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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini investasi obligasi dalam pasar obligasi di Indonesia mengalami 

peningkatan. Berdasarkan data obligasi pada Indonesia Bond Market Directory 

tahun 2012 – 2014, pada tahun 2009 nilai obligasi yang diterbitkan oleh korporasi 

sebesar Rp 27,2 triliyun, tahun 2010 sebesar Rp 35,8 triliyun, tahun 2011 sebesar 

Rp 45,7 triliyun  dan pada tahun 2012 sebesar Rp 69,3 triliyun. Salah satu faktor 

yang dapat mendorong perkembangan obligasi adalah meningkatnya perusahaan 

yang menerbitkan obligasi untuk menggalang dana dari investor. Dengan 

menerbitkan obligasi, perusahaan investasi akan memperoleh keuntungan lebih 

jika dibandingkan perusahaan memilih alternatif pendanaan yang lain. Beberapa 

keuntungan jika perusahaan menerbitkan obligasi adalah tidak adanya campur 

tangan pemegang obligasi terhadap perusahaan, biaya untuk menerbitkan obligasi 

lebih murah dibandingkan dengan mengeluarkan saham, dan tidak seperti pada 

pengajuan pinjaman ke Bank, perusahaan tidak harus menyediakan jaminan kredit 

(Sejati, 2010). Disamping itu bagi pemegang obligasi, investasi pada obligasi juga 

memiliki keuntungan lebih yakni volatilitas obligasi lebih rendah dari saham dan 

obligasi dapat memberikan tingkat pengembalian yang positif dengan pendapatan 

tetap berupa kupon atau bunga obligasi (Sejati, 2010). 
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Walaupun obligasi dipandang sebagai instrumen investasi yang 

menguntungkan, akan tetapi investasi pada obligasi juga tidak lepas dari resiko. 

Salah satu resiko dari investasi obligasi adalah  default risk atau resiko gagal 

bayar (Estiyanti & Yasa, 2012). Menurut Brigham & Houston (2013:298) resiko 

gagal bayar obligasi dipengaruhi oleh kemampuan finansial perusahaan. Dengan 

adanya resiko gagal bayar yang timbul dari ketidakmampuan perusahaan dalam 

melunasi kewajibannya, maka BAPEPAM-LK mengeluarkan peraturan No: KEP-

135/BL/2006 dimana setiap efek bersifat hutang harus diperingkat terlebih dahulu 

oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin usaha dari 

BAPEPAM-LK. Peringkat obligasi yang dikeluarkan perusahaan pemeringkat 

efek tersebut akan menjadi informasi bagi investor. 

Peringkat obligasi merupakan alat untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk melunasi kewajibannya. Menurut Ross et al., (2009:301) peringkat obligasi 

merupakan penilaian tentang kelaikan kredit perusahaan emiten. Sedangkan Sari 

(2007) mengungkapkan bahwa peringkat obligasi merupakan alat ukur yang dapat 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang pokok dan 

membayar bunga atas obligasi yang diterbitkannya pada saat jatuh tempo. 

Peringkat obligasi juga sebagai alat investor dalam mengambil keputusan 

investasi.  Harapan investor dengan menilai peringkat obligasi dapat memberi 

informasi tentang kondisi penerbit obligasi yang sebenarnya karena investasi pada 

obligasi tidak lepas dari resiko.  

Secara umum peringkat obligasi terdiri dalam dua kategori yakni investment 

grade (AAA, AA, A, dan BBB) dan non-investment grade (BB, B, CCC,  dan D) 
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(Sejati, 2010). Peringkat AAA menggambarkan perusahaan memiliki kemampuan 

yang sangat kuat untuk membayar pinjaman pokok dan bunga obligasi. Peringkat 

AA menggambarkan perusahaan memiliki kemampuan hampir seperti perusahaan 

yang memiliki peringkat AAA. Peringkat A menggambarkan perusahaan 

memiliki kemampuan yang kuat untuk membayar pokok pinjaman dan bunga 

obligasi walaupun perusahaan tersebut lebih rentan terhadap perubahan situasi 

dan kondisi perekonomian yang merugikan. Peringkat BBB menggambarkan 

kemampuan perusahaan yang relatif memadai untuk membayar pokok pinjaman 

dan bunga obligasi, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan 

kondisi ekonomi yang merugikan. Peringkat BB menggambarkan kemampuan 

perusahaan yang agak lemah karena perusahaan sangat peka  terhadap keadaan 

bisnis dan perekonomian yang tidak menentu. Peringkat B menggambarkan 

kemampuan perusahaan yang hampir sama seperti perusahaan yang berperingkat 

BB, hanya saja perubahan kondisi bisnis dan perekonomian akan memperburuk 

kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Peringkat CCC 

menggambarkan perusahaan yang tidak mampu lagi dalam memenuhi kewajiban 

obligasinya. Sedangkan untuk peringkat D menggambarkan perusahaan yang 

sudah berhenti berusaha dalam memenuhi kewajibannya (Pertiwi, 2013). 

