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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the ability of financial ratios and non financial in predicting 

bond ratings in the banking sector. Financial ratios used in this study is the Liquidity, 

Company Size, Company Growth, and non financial used in this study is the Secure and 

Auditor’s Reputation. Likuiditas in this study was measured by the formula Loan To Deposit 

Ratio (LDR), Company Size in this study was measured using the formula Ln=Total Asset, 

Company Growth in this study using Market To Book Value Equity, Secure and Auditor’s 

Reputation in this study is dummy variable. The sample in this study is the banking sector 

listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) during the period 2012-2015 and rated by PT. 

Pefindo. Samples were selected using purposive sampling method. There are 20 samples 

used in the study. This study used logistic regression analysis with significant level of 5% has 

proved that: Company Size significant effect on bond ratings, while the Loan To Deposit 

Ratio, Company Growth, Secure, and Auditor’s Reputation does not affect the bond ratings. 

 

 

Keywords : Bond Rating, Loan To Deposit Ratio, Company Size, Company Growth, Secure, 

and Auditor’s Reputation 

 

PENDAHULUAN 

Pasar modal dianggap sebagai 

alternatif investasi yang cocok karena 

memiliki instrument jangka panjang untuk 

pembiayaan infrastruktur. Terdapat 

alternatif mudah untuk berinvestasi di 

pasar modal yaitu saham dan obligasi atau 

surat hutang. Investasi yang saat ini 

diminati bagi investor adalah saham dan 

obligasi. Saham adalah surat berharga 

yang menunjukan kepemilikan suatu 

perusahaan, tetapi keuntungan atau 

dividen yang diperoleh investor dari setiap 

perusahaan tidak bersifat tetap, berbeda 

dengan obligasi. Obligasi atau surat 

hutang memiliki kelebihan dari pada 

saham yaitu pendapatan yang bersifat tetap 

yang diperoleh dari bunga secara periodik 

ditambah dengan pokok obligasinya saat 

jatuh tempo menurut Veronica (2015). 

Tetapi terdapat risiko obligasi yang perlu 

diwaspadai yaitu suku bunga yang 

berbeda-beda tiap periode dan peringkat 

obligasi yang berbeda pada tiap 

perusahaan sehingga investor harus 

memperhatikan suku bunga yang selalu 

berubah dan investor juga dapat melihat 

peringkat obligasi hal ini bertujuan untuk 

mengetahui risiko default obligasi. 

Peringkat obligasi dikategorikan 

menjadi dua, kategori pertama peringkat 

obligasi yang tergolong investment grade 

(AAA, AA, A, BBB) yaitu perusahaan 

yang dikatakan dapat membayar 

kewajiban atau hutang tepat pada 

waktunya, kategori kedua non investment 

grade (BB, B, C, D) yaitu perusahaan yang 

membayar kewajiban atau hutangnya tidak 

tepat waktu bahkan tidak dapat membayar 

kewajibannya. 
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Salah satu perusahaan yang 

menerbitkan obligasi dan diperingkat oleh 

lembaga pemeringkat Indonesia atau 

PEFINDO adalah bank. Bank merupakan 

salah satu indikator penting yang 

mendorong perekonomian Indonesia lewat 

pasar modal, peringkat obligasi pada 

perbankan pun tergolong investment grade 

pada tahun 2012 hingga 2015 menurut 

PEFINDO tetapi pada kuartal ketiga tahun 

2015 kinerja perbankan mengalami 

kelambatan seiring melemahnya 

perekonomian Indonesia tetapi terdapat 

beberapa bank yang masih bisa 

meningkatkan pertumbuhan aset. Terdapat 

10 bank dengan aset terbesar hingga 

September 2015 berdasarkan data laporan 

keuangan, peringkat pertama adalah Bank 

Mandiri, selanjudnya BRI, BCA, BNI, 

CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank 

Permata, Bank Panin, BTN, dan Maybank 

Indonesia (kompas.com 2015). Dari 10 

bank yang memiliki aset terbesar rata-rata 

memiliki peringkat obligasi yang 

tergolong investment grade pada tahun 

2012 hingga 2015 menurut PEFINDO. 

Berdasarkan lembaga 

pemeringkatan yang terbagi dua yaitu 

lembaga pemeringkat domestik dan 

lembaga pemeringkat internasional, pada 

penelitian ini peneliti menggunakan 

lembaga pemeringkat domestik pada PT 

Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). 

PEFINDO memberikan peringkat pada 

lembaga keuangan seperti bank, 

perusahaan pembiayaan, perusahaan 

asuransi, dan perusahaan sekuritas. 

Menurut PT Pemeringkat Efek Indonesia 

(PEFINDO) peringkat obligasi dibagi 

menjadi dua yaitu investment grade 

(AAA, AA, A, dan BBB) dan non 

investment grade (BB, B, CCC, D). 

Obligasi yang memiliki peringkat 

investment grade menunjukkan bahwa 

obligasi tersebut layak untuk investasi dan 

dikatakan aman karena perusahaan 

memiliki kemampuan untuk membayar 

bunga dan pokok pinjamannya. Obligasi 

yang memiliki peringkat non investment 

grade memiliki risiko default yang tinggi. 

Informasi peringkat obligasi yang 

diberikan PEFINDO diharapkan pada para 

investor baru dapat memprediksi risiko 

default pada perusahaan yang ingin di 

investasikan. 

Salah satu perusahaan yang 

menerbitkan obligasi dan diperingkat oleh 

lembaga pemeringkat Indonesia atau 

PEFINDO adalah bank. Bank merupakan 

salah satu indikator penting yang 

mendorong perekonomian Indonesia lewat 

pasar modal, peringkat obligasi pada 

perbankan pun tergolong investment grade 

pada tahun 2012 hingga 2015 menurut 

PEFINDO tetapi pada kuartal ketiga tahun 

2015 kinerja perbankan mengalami 

kelambatan seiring melemahnya 

perekonomian Indonesia tetapi terdapat 

beberapa bank yang masih bisa 

meningkatkan pertumbuhan aset. Terdapat 

10 bank dengan aset terbesar hingga 

September 2015 berdasarkan data laporan 

keuangan, peringkat pertama adalah Bank 

Mandiri, selanjudnya BRI, BCA, BNI, 

CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank 

Permata, Bank Panin, BTN, dan Maybank 

Indonesia (kompas.com 2015). Dari 10 

bank yang memiliki aset terbesar rata-rata 

memiliki peringkat obligasi yang 

tergolong investment grade pada tahun 

2012 hingga 2015 menurut PEFINDO. 

