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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Analisis terhadap kinerja keuangan perusahaan pada dasarnya 

merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan 

perusahaan dimasa lalu, saat ini dan kemungkinan pada masa yang akan 

datang. Indikasi dari kinerja keuangan perusahaan yaitu dapat diketahui dari 

indeks saham yang telah dicapai oleh perusahaan. Kenyataan tersebut dapat 

dikatakan bahwa indeks saham merupakan salah satu pertimbangan bagi 

investor dalam melakukan aktivitas investasinya, termasuk dalam melakukan 

investasi melalui pasar obligasi.  

Bagi emiten obligasi merupakan lahan untuk mendapatkan uang atas 

sejumlah dana yang telah telah diinvestasikan. Kondisi tersebut dikarenakan 

obligasi dapat menjanjikan arus pendapatan yang tetap. Beberapa peluang 

yang dapat memberikan keuntungan bagi investor dalam menginvestasikan 

dananya pada obligasi yaitu adanya klaim terhadap aset dan pendapatan 

perusahaan. Apabila terjadi kebangkrutan maka para pemegang obligasi akan 

mendapatkan prioritas atas kekayaan perusahaan. Obligasi merupakan 

sekuritas yang memiliki penghasilan tetap dan lamanya periode jatuh tempo 

yaitu sekitar 5 sampai 7 tahun. 

Perkembangan investasi pada obligasi menjadi alternatif yang 

menguntungkan, kondisi tersebut ditunjukkan dari perbandingan nilai 
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investasi pada masing-masing jenis investasi yang dilakukan. Obligasi 

menempati posisi ketiga dari alternatif investasi yang dilakukan, kenyataan 

tersebut menjadi salah satu bukti bahwa investasi melalui obligasi menjadi 

salah satu alternatif yang menguntungkan. Perbandingan jenis investasi di 

Indonesia pada tahun 2009 sampai 2013 secara lengkap dapat disajikan pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 Portofolio di Indonesia Tahun 2009-2013 (Rp Milyar) 

 

Jenis Investasi 2009 2010 2011 2012 2013 

Deposito SBI 22.311,23 21.002,52 20.926,34 23.691,75 27.966,14 

SBN 17.320,88 19.195,84 25.153,99 29.735,31 30.991,14 

Obligasi 19.494,71 22.640,56 21.903,63 25.988,67 28.826,71 

Saham 7.432,01 13.989,46 8.473,74 16.002,31 21.854,11 

Reksadana 2.360,40 4.938,11 3.345,55 5.405,65 7.390,35 

Tanah Bangunan 2.813,16 3.003,42 3.355,11 3.477,99 3.935,55 

Sukuk Tabungan - - - - 769,14 

Lain-lain 3.235,31 3.134,95 3.390,00 3.760,16 3.918,10 

TOTAL 74.967,70 87.904,87 86.548,36 108.061,85 125.678,23 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 

 

Tabel 1.1 tersebut memperlihatkan bahwa investasi di Indonesia dapat 

terus berkembang dan investasi melalui obligasi menjadi salah satu pilihan 

karena menempati tiga peringakat tertinggi dari instrumen investasi. 

Meskipun obligasi relatif aman dibandingakan saham, namun obligasi 

memiliki risiko tidak terbayarnya bunga dan pokok hutang. Seorang investor 

akan tertarik untuk menginvestasikan dananya dengan obligasi hendaknya 

memperhatikan default risk, yaitu peluang dimana emiten akan mengalami 

kondisi tidak mampu dalam membayarkan kewajiban keuangannya.  

Upaya investor untuk menghindari risiko yang dapat terjadi dalam 

investasi melalui obligasi salah satunya harus memperhatikan peringkat 
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obligasi (bond rating) perusahaan emiten. Hal tersebut dikeranakan peringkat 

tersebut akan memberikan informasi dan memberikan signal tentang 

profitabilitas kegagalan utang suatu perusahaan. Peringkat obligasi 

merupakan skala rasio atau tingkat keamanan dari semua obligasi yang 

diperdagangkan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini ditetapkan judul 

penelitian, yaitu: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi Pada 

Perusahaan Non Bank dan Lembaga Keuangan yang Terdaftar  di Bursa Efek 

Indonesia”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah leverage, profitabilitas, likuiditas dan umur obligasi (maturity) 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi pada perusahaan non bank dan 

lembaga keuangan yang terdaftar  di Bursa Efek Indonesia? 

2. Variabel apakah yang paling berpengaruh terhadap peringkat obligasi pada 

perusahaan non bank dan lembaga keuangan yang terdaftar  di Bursa Efek 

Indonesia? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai obyek penelitian 

yaitu pada perusahaan non bank dan lembaga keuangan yang terdaftar  di 



4 
 

Bursa Efek Indonesia yang mendapat peringkat obligasi pada tahun 2011 

sampai dengan 2013. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.  Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh leverage, profitabilitas, likuiditas dan 

umur obligasi (maturity) terhadap peringkat obligasi pada perusahaan 

non bank dan lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

b. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi pada perusahaan non bank dan lembaga keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada perusahaan 

mengenai faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi peringkat 

obligasi yang dijualnya di pasar modal. 

b. Bagi Investor  

Penelitian ini dapat memberikan masukan bahkan panduan untuk 

berinvestasi melalui instrumen obligasi pada perusahaan non bank dan 

lembaga keuangan yang terdaftar di BEI. 
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c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti dapat memberikan bukti faktor yang mempengaruhi 

peringkat obligasi sehingga menambah wawasan dan pengetahuan 

serta dapat sebagai dasar peneliti selanjutnya. 


