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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Hasil penelitian dari Sari dan Yasa (2016) yang menggunakan CGPI 

sebagai variable independen memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi, 

sama hal nya dengan penelitian Burhanudin dkk (2017) bahwa corporate 

governance perception index (CGPI) memiliki pengaruh dalam memprediksi 

peringkat obligasi. Sedangkan menurut dari Lestari dan Yasa (2016) 

menunjukkan bahwa CGPI tidak memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 Pramono, Widowati (2013), Dewi dan Yasa (2016), menunjukkan bahwa 

rasio solvabilitas dapat memprediksi peringkat obligasi. Sedangkan menurut 

penelitian Alfiani (2013) dan Kurniawan (2016) rasio solvabilitas tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 Menurut Linandarini (2010), Yuliana (2011), Widowati (2013), Dewi 

dan Yasa (2016) menunjukkan bahwa rasio profitabilitas dapat membentuk 

kemampuan dalam memprediksi peringkat obligasi. Sedangkan menurut 

Kurniawan (2016), Lestari dan Yasa (2016) profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. 

 Dari hasil penelitian Yuliana (2011), Kurniawan (2016) menunjukkan 

bahwa market value ratio dapat memprediksi peringkat obligasi. Sedangkan 

menurut penelitian Widowati (2013), Annas (2015) menunjukkan bahwa market 

value ratio tidak berpengarah atau tidak dapat memprediksi peringkat obligasi.
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Keagenan 

 Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) 

mengemukakan keagenan merupakan kontrak antara dua pihak serta adanya 

pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan akan selalu diikuti 

oleh munculnya biaya akibat tidak adanya keselarasan kepentingan pemilik dan 

pengelola. Teori ini memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal (pemilik) dan agen (pengelola), dimana pemegang 

saham sebagai principal dan menajemen sebagai agen. Peringkat obligasi 

merupakan sebuah bentuk jaminan yang diberikan oleh agen kepada principal 

dalam hal investasi obligasi, guna mewujudkan tujuan bersama. Ketika konflik 

kepentingan diantara keduanya dapat teratasi maka agen akan bertindak sesuai 

dengan kepentingan principal. Dalam penelitian ini teori keagenan digunakan 

dalam meneliti Corporate Governance Perception Index (CGPI) yaitu ketika 

perusahaan menerapakan CGPI cenderung memiliki imbal hasil serta kondisi 

usaha yang sehat, sehingga kemampuan dalam membayar kewajiban-kewajiban 

perusahaan sangat baik dan lancar, tak terkecuali terhadap utang obligasi yang 

dimiliknya, hal ini akan meningkatkan peringkat obligasi. 

2. Teori Sinyal 

  Teori sinyal menunjukkan adanya hubungan asimetri antara 

manajemen dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap informasi 

perusahaan (Raharja dan Sari, 2008). Asimetri informasi terjadi dikarenakan 

salah satu pihak memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan dengan 
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pihak lain. Perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan 

prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). 

Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka 

melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. 

Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi 

informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri 

adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. 

  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 perusahaan dan 

menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan utang yang 

dimiliki. Teori sinyal dalam penelitian ini digunakan dalam meneliti rasio 

keuangan yaitu solvabilitas, provitabilitas, market value. Teori sinyal 

mengemukakan bahwa bagaimana seharusnya sebuah perusahaan dapat 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. 

3. Obligasi  

  Yuliana dkk (2011) mengartikan obligasi sebagai sebuah surat 

pengakuan utang yang diterbitkan perusahaan atau juga pemerintah atau juga 

lembaga yang lain sebagai pihak yang berutang, yang mempunyai nilai 

nominal tertentu serta kesanggupan untuk dapat membayar bunga secara 
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berkala atas dasar presentase tertentu yang tetap. Jadi surat obligasi 

merupakan selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut 

memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. 

  Menurut Warsono (1997, dalam Andry, 2005), emisi obligasi 

dapat di tinjau dari dua sisi, yaitu dari emiten maupun dari sisi investornya. 