Salah satu investasi yang 

mengalami peningkatan adalah obligasi, 

investasi yang mudah dan aman tetapi 

terdapat faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi peringkat obligasi yang 

diperingkat oleh PT Pemeringkat Efek 

Indonesia (PEFINDO). Faktor-faktor yang 

ingin diteliti adalah faktor keuangan yaitu, 

likuiditas, ukuran perusahaan, dan 

pertumbuhan perusahaan dan faktor non 

keuangan jaminan dan reputasi auditor 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT 

Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).  

Berdasarkan latar belakang dan 

permasalah yang ada, penelitian dilakukan 

karena meningkatnya investor pada pasar 

modal Indonesia yang salah satunya 

adalah investasi obligasi dan terdapat 
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faktor yang mempengaruhinya, maka 

penelitian ini berjudul “FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PERINGKAT OBLIGASI PADA 

PERBANKAN”. 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS  

 

Signalling Theory 

Brigham dan Houston (2011:186) 

mendefinisikan teori sinyal adalah suatu 

tindakan yang diambil oleh manajemen 

suatu perusahaan memberikan petunjuk 

kepada investor tentang bagaimana 

manajemen menilai prospek perusahaan 

tersebut. Sehingga pentingnya suatu 

informasi bagi investor sangat 

berpengaruh tentang sikap dalam 

mengambil keputusan untuk berinvestasi 

pada suatu lembaga keuangan yaitu 

perbankan yang dilihat berdasarkan 

informasi yang diterima apakah informasi 

tersebut baik atau buruk. Kurangnya 

informasi dari pihak investor 

menyebabkan investor harus berhati-hati 

dalam berinvestasi sehingga investor 

memberikan harga yang rendah untuk 

perbankan. 

Teori sinyal juga membahas tentang 

naik turunnya harga yang ada dipasar 

sehingga dapat memberi pengaruh 

terhadap keputusan investor. Laporan 

keuangan merupakan tolak ukur yang 

dimiliki perusahaan bagi investor dan 

laporan keuangan harus relevan dan wajar, 

sehingga investor dapat 

mempertimbangkan keputusan investasi. 

Menurut Fahmi (2012:103) informasi yang 

diterbitkan oleh perusahaan mempunyai 

pengaruh terhadap reaksi pasar, maka 

perusahaan tersebut memberikan sinyal 

positif, dan apabila reaksi pasarnya tidak 

berpengaruh maka perusahaan tersebut 

dikatakan dapat memberikan sinyal yang 

negatif. 

 

Peringkat Obligasi 

Peringkat obligasi adalah simbol-

simbol karakter yang diberikan oleh 

lembaga peringkat untuk menunjukan 

risiko dari obligasi. Di Indonesia obligasi 

di peringkat oleh PT Pemeringkat Efek 

Indonesia (PEFINDO). Peringkat obligasi 

dikategorikan menjadi dua, kategori 

pertama peringkat obligasi yang tergolong 

investment grade (AAA, AA, A, BBB) 

yaitu perusahaan yang dikatakan dapat 

membayar kewajiban atau hutang tepat 

pada waktunya, kategori kedua non 

investment grade (BB, B, C, D) yaitu 

perusahaan yang membayar kewajiban 

atau hutangnya tidak tepat waktu bahkan 

tidak dapat membayar kewajibannya. 

 

Likuiditas  

Bank Indonesia menggunakan 

CAMEL untuk melakukan penilaian 

terhadap tingkat kesehatan bank, terdapat 

lima kriteria untuk menilai tingkat 

kesehatan bank yaitu modal (capital), aset 

(asset), manajemen (management), 

pendapatan (earning), dan likuiditas 

(liquidity). Likuiditas merupakan salah 

satu kriteria CAMEL dalam penilaian 

tingkat kesehatan perbankan. Rasio 

likuiditas menunjukan ketersediaan dana 

dan sumber dana bank saat ini dan masa 

yang akan datang dan pengaturan 

likuiditas bank dimaksudkan agar bank 

setiap saat dapat memenuhi kewajiban-

kewajiban yang harus segera dibayar 

(Kuncoro dan Suhardjono, 2016:520). 

Rasio likuiditas merupakan salah satu 

dasar untuk menilai tingkat kesehatan 

bank dengan menggunakan pengukuran 

LDR (loan to deposit ratio) yang 

membandingkan antara jumlah kredit 

dengan dana pihak ketiga. 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan 

pengukur yang menunjukan besar kecilnya 

perusahaan dan kemampuan perusahaan 

dalam melunasi kewajibannya. Perusahaan 

yang memiliki total aset, penjualan, dan 

ekuitas yang cukup besar maka perusahaan 

tersebut memiliki risiko kebangkrutan 

yang cukup rendah dan risiko gagal bayar 

yang rendah. Ukuran perusahaan pada 

penelitian ini adalah total aset pada 
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perbankan.  

 

Pertumbuhan Perusahaan 

Rasio pertumbuhan adalah rasio 

yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk mempertahankan posisi 

ekonomi ditengah pertumbuhan 

perekonomian dan sektor usahanya. 

Perhitungan pertumbuhan perusahaan 

dapat dilakukan dengan market to book 

value equity atau MVE yaitu rasio 

permodalan yang dilihat dari ekuitas bank 

dan rasio yang paling menggambarkan 

pertumbuhan perusahaan. 

 

Jaminan  

Jaminan merupakan tingkat risiko 

pada obligasi yang mana obligasi pada 

suatu bank dibedakan antara obligasi 

dengan jaminan dan obligasi tanpa 

jaminan. Investor cenderung memilih 

obligasi dengan jaminan karena jika bank 

tersebut mengalami kebangkrutan investor 

masih dapat jaminan dari bank tersebut. 