Beberapa perusahaan pemeringkat di Indonesia yang telah memperoleh izin 

usaha dari BAPEPAM-LK diantaranya adalah Moody’s Indonesia dan 

Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)  (Sari, 2007). Dalam menentukan 

peringkat obligasi, pada umumnya perusahaan pemeringkat menggunakan faktor 

keuangan dan non-keuangan yang tersedia di laporan keuangan (Sejati, 2010). 
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Pada PEFINDO penilaian peringkat obligasi dilakukan dengan menggunakan 

penilaian resiko keuangan, resiko bisnis, dan resiko industri (www.pefindo.com). 

Oleh sebab itu, analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi peringkat 

obligasi sangat perlu dilakukan baik itu faktor keuangan maupun non-keuangan 

karena peringkat obligasi merupakan salah suatu tolak ukur investor untuk 

memilih perusahaan yang sehat guna menghindari resiko obligasi. 

Walaupun peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat 

menggambarkan skala resiko yang dapat menunjukkan tingkat keamanan suatu 

obligasi (Pertiwi, 2013), akan tetapi masih terdapat fenomena perusahaan yang 

gagal bayar padahal peringkat obligasinya tergolong layak investasi (investment 

grade). Fenomena tersebut diantaranya terjadi pada WorldCom, pada Mei 2001 

WorldCom menjual obligasi senilai $ 11,8 miliar, obligasi tersebut berperingkat 

layak investasi (AAA-BBB). Akan tetapi, kurang dari satu tahun, WorldCom 

diputus pailit, dan pemegang obligasi mengalami kerugian lebih dari 80% 

(Brealey et al., 2006:148). Selain itu, terdapat pula kasus pada perusahaan Enron. 

Penurunan perusahaan Enron yang terjadi sangat cepat menyebabkan lembaga 

pemeringkat kecolongan. Pada Minggu, Desember 2001 Enron mengumumkan 

kebangkrutannya, padahal pada jumat sebelumnya obligasi perusahaan Enron 

masuk dalam kategori layak investasi (AAA-BBB) (Brigham & Houston 

2013:305). Di Indonesia sendiri terdapat kasus perusahaan PT Mobile 8 Telekom, 

Tbk.  Tahun 2009, PT Mobile 8 Telekom, Tbk gagal bayar (default risk) 2 kali 

untuk kupon 15 Maret 2009 dan Juni 2009 atas Bond I Year yang diterbitkan 

tahun 2007. Padahal peringkat obligasi PT Mobile 8 Telekom, Tbk  pada 
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Indonesia Bond Market Directory per Juni 2008 dan 2009 adalah idBBB+. 

Dengan gagal bayarnya PT Mobile 8 Telekom, Tbk atas kupon yang telah jatuh 

tempo, per Juni 2010 peringkatnya diturunkan menjadi idD (Estiyanti & Yasa, 

2012). 

Disamping itu, beberapa penelitian menemukan hasil yang tidak konsisten 

untuk faktor keuangan, seperti pada hasil penelitian (Sejati, 2010; Septyawanti, 

2013; dan Amalia, 2013) menemukan hasil likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Sedangkan, (Sari, 2007; Al Azhar et al., 2014; dan Alfiani, 

2009) menemukan hasil bahwa likuiditas berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Untuk profitabilitas juga terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda 

diantaranya adalah (Sejati, 2010; Al Azhar et al., 2014; Rachmawati & 

Sihombing, 2015) memperoleh hasil profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Sedangkan, (Nurmayanti & Magreta, 2009; Yuliana, 2011; dan 

Arifin et al., 2011) memperoleh hasil profitabilitas berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. 

Selain faktor keuangan yang memiliki hasil tidak konsisten, terdapat pula 

faktor non-keuangan yang memiliki perbedaan dari hasil beberapa penelitian, 

diantaranya adalah (Al Azhar et al., 2014) dan (Nurmayanti & Magreta, 2009) 

memperoleh hasil bahwa maturity dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. Sedangkan, (Purwaningsih, 2013; Estiyanti & Yasa, 2012) 

memperoleh hasil maturity berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Begitu pula 

dengan (Arifin et al., 2011; dan Yuliana, 2011) memperoleh hasil reputasi auditor 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 
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Dari hasil penelitian tersebut terdapat hasil yang variatif dan berbeda 

,sehingga peneliti ingin melakukan penelitian kembali untuk menguji apakah 

faktor keuangan yakni likuiditas dan profitabilitas, serta faktor non-keuangan 

yakni umur obligasi (maturity) dan reputasi auditor berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui 

perngaruh faktor-faktor tersebut pada perusahaan yang termasuk dalam JII 

(Jakarta Islamic Index) tahun 2012 hingga 2014 dan obligasinya telah diperingkat 

oleh PT. PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian untuk 

mengetahui apakah likuiditas, profitabilitas, umur obligasi (maturity), dan reputasi 

auditor  berpengaruh terhadap peringkat obligasi ? 

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh likuiditas, 

profitabilitas, umur obligasi (maturity) , dan reputasi auditor  terhadap peringkat 

obligasi. 
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D. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan perusahaan selama tiga 

tahun . 

2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang masuk dalam Jakarta 

Islamic Index (JII) pada tahun 2012 hingga 2014 dan menerbitkan obligasi 

yang telah diperingkat oleh lembaga pemeringkat PT PEFINDO. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mampu menjadi informasi dan referensi bagi peneliti 

selanjutnya.  

2. Penelitian ini mampu menjadi wacana dan referensi bagi emiten dalam 

mengambil keputusan terkait dengan obligasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 