Dari sisi emitennya, emisi obligasi merupakan salah satu altenatif pendanaan 

selain pinjaman ataupun kredit bank. Salah satu tujuan utama perusahaan 

emiten menerbitkan obligasi adalah untuk memperbesar nilai perusahaan, 

karena biaya relatif murah dibanding dengan emisi saham baru, dengan 

konsekuensi risiko keuangan (financial risk) yang semakin besar. Dari sisi 

investornya, emisi obligasi merupakan alternatif investasi yang aman. 

Karena obligasi memberikan pendapatan tetap berupa kupon bunga yang 

dibayar secara reguler dengan tingkat bunga yang kompetitif serta pokok 

utang yang dibayar secara tepat waktu pada saat jatuh tempo yang telah 

ditentukan. 

a) Karakteristik Obligasi 

Keown (2008), ketika perusahaan atau institusi non-laba membutuhkan 

pendaan, salah satu sumbernya adalah obligasi. Berikut ini adalah 

karakteristik utama obligasi tersebut : 

1. Nilai Nominal 

Nilai nominal obligasi adalah nilai yang tertera pada lembar obligasi 

yang akan dikembalikan kepada pemegang obligasi pada saat jatuh 

tempo. 
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2. Nilai Intrinsik 

Nilai intrinsik adalah nilai sekarang arus kas masa depan yang 

diharapkan dari aktiva. Ini merupakan jumlah yang dianggap investor 

sebagai nilai yang wajar pada jumlah, waktu, dan risiko arus kas 

mendatang. 

3. Suku Bunga Kupon 

Suku bunga kupon obligasi menunjukkan besarnya presentase bunga 

terhadap nilai nominal obligasi yang akan dibayar setiap tahun. 

4. Peringkat Obligasi 

Peringkat obligasi mencakup suatu penilaian tentang potensi risiko 

masa depan  dari obligasi, meskipun hal ini berhubungan dengan 

ekspetasi beberapa faktor historis tampaknya memainkan peran 

penting kepada para investor. Peringkat obligasi secara umum 

dipengaruhi oleh : 

a) Proporsi modal terhadap hutang perusahaan. 

b) Tingkat profitabilitas perusahaan. 

c) Tingkat kepastian dalam menghasilkan pendapatan. 

d) Besar kecilnya perusahaan. 

e) Sedikit penggunaan hutang. 

5. Tanggal Jatuh Tempo 

Tanggal jatuh tempo merupakan lama waktu sampai penerbitan 

obligasi mengembalikan nilai nominal kepada pemegang obligasi dan 

mengakhiri obligasi itu. 

 



15 
 

 
 

 

6. Surat Perjanjian Penerbit dan Perwalian Obligasi 

Surat perjanjian merupakan persetujuan legal atau kontrak antara 

perusahaan dalam mengeluarkan obligasi dan badan perwalian 

obligasi yang menghadirkan pemegang obligasi. 

7. Tingkat Penghasilan Lancar 

Tingkat penghasilan lancer obligasi mengacu pada perbandingan 

pembayaran bunga tahunan terhadap harga obligasi di pasar. 

b) Jenis-jenis Obligasi 

Rivai, Veitzhal dkk (2013) selain kinerja suatu obligasi informasi 

mengenai berbagai jenis obligasi juga harus didapatkan secara mendetail. 

Obligasi sendiri terdiri dari berbagai macam klasifikasi adalah : 

1) Obligasi Berdasarkan Penerbitnya 

a) Obligasi Pemerintah (Government Bond) 

Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan tujuan 

untuk kepetingan pemerintah atau skala nasional. Jaminan yang 

diberikan berupa alokasi pendapatan pemerintah didapatkan dari 

pajak atau penerimaan negara lainnya. 

b) Obligasi Instansi (Municipal Bond) 

Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam rangka 

mengembangkan proyek fasilitas umum di wilayah daerah 

tersebut. 
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c) Obligasi Perusahaan (Corporate Bond) 

Obligasi diterbitkan oleh perusahaan swasta/komersial bertujuan 

untuk mendukung kepentingan bisnisnya. Manfaat dana bisa 

digunakan sebagai ekspansi bisnis atau pembayaran hutang. 