Perusahaan yang memberikan jaminan 

pada obligasi akan meningkatkan 

peringkat obligasi perusahaan tersebut 

sedangkan obligasi tanpa jaminan 

merupakan obligasi yang tidak dijamin 

sehingga tidak memberikan agunan 

spesifik sebagai jaminan bagi obligasi 

(Brigham dan Houston, 2012:299). 

 

Reputasi Auditor 

Bank yang ingin meningkatkan 

kualitas laporan keuangan harus memakai 

jasa KAP untuk mengaudit laporan 

keuangan sehingga perusahaan 

mendapatkan opini dari auditor. KAP 

besar yang memiliki auditor dengan 

reputasi yang tinggi adalah The Big Four 

Worldwide Accounting Firm. Perbankan 

yang memakai jasa auditor KAP big4 

cenderung tingkat kepercayaan investor 

lebih tinggi. Laporan keuangan yang 

diaudit oleh KAP big4 dinilai lebih 

berkualitas dibandingkan KAP non big 

four karena opini yang dihasilkan lebih 

independen, sehingga mengurangi agency 

risk. Menurut Wijayanti dan Maswar 

(2015) KAP big4 tersebut adalah : 

1. KAP Purwantono Sarwoko, 

Sandjaja afililiasi dengan Ernst & 

Young. 

2. KAP Osman, Bing, Satrio afiliasi 

dengan Deloitte Touche Tohmatsu. 

3. KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja 

afiliasi dengan KPMG. 

4. KAP Haryanto Sahari afiliasi 

dengan Price Waterhouse Coopers 

 

Pengaruh Loan To Deposit Ratio 

terhadap Peringkat Obligasi 

Likuiditas menggambarkan 

ketersediaan dana dan sumber dana bank 

saat ini dan masa yang akan datang dan 

agar bank setiap saat dapat memenuhi 

kewajiban-kewajiban yang harus segera 

dibayar yang diukur menggunakan LDR 

(loan to deposit ratio). LDR meningkat 

maka tingkat kesehatan perbankan 

melemah sehingga, kinerja bank kurang 

bagus. dan juga ketersediaan sumber dana 

yang dimiliki bank kurang mencukupi 

pada tahun tersebut dan akan kesulitan 

dalam memenuhi kewajiban yang harus 

dibayar, sehingga hal ini akan memberikan 

sinyal informasi yang buruk bagi investor 

dan juga memberikan informasi yang non 

investment grade. 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

Peringkat Obligasi 

Semakin besar ukuran suatu bank 

maka semakin besar potensi atau 

kemampuan bank dalam melunasi 

kewajibannya. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi karena 

semakin besar pula kemungkinan utang 

obligasi terpenuhi. Ukuran perusahaan 

yang semakin besar menunjukkan 

kemampuan bank tersebut yang lebih baik 

sehingga kemungkinan risiko 

kebangkrutan akan rendah dan risiko gagal 

bayar pada bunga. Hal ini menunjukan 

bahwa bank memiliki kemampuan dalam 

menguasai pasar dan kredibilitas yang 

baik, sehingga akan menjadi sinyal 

informasi yang baik bagi para investor dan 

dapat meningkatkan peringkat obligasi 
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perusahaan.  

 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan 

terhadap Peringkat Obligasi 

Pertumbuhan perusahaan adalah 

kemampuan perusahaan untuk 

meningkatkan ukuran perusahaan yang 

dilihat dari kondisi keuangan perusahaan. 

Dalam melihat peringkat obligasi, 

pertumbuhan perusahaan adalah salah satu 

indikator yang mempengaruhi. Apabila 

bank yang memiliki market to book value 

equity tinggi maka bank dianggap dapat 

mengelola permodalan dengan baik, 

permodalan yang baik akan meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan sehingga 

manajemen bank akan memberikan sinyal 

informasi yang baik bagi investor dan 

akan mempengaruhi peringkat obligasi 

pada perbankan. 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Jaminan terhadap Peringkat 

Obligasi 

Obligasi dengan jaminan yang besar 

seperti jaminan aset tetap atau surat 

berharga perusahaan lain, maka hal ini 

akan memberikan sinyal informasi yang 

baik bagi investor yang ingin berinvestasi 

obligasi dan akan meningkatkan peringkat 

obligasi bank sehingga obligasi tersebut 

dapat dikatakan aman. 

 

Pengaruh Reputasi Auditor terhadap 

Peringkat Obligasi 

Reputasi auditor menunjukan 

kualitas dari laporan lembaga keuangan 

yaitu perbankan. Perbankan yang memakai 

jasa auditor KAP big4 cenderung tingkat 

kepercayaan investor lebih tinggi dan 

memiliki peringkat obligasi yang 

investment grade. KAP big4 merupakan 

jasa auditor yang memiliki reputasi tinggi 

karena opini yang dihasilkan KAP big four 

lebih independen sehingga manajemen 

bank akan memberikan sinyal informasi 

yang baik bagi investor dan akan 

meningkatkan peringkat obligasi.  

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 

 

 
 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Berdasarkan jenis penelitian, 

penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kuantitatif. Menurut Hartono (2013:7) 

penelitian kuantitatif menggunakan 

struktur teori yang akan digunakan untuk 

membangaun satu atau lebih hipotesis. 

Jenis penelitian ini digunakan untuk 

mengembangkan dan menggunakan 

model-model matematis, teori-teori atau 

hipotesis. 
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Berdasarkan jenis sumber data 

penelitian, peneliti menggunakan data 

sekunder, yaitu laporan keuangan yang 

digunakan yaitu menggunakan laporan 

keuangan pada sektor perbankan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2012-2015 dan 

perbankan yang terdaftar di PT 

Pemeringkat Efek Indonesia. 

