untuk lebih 

meningkatkan kualitas kinerja serta mengurangi penyimpangan. 

4. Penanganan Benturan Kepentingan 

Anggota dewan komisaris,anggota direksi dan pejabat Eksekutif dilarang 

mengambil suatu tindakan yang membuat rugi dan mengurangi 

keuntungan suatu bank, dan juga wajib mengungkap benturan kepentingan 

yang dimaksud dalam pengambilan keputusan. 

5. Fungsi kepatuhan 

Bank harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang 

undangan yang juga di lakukan pada pada bank Indonesia pada undang-

undang yang berlaku pula. Kemudian bank wajib menunjuk seseorang 

direktur kepatuhandengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara 

yang telah diatur dalam ketentuan bank Indonesia tentang penugasan 

direktur kepatuhan. Agar pelaksanaan fungsi berkerja secara efektif pada 

direktur kepatuhan,maka bank akan membentuk satuan kinerja kepatuhan 

yang independen terhadap satuan kerja operasional. 

6. Penerapan Fungsi Audit Intern 

Dalam pelaksanaan fungsi audit intern dapat bekerja secara efektif apabila 

bank membentuk satuan kerja audit intern yang independen terhadap 

satuan kerja operasional.  

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 

Bank wajib menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang 
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terdaftar di bank indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan 

bank. Penunjukkan akuntan publik dan kantor akuntan publik wajib untuk 

dapat memperoleh persetujuan oleh RUPS. 

8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal 

Fungsi manajemen resiko dan pengendalian internal harus sesuai dengan 

peraturan BI yaitu membentuk komite manajemen resiko dan unit kerja 

manajemen resiko untuk membantu kelancaran fungsi manajemen resiko 

dan pengendalian internal pada suatu perusahaan. 

9. Penyediaan dana pihak terkait dan debitur besar 

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan 

Dana Besar (Large Exposures). Menghindari kegagalan usaha bank 

sebagai akibat konsentrasi penyediaan suatu dana dan peningkatan 

independensi terhadap sebuah potensi intervensi dari pihak-pihak yang 

terkait bank harus melakukan prinsip kehatian penyediaan dana dengan 

menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana 

yang telah diberikan. 

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank, Laporan 

Pelaksanaan GCG, dan Laporan Internal 

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank, Laporan 

Pelaksanaan GCG, dan Laporan Internal Kewajiban bank untuk 

melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan kepada 

stakeholders. Melaksanakan transparansi terhadap kondisi keuangan dan 

non keuangan, bank wajib melakukan suatu penyusunan dalam penyajian 
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laporan,jenis dan cakupan yang diatur dalam ketentuan bank Indonesia 

tentang transparansi suatu kondisi pada keuangan bank. 

11. Rencana Strategis Bank 

Bank wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi 

dan rencana bisnis. Dalam penyampaian rencana korporasi dan 

perubahannya pada bank indonesia berpedoman pada ketentuan bank 

indonesia pada bank umum. 

2.2.10 Leverage 

Rasio Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau aset, sehingga dengan 

rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap 

kepada pihak lain serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal yang ada. 

Sebaiknya komposisi modal harus lebih besar dari hutang. 

Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh 

perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. 

Semakin besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan maka ketidakpastian untuk 

menghasilkan laba di masa depan juga akan makin meningkat. 

2.2.11 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah salah satu rasio keuangan yang dapat memberikan gambaran 

mengenai kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba pada 

tingkat penjualan, aset dan modal. Dali,dkk, (2015) dalam Wardani (2016). 

Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan 

tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Harahap (2013) menyebutkan bahwa 
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profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber yang ada. Rasio Return on Asset (ROA) 

digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

2.2.12 Pengaruh leverage terhadap Peringkat Obligasi 

Leverage digunakan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana suatu 

perbankan menggunakan dananya khususnya utang dalam membiayai semua 

investasinya. Hal ini bisa diartikan bahwa semakin tinggi rasio ini berarti bahwa 

sebagian besar aset dan investasi yang ada di perbankan itu oleh didanai dengan 

utang yang menyebabkan perbankan diharapkan sebuah masalah default risk atau 

peringkat rating yang kurang baik. Sebaliknya rendahnya nilai rasio leverage 

berarti bahwa hanya sebagian kecil aktiva dan investasi yang didanai dengan 

hutang sehingga menyebabkan kecilnya risiko kegagalan yang dihadapi oleh 

perbankan. Dengan demikian, semakin rendah rasio leverage dalam perbankan 

maka semakin baik peringkat obligasi yang di berikan terhadap perbakan yang 

bersangkutan. 

Leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peringkat 

obligasi Ni Made (2016) penemuan tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fauziah (2013) yang menunjukkan hasil bahwa leverage memiliki 

pengaruh yang terhadap peringkat obligasi. 

2.2.13 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Peringkat Obligasi 

Variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap peringkat obligasi 

karena semakin besar ukuran bisnis perbankan dan semakin dikenalnya serta 

diakui oleh masyarakat, maka akan berdampak pada semakin banyaknya 
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informasi yang bisa diperoleh oleh kreditur dan semakin kecil pula ketidakpastian 

informasi yang dimiliki oleh kreditur, alasan lain mengapa ukuran perusahaan 

sering dikaitkan dengan peringkat obligasi adalah melalui ukuran perusahaan 

nantinya kreditur dapat mengetahui kemampuan perusahaan  dalam membayar 

bunga obligasi dalam waktu yang telah ditentukan dan kemampuan perusahaan 

dalam melunasi pokok pinjaman. Semakin besar ukuran suatu perusahaan 

semakin besar potensi atau kemampuan perusahaan dalam melunasi 

kewajibannya. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh pada peringkat obligasi 

karena semakin besar pula kemungkinan hutang obligasi terpenuhi. Ukuran 

perusahaan yang semakin besar menunjukkan kemampuan perusahaan menguasai 

pasar dan kredibilitas yang lebih baik sehingga bisa meningkatkan peringkat 

obligasi. 

Penelitian Eni Wuryani  (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan sedangkan Indah 

Wijayanti (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki 

pengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan. 

2.2.14 Pengaruh Profitabilitas terhadap Peringkat Obligasi 

Tingkat profitabilitas yang tinggi dapat mengindikasikan kemampuan perusahaan 

untuk going concern dan pelunasan kewajiban baik jangka pendek maupun jangka 

panjang termasuk hutang obligasi. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat 

profitabilitas, semakin rendah risiko ketidakmampuan membayar sehingga 

mengakibatkan peringkat obligasi semakin baik. Rasio profitabilitas merupakan 

hal penting yang sering diperhatikan oleh kreditur, rasio ini sering diukur dengan 
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ROA yang mana akan mencerminkan serta mengukur kemampuan perbankan 

dalam menghasilkan atau menumbuhkan laba bersih berdasarkan tingkat dan 

jumlah aset yang dimiliki oleh perbankan. Sehingga semakin besar kemampuan 

perbankan menghasilkan laba bersih akan meningkatkan peringkat obligasi. 

Semakin tinggi profitabilitas artinya perusahaan semakin efisien untuk 

memperoleh laba dengan perputaran total asset yang dimilikinya dan semakin 

baik kemampuan perusahaan dalam membayar bunga periodik dan melunasi 

pokok hutang obligasi sehingga dapat meningkatkan peringkat obligasi 

perusahaan. 

Delli Maria (2014) menyatakan bahwa Profitabilitas Perusahaan 

berpengaruh terhadap Peringkat Obligasi. Semakin tinggi ROA maka peringkat 

obligasi semakin besar namun sebaliknya Kadek Yuni Lestari (2014) 

menunjukkan bahwa kenaikan ROA tidak mempengaruhi kenaikan peringkat 

obligasi perusahaan, dan secara parsial profitabilitas tidak diperhitungkan dalam 

menentukan peringkat obligasi suatu perusahaan. 