2) Obligasi Berdasarkan Suku Bunga 

a) Obligasi Suku Bunga Tetap (Fixed Rate Bond) 

Maksud dari obligasi dengan suku bunga tetap adalah bahwa 

investor akan mendapatkan keuntungan atas obligasinya dalam 

jumlah yang pasti (Fixed) pada waktu yang telah ditetapkan, 

misalnya setiap tiga bulan,enam bulan, atau satu tahun. 

b) Obligasi Suku Bunga Mengambang (Floating Rate Bond) 

Obligasi suku bunga mengambang ini berdasarkan tingkat suku 

bunga variabel yang tingkat penyesuaian bunganya dilakukan 

secara berkala. Obligasi tersebut diperhitungkan atas dasar rata-

rata bunga deposito dari beberapa bank ditambah nilai premi 

tertentu. 

c) Obligasi Suku Bunga Campuran (Mixed Rate Bond) 

Obligasi suku bunga campuran merupakan kombinasi dari suku 

bunga tetap dan suku bunga mengambang, jenis obligasi ini 

memberikan  keuntungan bagi investor yang sifatnya konservatif. 

Perhitungannya adalah pembagian antara jumlah suku bunga 

tetap ditambah rata-rata suku bunga mengambang dibagi dua. 
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d) Obligasi Kupon Nol (Zero Coupon Bond) 

Obligasi tanpa bunga ini memberikan keuntungan kepada 

investor berupa selisih potongan nilai prinsipal dan nilai 

investasi. Penerbitan obligasi kupon nol ini tidak membayar 

bunga berkala kepada pemegang obligasi. 

3) Obligasi Berdasarkan Pelunasan 

a) Obligasi Berseri (Serial Bond) 

Metode pelunasan obligasi ini dilakukan secara bertahap sesuai 

tanggal jatuh tempo yang dijadwalkan pada periode tertentu 

sampai pelunasan keseluruhan obligasi 

b) Obligasi yang Dilunasi Sebelum Jatuh Tempo (Collable Bond) 

Obligasi ini diterbitkan dengan hak emiten untuk membeli 

kembali/menebus obligasi sebelum masa jatuh tempo. Apabila 

hendak melunasi sebelum masa jatuh tempo, biasanya pihak 

penerbit memberikan premi insentif kepada pemegang obligasi. 

c) Obligasi Put (Putable Bond) 

Obligasi ini memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk 

mendapatkan pelunasan sebelum jatuh tempo serta menerima 

nilai unjuk penuh. Obligasi ini memiliki option yang 

menguntungkan investor, sehingga pihak investor akan rela 

membeli obligasi tersebut walaupun dengan yield yang relatif 

kecil. 
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d) Obligasi Konservasi (Convertible Bond) 

Obligasi ini dapat ditukarkan dengan saham emiten pada 

perhitungan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelunasan 

seperti ini akan memberikan insentif kepada investor obligasi 

yang menginginkan pedapatan tinggi dari saham ditambah nilai 

apresiasi yang lebih dibandingkan yang ditawarkan obligasi 

biasa. 

e) Obligasi Tanpa Jatuh Tempo (Perpetual Bond) 

Obligasi ini tidak memiliki waktu jatuh tempo, tidak dapat 

ditebus, serta mempunyai kewajiban membayar pendapatan 

bunga tetap. 

f) Exchangeable Bond 

Exchangeable Bond yaitu obligasi dimana prinsipal dibayar 

dengan menggunakan saham perusahaan lain. Pada dasarnya 

exchangeable bond hampir sama dengan convertible bond. 

4. Peringkat Obligasi 

  Menurut Estiyanti dan Yasa (2012) peringkat obligasi merupakan 

skala risiko atau tingkat keamanan suatu obligasi yang diterbitkan. Peringkat 

obligasi digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui kondisi obligasi dan 

mengetahui posisi kinerjanya dibandingkan dengan perusahaan lain. Jika 

perusahaan mendapatkan peringkat obligasi yang baik, maka dapat 

dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan meningkatkan kepercayaan 

investor. Hal tersebut dikarenakan perusahaan memiliki kemampuan untuk 

membayar hutang obligasi dengan baik, maka investor yang berinvestasi 
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pada obligasi perusahaan semakin banyak dan sumber dana yang diperoleh 

juga semakin besar. 