 

Batasan Penelitian 

Penelitian hanya menganalisis 

tentang faktor pemeringkat obligasi 

perbankan yang terdaftar di PT 

Pemeringkat Efek Indonesia dan laporan 

keuangan yang dipublikasikan pada PT 

Bursa Efek Indonesia. Pengambilan 

periode untuk diteliti hanya dari periode 

2012-2015. Variabel dependen peringkat 

obligasi dan variabel independen yang 

digunakan adalah faktor keuangan yaitu 

loan to deposit ratio, pertumbuhan 

perusahaan, dan ukuran perusahaan dan 

faktor non keuangan yaitu jaminan dan 

reputasi auditor. 

 

Identifikasi Variabel 

Berdasarkan landasan teori dan 

hipotesis penelitian yang telah dijelaskan 

sebelumnya, variabel dependen yang 

digunakan adalah peringkat obligasi dan 

variabel independen yaitu yaitu loan to 

deposit ratio, pertumbuhan perusahaan, 

dan ukuran perusahaan, jaminan dan 

reputasi auditor. 

 

Peringkat Obligasi 

Peringkat obligasi pada PEFINDO 

memiliki dua kategori untuk menentukan 

rating obligasi perusahaan yaitu 

investment grade (AAA, AA, A, BBB) 

dan non-investment grade (BB, B, CCC, 

D). Skala pengukuran menggunakan skala 

nominal karena merupakan variabel 

dummy. Berikut pengukuran menurut 

Wijayanti dan Maswar (2015), yaitu: 

1 (satu) = Investment grade (AAA, AA, A, 

BBB) 

0 (nol) = non investment grade (BB, B, 

CCC, D) 

 

Likuiditas  

Rasio likuiditas merupakan 

pengukur untuk menilai tingkat kesehatan 

bank untuk melunasi kewajiban-

kewajibannya dengan melihat jumlah 

kredit yang diberikan tidak termasuk 

kredit pada bank lain dan dana pihak 

ketiga adalah giro, tabungan, simpanan, 

dan sertifikat deposito. Menurut Kuncoro 

dan Suhardjono (2016:520) pengukuran 

yang digunakan rasio likuiditas adalah : 

Loan To Deposit Ratio 

= 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
100% 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan 

pengukur yang menunjukan besar kecilnya 

perusahaan. Ukuran perusahaan pada 

penelitian ini adalah total aset pada suatu 

perusahaan. Untuk mencari perhitungan 

ukuran perusahaan menurut Ni Made dan 

Ida Bagus dapat menggunakan 

pengukuran berikut : 

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset 

 

Pertumbuhan Perusahaan 

Rasio pertumbuhan adalah rasio 

yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk mempertahankan posisi 

ekonomi ditengah pertumbuhan 

perekonomian dan sektor usahanya. 

Perhitungan pertumbuhan perusahaan 

dapat dilakukan dengan market to book 

value equity. Berikut perhitungannya 

(Baskoro dan Wahidahwati, 2015): 

Market To Book Value equity = 
 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 × ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
100% 

 

Jaminan  

Jaminan merupakan tingkat risiko 

pada obligasi yang mana obligasi pada 

suatu bank dibedakan antara obligasi 

dengan jaminan dan obligasi tanpa 

jaminan. Skala pengukuran menggunakan 

skala nominal karena merupakan variabel 

dummy. Berikut pengukuran menurut Ni 

Made dan Ida Bagus, yaitu: 

1 (satu) = jika obligasi dengan jaminan 

0 (nol) = jika obligasi tanpa jaminan 
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Reputasi Auditor 

Reputasi auditor menunjukan 

bagaimana kualitas dari laporan keuangan 

bank. Semakin tinggi reputasi auditor 

maka semakin kecil kemungkinan risiko 

pada bank tersebut. Skala pengukuran 

menggunakan skala nominal karena 

merupakan variabel dummy. Berikut 

pengukuran menurut Wijayanti dan 

Maswar (2015), yaitu: 

1 (satu) = jika diaudit oleh KAP the big 

four 

0 (nol) = jika diaudit selain KAP the big 

four 

 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

sektor perbankan yang telah diperingkat 

oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia 

(PEFINDO). Metode yang digunakan 

purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan khusus. 

Kriteria sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2012 

sampai dengan 2015. 

2. Bank yang obligasinya telah 

diperingkat oleh PT Pemeringkat 

Efek Indonesia tahun 2012 sampai 

dengan 2015. 

3. Bank yang mempublikasikan 

laporan keuangan tahunan secara 

lengkap selama tahun 2012 sampai 

dengan 2015. 

Sampel yang telah terpilih 

berdasarkan kriteria terdapat 80 total data 

bank yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, menerbitkan laporan keuangan, 

dan menerbitkan obligasi yang diperingkat 

oleh Pefindo dengan periode tahun 2012 

sampai dengan 2015. Sampel pada 

penelitian ini, akan dianalisis dan 

dideskripsikan melalui program SPSS 

versi 22.0 for windows. Sampel penelitian 

ini dengan total data sampel yang 

digunakan dan berdasarkan kriteria sampel 

adalah 80 data sampel yang diperoleh dari 

tahun 2012 sampai dengan 2015, dimana 

terdapat 20 bank pada setiap tahunnya. 

 

ANALISA DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Tabel 2 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 
Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean Std. 

Deviation 

LDR 80 0,023 4,024 0,89135 0,394638 

SIZE 

(dalam 

rupiah

) 

80 4.040.

140.0

00.00

0 

878.426.

312.000.

000 

192.682.

151.021.

337,5 

218.056.86

0.732.341,0

6 

MVE  80 20,13

3 

1247,43

3 

320,543

64 

313,389237 

Jamin

an  

80 0 1 0,20 0,403 

Reput

asi 

Audito

r 

80 0 1 0,94 0,244 

Valid 

N 

(listwi

se) 

80     

Sumber : Data Diolah  

Loan To Deposit Ratio adalah tolak 

ukur kinerja perbankan dalam menilai 

tingkat kesehatan perbankan. LDR 

menunjukan nilai minimum, maksimum, 

rata-rata (mean), dan standard deviation. 