2.2.15 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Peringkat Obligasi 

Peringkat obligasi secara tidak langsung dipengaruh oleh penerapan GCG dalam 

perbankan, karena esensi dan tujuan utama dari penerapan GCG itu sendiri adalah 

untuk memperbaiiki kualitas kinerja manajemen dalam suatu perusahaan pada 

perbankan. Kinerja manajemen yang baik akan berdampak pada seberapa loyal 

nasabah bank tersebut. Dalam perbankan loyalitas nasabah adalah suatu hal yang 

penting karena disamping sebagai salah satu misi perbankan itu juga merupakan 

bentuk keberhasilan perbankan dalam memperoleh kepuasan serta kepercayaan 
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nasabah. Pada saat perbankan memperoleh kepercayaan dan loyalitas yang tinggi 

dari nasabah akan ikut membantu meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan, 

sehingga nantinya bank tersebut bisa dipercaya oleh pihak ketiga khususnya 

kreditur. 

Kreditur merupakan satu pihak yang harus dipertimbangkan 

kepentingannya oleh perbankan karena perannya sebagai peminjam dana atau 

hutang kepada perbankan, untuk memperoleh hutang dari kreditur akan 

menerbitkan surat obligasi sebagai bentuk  perjanjian utang. Tentunya pada saat 

kreditur akan meminjamkan dana mereka akan melihat seberapa mampukah bank 

tersebut bisa memenuhi kewajibannya, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi 

keuangan yang ada dalam perbankan tersebut. Itulah sebabnya sekarang ini 

perbankan mulai menerap kan GCG untuk dapat dipercaya kreditur sehingga bisa 

meningkatkan peringkat obligasi karena semakin baik peringkat obligasi suatu 

bank akan menarik minat kreditur dalam membeli obligasi begitupun sebaliknya 

apabila peringkat obligasi dalam suatu bank tersebut tergorolong buruk maka akan 

mengurangi kepercayaan kreditur dalam melakukan pembelian surat obligasi. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pada landasan teori dan penelitian terdahulu maka dibuat 

kerangka pemikiran untuk memahami mengenai variabel-variabel independen 

yang berupa Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan GGG yang diduga 

bisa mempengaruhi peringkat obligasi. 
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Manfaat  peringkat obligasi bagi investor adalah sebagai berikut: 1) 

Informasi risiko investasi, Tujuan utama investasi adalah untuk meminimalkan 

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

adanya pemeringkat obligasi diharapkan  informasi risiko lebih jelas diketahui 

posisinya; 2) Rekomendasi investasi, Investor akan dengan mudah mengambil 

keputusan investasi berdasarkan hasil pemeringkat kinerja emiten obligasi 

tersebut. 

Leverage menunjukkan proporsi dalam penggunaan utang untuk 

membiayai investasi terhadap modal/aset yang dimiliki. Semakin rendah Leverage 

perusahaan maka semakin tinggi peringkat obligasi yang diberikan oleh 

perusahaan. Nilai leverage yang tinggi menunjukan perusahaan tersebut masuk 

dalam kategori non-invesment grade karena tanggungan beban bunga utang 

sehingga risiko yang dihadapi semakin besar. 

Ukuran perusahaan merupakan alat yang mengukur skala besar kecilnya 

pada suatu perusahaan jadi ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besar asset 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Besarnya ukuran perusahaan menunjukkan 

pencapaian operasional lancar dan pengendalian persediaan yang terkendali. 

Profitabilitas adalah salah satu rasio keuangan yang dapat memberikan 

gambaran mengenai kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan 

laba pada tingkat penjualan, aset dan modal. 

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem dan aturan yang 

digunakan oleh perusahaan untuk mengatur hubungan antar pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam suatu organisasi, sehingga nantinya akan menghasilkan 
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efisiensi dalam bekerja, nilai ekonomi yang baik dan juga berkesinambungan. 

Adapun komponen dalam Good Corporate Governance meliputi 11 indikator 

dalam industri perbankan. Sebelas indikator tersebut nantinya akan menghasilkan 

nilai komposit yang berasal dari Self Assessment yang dilakukan oleh perbankan 

tersebut. Penerapan Good Corporate Governance mempunyai tujuan untuk 

menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif  dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut: 

H1: Leverage berpengaruh terhadap peringkat obligasi 

 H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap peringkat obligasi 

            H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi 

            H4: Good Corporate Governance berpengaruh terhadap peringkat obligasi 

 

 

  