  Menurut Magreta dan Nurmayanti (2009) peringkat obligasi 

diperbaharui secara regular untuk mencerminkan perubahan signifikan dari 

kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Perubahan peringkat obligasi 

memiliki pengaruh signifikan pada aktivitas investasi dan pendanaan masa 

depan perusahaan serta profil risiko dan kinerja masa depan perusahaan. 

Investor dapat menggunakan jasa lembaga pemeringkat obligasi untuk 

mendapatkan informasi mengenai peringkat obligasi perusahaan. Salah satu 

lembaga pemeringkat yang ada di Indonesia dan telah mendapat izin usaha 

sebagai lembaga pemeringkat dari Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan untuk melakukan evaluasi dan analisis obligasi yaitu PT 

Pemeringkat Efek Indonesia (PT PEFINDO). 
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Tabel 2.1 Simbol dan Makna Peringkat Obligasi 

Simbol Arti 

AAA Efek hutang yang peringkatnya paling tinggi dan berisiko paling 

rendah yang didukung oleh kemampuan obligor yang relative 

superior dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya sesuai dengan perjanjiannya. 

AA Efek hutang yang memiliki kualitas kredit sedikit di bawah 

peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan obligor yang 

relatif sangat kuat untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka 

panjangnya sesuai dengan perjanjian dibanding dengan entitas 

Indonesia lainnya dan tidak mudah dipengaruhi oleh perubahan 

keadaan. 

A Efek hutang yang berisiko investasi rendah dan memiliki 

kemampuan dukungan obligor yang kuat dibanding entitas 

Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban keuangannya 

sesuai dengan perjanjian namun cukup peka terhadap perubahan 

yang merugikan. 

BBB Efek hutang yang berisiko investasi cukup rendah didukung oleh 

kemampuan obligor yang relatif memadai dibanding entitas 

Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban keuangannya 

sesuai dengan perjanjian namun kemampuan tersebut dapat 

diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian 

yang merugikan. 

BB Efek hutang yang menunjukkan dukungan kemampuan obligor 

yang relatif agak lemah dibanding entitas Indonesia lainnya untuk 

memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya sesuai dengan 

perjanjian serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian 

yang tidak menentu dan merugikan. 

B Efek hutang yang menunjukkan parameter perlindungan yang 

sangat lemah. Walaupun obligor masih memiliki kemampuan 

untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya, namun 

adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang 

merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya. 

C Efek hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban 

keuangannya serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan 

eksternal. 

D Efek hutang yang macet atau emitennya sudah berhenti berusaha. 

* Peringkat dari AA sampai dengan B dapat dimodifikasi dengan 

menambahkan tanda tambah (+) atau tanda kurang (-) untuk 

menunjukkan kekuatan relatif obligor dalam kategori peringkat 

tertentu. 

     Sumber. PT. PEFINDO 
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  Menurut Andry (2005) peringkat obligasi berdasarkan peringkat 

yang dikeluarkan oleh PT PEFINDO secara umum terbagi menjadi dua yaitu 

investment grade (AAA, AA, A, BBB) dan non investment grade (BB, B, 

CCC, D). Menurut Yasa (2010) perusahaan yang akan mengeluarkan 

obligasi harus memenuhi ketentuan dari pemerintah yaitu minimal hasil 

pemeringkatan dari lembaga pemeringkat obligasi yang terdaftar di Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah sekurangkurangnya 

BBB (investment grade). Apabila perusahaan mendapat peringkat lebih 

rendah dari ketentuan tersebut, hal itu merupakan pengorbanan yang mahal 

bagi perusahaan karena mempunyai konsekuensi negatif seperti menurunnya 

reputasi perusahaan, penurunan harga saham di bursa efek dan berkurangnya 

kepercayaan kreditur. Pemeringkatan antara perusahaan satu dan lainnya 

tidak dilakukan serentak seluruh perusahaan melainkan secara terpisah 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati masing-masing perusahaan 

dengan lembaga pemeringkat. Menurut Magreta dan Nurmayanti (2009) 

semakin tinggi peringkat obligasi semakin menunjukkan bahwa obligasi 

tersebut terhindar dari risiko gagal bayar. 

5. Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

 The Indonesian Institute for Corporate Governance (2016) 

mendefinisikan CGPI sebagai program riset dan pemeringkatan penerapan 

good corporate governance (GCG) pada perusahaan-perusahaan di 

Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan 

meningkatkan kualitas penerapan konsep corporate governance (CG) 
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dengan melaksanakan evaluasi dan benchmarking sebagai upaya perbaikan 

yang berkesinambungan (continuous improvement). 

 Hubungan antara CGPI dengan peringkat obligasi yaitu ketika 

perusahaan menerapakan CGPI cenderung memiliki imbal hasil serta kondisi 

usaha yang sehat, sehingga kemampuan dalam membayar kewajiban-

kewajiban perusahaan sangat baik dan lancar, tak terkecuali terhadap utang 

obligasi yang dimiliknya, hal ini akan meningkatkan peringkat obligasi. 

 

Tabel 2.2 Kategori pemringkatan CGPI 

Kategori Skor CGPI 

Sangat terpercaya 

Terpercaya 

Cukup terpercaya 

85-100 

70-84 

55-69 

Sumber : Effendi, 2016 

Corporate Governance Perception Index : 
Σ Indeks yang dipublikasi

100
 X 100%  

 

6. Analisis Rasio Keuangan 

1) Solvabilitas  

 Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa 

besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan 

aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila 

perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi (Kasmir, 2009).  
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 Dalam penelitian ini rasio solvabilitas diukur dengan Debt to 

Equity Ratio (DER) yang dipergunakan untuk mengukur tingkat 

penggunaan utang terhadap modal sendiri. 

DER = 
Total hutang

Total ekuitas
 

2) Profitabilitas 

 Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dalam hubungannya dengan tingkat penjualan, aset maupun modal 

saham sendiri. Menurut Eduardus Tandelilin (1991) dalam Almilia dan 

Devi (2007) para analis tertarik terhadap profitabilitas perusahaan karena 

profitabilitas mungkin merupakan satu-satunya indikator yang paling 

baik mengenai kesehatan keuangan perusahaan 

  Menurut Purwaningsih (2008) 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. Menurut 

Yuliana (2011) 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 serta melunasi pokok hutang obligasi, sehingga dapat 

meningkatkan peringkat obligasi perusahaan. Dalam penelitian ini rasio 

profitabilitas diukur dengan menggunakan Return on Assets (ROA). 

ROA digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam 



24 
 

 
 

menghasilkan laba dengan memanfaatkan perputaran aktiva yang 

dimilikinya. 

ROA = 
Laba bersih setelah pajak

Total aset
 

3) Market Value 

 Market value ratio adalah rasio yang mengukur harga pasar 

relative terhadap nilai buku. Market value ratio yang terdiri dari 3 

macam rasio yaitu price earnings ratio, price/cash flow ratio dan price to 

book value ratio. Price earnings ratio adalah rasio yang membandingkan 

antara harga saham (yang diperoleh dari pasar modal) dan laba per 

lembar saham yang diperoleh pemilik perusahaan (disajikan dalam 

laporan keuangan). Dalam penelitian ini Market value ratio dihitung 

dengan Price Earnings Ratio (PER). PER merefleksikan ekspektasi 

investor mengenai kinerja masa depan perusahaan. PER merupakan 

fungsi dari pendapatan yang diharapkan dimasa depan perusahaan. 

Perusahaan diharapkan akan tumbuh tinggi, sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan yang diperoleh dimasa depan. 

PER = 
Harga per lembar saham

Laba per lembar saham
 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Analisis kemampuan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

dalam memprediksi Peringkat Obligasi 

 Sistem tata kelola perusahaan yang tercermin dari skor CGPI yang 

tinggi, biasanya mencerminkan kinerja perusahaan yang tinggi dan 

menunjukkan keharmonisan hubungan antara pihak internal dan eksternal 
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perusahaan karena kedua pihak memiliki tujuan untuk menghasilkan nilai 

tambah bagi perusahaan. Menurut Kadek dan Gerianta (2016) variabel Good 

Corporate Governance yang diproksikan dengan skor CGPI memiliki 

pengaruh positif dan signifikan pada peringkat obligasi. Semakin tinggi skor 

CGPI, maka akan menunjukkan bahwa semakin bagus pengelolaan sebuah 

perusahaan, serta diharapkan akan diikuti dengan semakin tinggi peringkat 

obligasi yang diterima.  