Nilai minimum likuiditas yang diperoleh 

adalah 0,023 pada Bank Mandiri (Persero) 

Tbk pada tahun 2015, hal ini menunjukan 

bahwa dana yang dimiliki bank kurang 

dapat memenuhi kewajiban-kewajiban 

yang harus dibayarkan karena investasi 

pada bank tersebut menurun termasuk 

kurangnya pendapatan bank dari simpanan 

nasabah. Sedangkan nilai maksimum Loan 

To Deposit Ratio adalah 4,024 pada Bank 

Rakyat Indonesia Agroniaga tbk pada 

tahun 2015, yang artinya dana yang 

dimiliki bank cukup untuk memenuhi 

kewajiban-kewajiban bank tersebut karena 

investasi yang didapat pada bank tersebut 

meningkat dan semakin meningkatnya 

pendapatan bank dari simpanan nasabah. 

Nilai rata-rata likuiditas adalah 0,89135 

sedangkan standard deviation Loan To 

Deposit Ratio adalah 0,394638. nilai 

standard deviation lebih kecil dari pada 

nilai rata-rata yang artinya standar error 

dari variabel Loan To Deposit Ratio, 

sehingga dapat dikatakan standard 

deviation semakin baik dan homogen. 
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Rasio LDR yang tinggi menunjukan kredit 

yang diberikan bank terlalu banyak. Hal 

ini menunjukan bahwa bank ingin 

mendapatkan keuntungan dari bunga 

kredit tetapi pendapatan yang didapat dari 

pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan 

deposito berjangka lebih sedikit dari pada 

kredit yang diberikan oleh bank. 

Ukuran perusahaan merupakan 

pengukur yang menunjukan besar kecilnya 

perusahaan dan kemampuan perusahaan 

dalam melunasi kewajibannya. Ukuran 

perusahaan menunjukan nilai minimum, 

maksimum, rata-rata (mean), dan standard 

deviation. Nilai minimum pada ukuran 

perusahaan adalah sebesar Rp 

4.040.140.000.000 pada Bank Rakyat 

Indonesia Agroniaga Tbk pada tahun 2015 

yang artinya kekayaan yang dimiliki bank 

sangat rendah dibandingkan dengan bank 

yang lain, sedangkan nilai maksimum 

ukuran perusahaan adalah sebesar Rp 

878.426.312.000.000 pada Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2015, 

yang menunjukan nilai kekayaan paling 

tinggi atau menunjukan bank tersebut 

tergolong besar karena memiliki asset 

yang tinggi seperti giro atau obligasi. Nilai 

rata-rata ukuran perusahaan untuk 80 data 

adalah Rp 192.682.151.021.337,5 

sedangkan standard deviation ukuran 

perusahaan untuk 80 data adalah Rp 

218.056.860.732.341,06. Semakin besar 

hasil standard deviation dari pada nilai 

rata-rata maka ukuran perusahaan 

dikatakan hetero. Nilai ukuran perusahaan 

yang meningkat menunjukan bahwa aset 

tetap yang dimiliki perbankan pada setiap 

tahunnya semakin besar, dan semakin 

besar aset semakin kecil kemungkinan 

kebangkrutan dan risiko gagal bayar pada 

obligasi maka akan meningkatkan 

peringkat obligasi pada bank tersebut. 

Rasio pertumbuhan adalah rasio 

yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk mempertahankan posisi 

ekonomi ditengah pertumbuhan 

perekonomian dan sektor usahanya. 

Pertumbuhan perusahaan menunjukan 

nilai minimum, maksimum, rata-rata 

(mean), dan standard deviation. Nilai 

minimum pada pertumbuhan perusahaan 

adalah 20,133 yaitu Bank Tabungan 

Pensiun Nasional Tbk pada tahun 2015, 

yang artinya pertumbuhan perusahaan 

bank rendah sehinga peluang investasi 

yang dimiliki juga rendah karena saham 

yang beredar semakin menurun, hal ini 

berdampak pada pembayaran pokok dan 

bunga obligasi. Sedangkan nilai 

maksimum pertumbuhan perusahaan 

adalah 1247,433 diperoleh dari Bank 

Mandiri (Persero) Tbk, hal ini menunjukan 

bahwa pertumbuhan perusahaan yang 

tinggi akan memiliki peluang investasi 

yang besar sehingga saham beredar bank 

semakin meningkat, hal ini akan 

berdampak pada bank dalam membayar 

pokok dan bunga obligasi dengan lancar 

dari hasil investasi. Nilai rata-rata 

pertumbuhan perusahaan adalah 

320,54364 sedangkan standard deviation 

adalah 313,389237. Semakin kecil 

standard deviation dari nilai rata-rata maka 

artinya standar error dari variabel 

pertumbuhan perusahaan, sehingga dapat 

dikatakan standard deviation semakin baik 

dan homogen. Pertumbuhan perusahaan 

yang cenderung menurun akan 

menunjukan investasi saham dan harga 

penutupan saham di tahun ini cenderung 

menurun sehingga bank kesulitan dalam 

membayar pokok dan bunga obligasi. 

Jaminan merupakan salah satu risiko 

obligasi yang mana jaminan sendiri dibagi 

menjadi dua yaitu obligasi dengan jaminan 

dan obligasi tanpa jaminan. Obligasi 

dengan jaminan yaitu bank memberikan 

jaminan tertentu bagi investornya seperti 

aset tetap atau surat berharga perusahaan 

lain. Jaminan menunjukan nilai minimum, 

maksimum, rata-rata (mean), dan standard 

deviation. Nilai minimum dari jaminan 

adalah 0 karena jaminan merupakan 

variabel dummy sehingga nilai 0 artinya 

obligasi tanpa jaminan, sedangkan nilai 

maksimum jaminan adalah 1 yang artinya 

obligasi dengan jaminan. Nilai rata-rata 

pada jaminan adalah 0.20 dan standard 

deviation sebesar 0.403 Semakin tinggi 
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standard deviation dari pada nilai rata-rata 

maka jaminan dikatakan hetero. 

Berdasarkan tahun 2012-2015 hanya 

sedikit yang memberikan jaminan, hal ini 

disebabkan sebagian besar bank tidak 

terlalu mementingkan memberikan 

jaminan untuk obligasi, pihak manajemen 

juga berkeyakinan bahwa bunga ataupun 

pokok obligasi pasti dapat dibayarkan oleh 

pihak bank secara tepat waktu dan 

beberapa bank telah mengasuransikan 

asset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) 

untuk menutup kemungkinan kerugian 

terhadap risiko kebakaran, pencurian, 

kepada pihak asuransi. 

Bank yang ingin meningkatkan 

kualitas laporan keuangan harus memakai 

jasa KAP untuk mengaudit laporan 

keuangan sehingga perusahaan 

mendapatkan opini dari auditor. Reputasi 

auditor menunjukan nilai minimum, 

maksimum, rata-rata (mean), dan standard 

deviation. Nilai minimum dari reputasi 

auditor adalah 0 karena reputasi auditor 

merupakan variabel dummy sehingga nilai 

0 artinya bank yang tidak di audit oleh 

KAP big4, sedangkan nilai maksimum 

reputasi auditor adalah 1 yang artinya 

bank di audit oleh KAP big4. Nilai rata-

rata reputasi auditor adalah 0,940 dan 

standard deviation sebesar 0,244. Nilai 

standard deviation yang lebih kecil dari 

pada rata-rata artinya standar error dari 

variabel reputasi auditor, sehingga dapat 

dikatakan standard deviation semakin baik 

dan homogen. tahun 2012 sampai dengan 

2015 bank semakin percaya untuk 

memakai jasa KAP big4 dalam mengaudit 

laporan keuangannya karena di Indonesia 

KAP yang memiliki reputasi tinggi adalah 

the big four wordwide accounting firm dan 

dipercaya dalam mengaudit laporan 

keuangan sesuai prosedur auditor dengan 

mengungkapkan dan mencari bukti-bukti 

kesalahan penyajian dalam laporan 

keuangan dan bukti kecurangan maupun 

kesalahan. 

 

 

 

Analisis Regresi Logistik 

Tabel 3 

Hasil Uji Regresi Logistik 
-2 Log Likelihood 

Block number 0 74,196 

Block number 1 66,510 

Cox & Snell’s R Square dan Negerkerke’s R Square 

Cox & Snell’s R Square 0,092 

Negerkerke’s R Square 0,152 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of fit 

Chi-square 7,759 

Sig. 0,457 

Sumber : Data Diolah 

Hasil -2 Log Likelihood dengan 

melihat blok awal yaitu blok nomor = 0 

dengan hasil sebesar 74,196 tanpa 

penmbahan variabel bebas yang kemudian 

mengalami penurunan ke blok akhir yaitu 

blok nomor = 1 dengan hasil sebesar 

66,510 setelah dimasukan variabel bebas. 

Berdasarkan hasil -2 Log Likelihood 

menunjukan penurunan angka dari blok 

nomor = 0 ke blok nomor = 1 maka selisih 

antara blok nomor = 0 dengan blok nomor 

= 1 adalah sebesar 7,686. Dari hasil maka 

dapat disimpulkan penambahan variabel 

bebas kedalam model dapat memperbaiki 

model fit (overall fit model), sehingga 

model regresi dapat dikatakan baik. 

Berdasarkan hasil dari Cox & 

Snell’s R Square adalah sebesar 0,092. 

Sedangkan hasil dari Negerkerke’s R 

Square adalah sebesar 0,152. Dilihat dari 

hasil Cox & Snell’s R Square dan 

Negerkerke’s R Square menunjukan 

bahwa variabilitas variabel dependen yaitu 

peringkat obligasi yang dapat dijelaskan 

oleh variabilitas independen (likuiditas, 

ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, jaminan, dan reputasi auditor) 

adalah sebesar 0,152 (15,2%), sedangkan 

sisanya sebesar 0,848 (84,8%) dapat 

dijelaskan oleh model lain yang tidak di 

uji pada penelitian ini, seperti 

profitabilitas, leverage, solvabilitas, Good 

Corporate Governance, dan umur obligasi. 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness 

of fit dari data yang sudah diolah SPSS, 

dilihat dari nilai Chi-Square sebesar 7,759 

dengan nilai asyimtotic significant sebesar 

0,457 dan nilai dari degree of freedom 

adalah 8. Berdasarkan hasil Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of fit dengan 
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melihat nilai significant yang menunjukan 

0,457 ≥ 0,05, hasil tersebut membuktikan 

Ho diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model fit dengan data. 

Hasil analisis dalam menentukan 

daya klasifikasi ditunjukan dengan 

percentage correct dan dibandingkan 

dengan hasil prediksi observasi. Pada hasil 

prediksi observasi peringkat obligasi yang 

termasuk non investment grade yang benar 

tidak ada (0) sedangkan terdapat 14 

peringkat obligasi yang gagal 

memprediksi. Sedangkan perusahaan yang 

dinyatakan peringkat obligasinya termasuk 

investment grade terdapat 66 yang benar 

dan tidak ada obligasi yang gagal 

memprediksi peringkat obligasi yang 

investment grade dengan prosentase 

sebesar 100%. Secara keseluruhan 

diketahui bahwa keakuratan klasifikasi 

dari model regresi logistik pada penelitian 

ini adalah 82,5%. Keakuratan klasifikasi 

didapat dari peringkat obligasi yang 

investment grade yang benar memprediksi 

dibagi dengan data peringkat obligasi 

(66/14+66=82,5%). Hal ini menunjukan 

model regresi logistik mempunyai 

keakuratan yang baik untuk memprediksi 

investment grade. 