 Penelitian yang dilakukan Indah dan Gerianta (2016) juga menunjukkan 

bahwa hasil pengujian variabel penerapann GCG dengan proksi GCGI 

menunjukkan pengaruh yang positif terhadap peringkat obligasi. 

H1 = Corporate Governance Perception Index (CGPI) memiliki kemampuan 

dalam memprediksi peringkat obligasi 

 

2. Analisis kemampuan Solvabilitas dalam memprediksi Peringkat 

Obligasi 

 Rasio solvabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas menggambarkan 

perbandingan utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan 

menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk 

memenuhi seluruh kewajibannya. Prihatiningsih (2009) dan Alfiani (2013) 

menemukan bahwa rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Semakin besar rasio solvabilitas perusahaan semakin besar risiko 

kegagalan perusahaan. Menurut Ang (1997) dalam Faisal (2014) semaking 

tinggi nilai DER menunjukkan semakin besar utang terhadap total ekuitas, 
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Artinya juga menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar 

(kreditur), sehingga perusahaan juga akan menanggung risiko yang tinggi 

pula. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H2 = Solvabilitas memiliki kemampuan dalam memprediksi peringkat 

obligasi 

3. Analisis kemampuan Profitabilitas dalam memprediksi Peringkat 

Obligasi 

 Apabila profitabilitas tinggi, maka obligasi tersebut kemungkinan akan 

masuk pada investment grade, karena pendapatan operasi yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan bekerja dengan efisisen. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Brotman (1989) dan Boustita & Young, Adam and 

Hardwick (1998) dalam Raharja dan Sari (2008) apabila semakin tinggi 

tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin rendah risiko 

ketidakmampuan membayar (default) dan semakin baik peringkat yang 

diberikan terhadap perusahaan tersebut. Profitabilitas yang tinggi 

kemungkinan perusahaan untuk tetap bertahan tinggi, hal tersebut 

mengindikasikan perusahaan dapat memberikan rasa aman baik kepada 

pemilik, investor maupun karyawan, sehingga pada gilirannya kreditur akan 

memberikan kreditnya. Magreta dan Nurmayanti (2009) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat 

obligasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H3 = Profitabilitas memiliki kemampuan dalam memprediksi peringkat  

obligasi 
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4. Analisis kemampuan Market Value Ratio dalam memprediksi Peringkat 

Obligasi 

 Market Value Ratio adalah rasio yang mengukur harga pasar relative 

terhadap nilai buku. Price Earnings Ratio (PER) merefleksikan ekspektasi 

investor mengenai kinerja masa depan perusahaan. PER merupakan fungsi 

pendapatan yang diharapkan dimasa depan perusahaan. Perusahaan 

diharapkan akan tumbuh tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

yang diperoleh dimasa depan. Menurut Annas (2015) PER yang tinggi 

mengindikasikan harga saham yang bagus dan investor akan lebih melirik 

menanamkan modalnya ke lembar saham dan tidak terlalu menghiraukan 

obligasi, sehingga obligasi sepi peminat dan pasar mengartikan obligasi 

tersebut tidak laku karena berisiko tinggi dan berating rendah. Yuliana 

(2011) menyatakan Market Value Ratio yang diproksikan dengan PER 

berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi perusahaan. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H4 = Market Value Ratio memiliki kemampuan dalam memprediksi peringkat 

obligasi 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 t1 

                 

 t2     

                 

  t3    

                  

  t4  

 

 

Solvabilitas 

Debt To Equity Ratio (X2) 

Profitabilitas 

Return On Assets (X3) 

Market Value 

Price Earnings Ratio (X4) 

Peringkat Obligasi 

(Y) 

Good Corporate Governance 

Corporate Governance 

Perception Index (X1) 