 

Kriteria Penerimaan dan Penolakan 

Hipotesis 

Tabel 5 

Uji Koefisien Regresi Logistik 
Variabel 

Independen 
B Sig Keterangan 

Constant 
-

15,144 
0,025  

Loan To 

Deposit 

Ratio  

0,336 0,654 
Tidak 

berpengaruh 

Ukuran 
Perusahaan 

0,543 0,013 Berpengaruh 

Pertumbuhan 

Perusahaan 
-0,001 0,251 

Tidak 

Berpengaruh 

Jaminan  19,623 0,998 
Tidak 

Berpengaru 

Reputasi 

Auditor 
-0,801 0,507 

Tidak 

berpengaruh 

  Sumber : Data Diolah 

 

 

 

 

Pengaruh Loan To Deposit Ratio 

Terhadap Peringkat Obligasi 

Loan to deposit ratio 

membandingkan antara jumlah kredit yang 

diberikan dengan dana pihak ketiga. 

Semakin tinggi ratio LDR maka semakin 

rendah kemampuan tingkat kesehatan 

bank sehingga hal ini menunjukan tingkat 

kesehatan dan kinerja bank dalam kondisi 

yang buruk, hal ini akan mempengaruhi 

sinyal informasi yang diberikan dari pihak 

bank kepada pihak investor sehingga akan 

mempengaruhi peringkat obligasi yang 

non investment grade. 

Hasil uji regresi logistik loan to 

deposit ratio menunjukan bahwa tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi 

perbankan. Berdasarkan data rata-rata 

keseluruhan loan to deposit ratio yang 

menunjukan bahwa loan to deposit ratio 

tahun 2012 sampai dengan 2015 

cenderung mengalami kenaikan (gambar 

4.1). Pada tahun 2012 nilai rata-rata 

sebesar 0,827 dan tahun 2013 sebesar 

0,880, pada tahun tersebut mengalami 

peningkatan sebesar 0,053. Tahun 2014 

sebesar 0,848 dan tahun 2015 sebesar 

1,011, pada tahun tersebut LDR meningkat 

sebesar 0,163. Hal ini disebabkan karena 

kredit yang diberikan lebih besar dari pada 

dana dari pihak ketiga. Berdasarkan teori 

sinyal loan to deposit ratio yang 

meningkat akan memberikan informasi 

yang buruk kepada investor sehingga akan 

berdampak pada penurunan peringkat 

obligasi. Sedangkan berdasarkan rata-rata 

tahun 2012-2015 peringkat obligasi 

cenderung meningkat sehingga hal ini 

yang menyebabkan loan to deposit ratio 

tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

loan to deposit ratio tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. Penelitian ini 

tidak sejalan dengan penelitian Susanto 

dan Deddy (2016) yang menunjukan hasil 

bahwa loan to deposit ratio berpengaruh 

positif terhadap peringkat obligasi. 

 



 

11 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan 

Terhadap Peringkat Obligasi 

Ukuran perusahan merupakan 

pengukur yang menunjukan besar kecilnya 

perusahaan dan kemampuan perusahaan 

dalam melunasi kewajibannya. Semakin 

besar ukuran suatu bank maka semakin 

besar potensi atau kemampuan bank dalam 

melunasi kewajibannya dan semakin 

rendah risiko gagal bayar bunga obligasi 

sehingga dapat memberikan sinyal 

informasi bagi pihak investor dan akan 

mempengaruhi peringkat obligasi pada 

perbankan. 

Hasil uji regresi logistik menunjukan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. Hal ini 

ditunjukan berdasarkan data deskriptif 

yang menunjukan rata-rata ukuran 

perusahaan dari tahun 2012 sampai dengan 

2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 

2012 sebesar Rp 162.326.011.528.100. 

Tahun 2013 naik lagi sebesar Rp 

180.498.512.376.300. Tahun 2014 naik 

lagi sebesar Rp 205.938.605.771.600 

kemudian tahun 2015 naik lagi sebesar Rp 

221.965.451.937.450. Berdasarkan teori 

sinyal ukuran perusahaan yang meningkat 

menunjukan bank memiliki kredibilitas 

yang baik sehingga memberikan informasi 

yang baik bagi para investor, hal ini 

berdampak meningkatnya peringkat 

obligasi yang investment grade.  

Hasil hipotesis dapat disimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap peringkat obligasi 

perbankan. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Adi dan Ni Putu (2016) yang 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap peringkat 

obligasi perusahaan. Sedangkan penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian Indah 

dan Maswar (2015) yang menunjukan 

bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 

 

 

 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan 

Terhadap Peringkat Obligasi 

market to book value equity atau 

MVE yaitu rasio permodalan yang dilihat 

dari ekuitas bank dan rasio yang paling 

menggambarkan pertumbuhan perusahaan. 

Semakin tinggi market to book value 

equity maka bank dapat mengelola modal 

dengan baik, modal yang dikelola dengan 

baik akan meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan yang nantinya akan 

memberikan sinyal informasi baik pada 

investor sehingga akan mempengaruhi 

peringkat obligasi pada perbankan. 

Hasil uji regresi logistik 

pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Berdasarkan hasil deskriptif rata-rata 

pertumbuhan peusahaan cenderung 

menurun. Pada tahun 2012 sebesar 

339,453 mengalami penurunan di tahun 

2013 sebesar 312,175 pada tahun tersebut 

mengalami penurunan sebesar 27,278. 

Pada tahun 2014 sebesar 322,090 yang 

kemudian menurun sangat signifikan di 

tahun 2015 sebesar 248,457 di tahun ini 

penurunan sebesar 73,633. Berdasarkan 

teori sinyal pertumbuhan perusahaan yang 

cenderung menurun memberikan infomasi 

yang buruk bagi pihak investor sehingga 

akan berdampak pada penurunan peringkat 

obligasi. Sedangkan pada tahun 2012-2015 

peringkat obligasi cenderung meningkat. 

Hal ini yang menyebabkan pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi.  

Hasil hipotesis dapat disimpulkan 

bahwa pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Desak Putu dan Ida Bagus (2016) 

menunjukan bahwa variabel pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Sedangkan penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian Indah 

dan Maswar (2015) menunjukan bahwa 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

positif terhadap peringkat obligasi. 
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Pengaruh Jaminan Terhadap Peringkat 

Obligasi 

Obligasi dengan jaminan berupa 

asset tetap atau surat berharga perusahaan 

lain akan memberikan sinyal informasi 

yang baik bagi pihak investor hal ini akan 

meningkatkan peringkat obligasi bank 

sehingga obligasi dapat dikatakan aman. 

Hasil uji regresi logistik menunjukan 

jaminan tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Berdasarkan hasil rata-

rata jaminan menunjukan bank yang 

obligasi dengan jaminan hanya sedikit. 

Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 

2015 bank yang memberikan jaminan pada 

obligasi nya hanya 4 bank dan bank yang 

tidak memberikan jaminan pada 

obligasinya ada 16 bank. Berdasarkan 

teori sinyal bank yang tidak memberikan 

jaminan berupa aset tetap atau surat 

berharga perusahaan lain akan 

memberikan sebuah informasi yang buruk 

bagi investor sehingga akan menurunkan 

peringkat obligasi, tetapi berdasarkan 

tahun 2012-2015 peringkat obligasi 

cenderung investment grade, hal ini yang 

menyebabkan variabel jaminan tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi.  

Hasil hipotesis dapat disimpulkan 

variabel jaminan tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Abdu dan Wahidahwati (2015) 

menunjukan bahwa variabel jaminan tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Sedangkan penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian Ni Made dan Ida Bagus 

(2016) yang menunjukan bahwa variabel 

jaminan berpengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi. 

 

Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap 

Peringkat Obligasi 

Perusahaan yang memakai jasa KAP 

big4 akan memberikan sinyal informasi 

yang baik untuk pihak investor karena 

opini yang dihasilkan lebih independen 

sehingga akan meningkatkan peringkat 

obligasi pada perbankan.Hasil uji regresi 

logistik menunujukan banhwa reputasi 

auditor tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi perbankan. Berdasarkan 

hasil rata-rata reputasi auditor pada tahun 

2012 sampai dengan 2015 reputasi auditor 

selalu meningkat. Tahun 2012 dan 2013 

bank yang memakai jasa KAP big4 

sebesar 18 dan hanya 2 bank yang tidak 

memakai jasa KAP big4, tahun 2014 

meningkat sebesar 19 dan tahun 2015 

meningkat lagi sebesar 20 bank yang 

memakai jasa KAP big4. Berdasarkan 

teori sinyal bank yang menggunakan jasa 

KAP big4 akan menghasilkan laporan 

yang lebih transparan sehingga sinyal 

informasi yang diberikan kepada investor 

lebih luas yang nantinya akan berdampak 

pada meningkatnya peringkat obligasi. 

Berdasarkan pada (gambar 4.6) peringkat 

obligasi meningkat tetapi hasil uji regresi 

logistik menyatakan tidak berpengaruh, 

hal ini menunjukan terdapat faktor lain 

seperti, KAP big4 yang dinilai independen 

tidak selalu menghasilkan laporan yang 

transparan dan kemungkinan KAP big4 

dengan KAP non big4 mempunyai kualitas 

audit yang sama dan menghasilkan opini 

yang wajar tanpa pengecualian bagi 

perusahaan.  

Pengujian hipotesis dapat 

disimpulkan bahwa reputasi auditor tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi 

perbankan. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Indah dan Maswar (2015) yang 

menunjukan bahwa reputasi auditor tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Sedangkan penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian Abdu dan Wahidahwati 

(2015) menunjukan bahwa reputasi auditor 

berpengaruh positif terhadap peringkat 

obligasi. 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI, 

KETERBATASAN DAN SARAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh likuiditas yang 

diukur dengan loan to deposit ratio, ukuran 

perusahaan yang diukur dengan Ln=total 

aset, pertumbuhan perusahaan yang diukur 

dengan market to book value equity, 

jaminan diukur dengan memberi angka 1 = 
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obligasi dengan jaminan dan memberi 

angka 0 = obligasi tanpa jaminan, reputasi 

auditor yang diukur dengan memberikan 

angka 1 = jika diaudit KAP the big four 

dan memberi angka 0 = jika tidak diaudit 

KAP the big four, terhadap peringkat 

obligasi pada perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan telah 

diperingkat oleh lembaga pemeringkat 

pefindo tahun 2012-2015. 

Berdasarkan hasil analisis regresi 

logistik yang telah diuji. Berikut adalah 

kesimpulan yang dapat diberikan peneliti 

berdasarkan pengujian seluruh hipotesis: 

1. Variabel loan to deposit ratio tidak 

dapat digunakan untuk memprediksi 

peringkat obligasi. 

2. Variabel ukuran perusahaan dapat 

digunakan untuk memprediksi 

peringkat obligasi. 

3. Variabel pertumbuhan perusahaan 

tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi peringkat obligasi. 

4. Variabel jaminan tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi 

peringkat obligasi. 

5. Variabel reputasi auditor tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi 

peringkat obligasi. 

 

Keterbatasan 

Hasil penelitian ini masih memiliki 

keterbatasan. Berikut beberapa 

keterbatasan pada penelitian: 

1. Adanya ketidak sesuaian penjelasan 

variabel independen reputasi auditor 

secara teori sinyal dengan hasil 

analisis uji koefisien regresi logistik. 

2. Penelitian ini hanya bisa 

menggunakan teknik analisis binary 

logistic regression karena variabel 

dependen yang mempunyai dua 

kategori. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil dari analisis dan 

kesimpulan serta keterbatasan penelitian, 

peneliti menemukan saran untuk penelitian 

selanjutnya: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan, 

dapat menambah kriteria pada bank 

yang hanya memiliki peringkat 

obligasi yang investment grade dan 

mengubah teknik analisis nya dengan 

multinomial logistic regression. 

2. Penelitian selanjudnya diharapkan 

menambah jumlah variabel 

independen karena masih banyak 

variabel yang dapat diteliti dalam 

memprediksi peringkat obligasi, 

seperti profitabilitas, leverage, 

solvabilitas, good corporate 

governance, umur obligasi. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan 

menggunakan pengukuran lainnya 

untuk menghitung variabel likuiditas 

seperti net call money to current 

assets dan pertumbuhan perusahaan 

seperti market to book value asset. 
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