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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang  

Perusahaan saat ini mengalami persaingan global yang semakin meningkat. 

Meningkatnya persaingan membuat perusahaan dituntut untuk dapat bertahan dan 

beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Salah satu cara perusahaan untuk 

dapat bertahan dengan masuk ke dunia investasi. Setiap perusahaan yang masuk 

ke dunia investasi bertujuan untuk mendapakan dana yang cukup, baik untuk 

ekspansi bisnisnya atau memenuhi kebutuhan keuangan serta untuk menunjang 

segala aktivitas perusahaan. Bagi pihak investor yang menanamkan modalnya 

pada perusahaan yang membutuhkan dana, dengan harapan akan mendapatkan 

hasil dari investasi yang telah ditanamkan di perusahaan tersebut untuk masa yang 

akan datang. Obligasi merupakan salah satu bentuk alternatif investasi yang 

menjadi pilihan bagi investor berupa surat utang jangka panjang dengan memiliki 

bunga pokok yang harus dibayarkan setiap periode. Obligasi menjadi pilihan yang 

sangat membantu bagi para perusahaan penerbit obligasi (emiten), dalam 

mendapatkan dana untuk kepentingan oprasional perusahaan tanpa harus 

memenuhi prosedur yang cukup banyak seperti halnya mengajukan kredit ke 

lembaga keuangan. 

Seorang pemilik modal yang berminat membeli obligasi, sudah seharusnya 

memperhatikan peringkat obligasi karena peringkat tersebut memberikan 

informasi dan memberikan sinyal tentang profitabilitas kegagalan utang suatu 

perusahaan. Peringkat obligasi merupakan skala ratio dari semua obligasi yang 

diperdagangkan. Untuk melakukan investasi pada obligasi selain diperlukan dana 

yang cukup, pemilik modal juga memerlukan pengetahuan yang cukup tentang 

obligasi serta diikuti dengan naluri bisnis yang baik untuk bisa menganalisis untuk 

memperkirakan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi investasi pada obligasi. 

Peringkat obligasi penting karena memberikan pernyataan yang informatif 

dan memberikan sinyal tentang profitabilitas. Peringkat hutang juga berfungsi 

untuk membantu para investor mengambil keputusan dalam menanam investasi di 
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suatu perusahaan dan investor harus melihat kualitas suatu obligasi dari informasi 

pemeringkatnya. 

Di Indonesia terdapat dua lembaga pemeringkat sekuritas utang, yaitu PT 

PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) dan PT. Kasnic Credit Rating Indonesia. 

Pemeringkat obligasi diperbaharui secara regular untuk mencerminkan perubahan 

signifikan dari kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Perubahan peringkat 

memiliki pengaruh signifikan pada aktivitas investasi pendanaan masa depan 

perusahaan serta profil resiko dan kinerja masa depannya. Oleh karena ada 

pengaruh yang signifikan maka investor akan akan menyesuaikan strategi 

investasi mereka sesuai dengan perubahan peringkat. 

Adapun fenomena yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan 

Medco Energy (MEDC) dan perusahaan Astra Sedaya FInance 

merupakan perusahaan publik di Indonesia yang bergerak dalam bidang energi 

terintegrasi tabel posisi laporan keuangannya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel  1. Laporan Medco Energy Tbk tahun 2013-2014 

Tahun Profitabilitas 
Ukuran 

Perusahaan 
leverage 

Peringkat 

obligasi 

2013 63.11 9,403409 0,6457 A+ 

2014 50.76 9,431757 0,6594 AA- 

         www.idx.co.id 

Pada penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena dan gap research. 

Berdasarkan hasil profitabilitas dan leverage pada peringkat obligasi tahun 2013 

dan 2014 pada perusahaan Medco Energy dilihat dari kondisi profitabilitas  pada 

tahun 2014 sebesar 50.76%  dan profitabilitas pada tahun 2013 63.11% 

mengalami penurunan sebesar 12.35%. Kemudian rating obligasi PT.Medco 

mengalami kenaikan dari A+ menjadi AA-. 

 

Tabel  2. Laporan astra sedaya finance tahun 2014-2015 

Tahun Profitabilitas 
Ukuran 

Perusahaan 
leverage 

Peringkat 

obligasi 

2014 200971 1310494,000 425874 AA+ 

2015 63107 1178363,000 343806 AAA 

 

Pada penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena dan gap research. 

Berdasarkan hasil ukuran perusahaan pada peringkat obligasi tahun 2014 dan 

UPN VETERAN JAKARTAUPN VETERAN JAKARTA

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://www.idx.co.id/


3 
 

 
 

2015 pada perusahaan astra dilihat dari kondisi ukuran perushaan  pada tahun 

2014 sebesar Rp.1310494 dan profitabilitas pada tahun 2015 Rp.1178363 

mengalami penurunan Kemudian rating obligasi PT.Astra mengalami kenaikan 

dari AA+ menjadi AAA. 

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa PT.Medco mengalami 

kenaikan tingkat obligasi sedangkan ROA perusahaan mengalami penurunan. 

Menurut Febriani, Irma, Nugraha, Hari Susanta dan Saryadi, dalam Sihombing 

dan Rahmawati (2015) Salah satu cara untuk mengukur kinerja perusahaan yang 

diukur dengan ukuran perusahaan, pertumbuhan, leverage dan profitabilitas 

perusahaan tersebut. Investor dalam melakukan investasi obigasi harus melihat 

ukuran dari perusahaan apakah setiap tahunnya bertambah atau malah berkurang 

karena hal tersebut dapat mempengaruhi peringkat obligasi. Sehingga terjadi 

perbedaan antara keadaan yang sebenarnya dengan hasil penelitian (Sihombing 

dan Rachmawati 2015). 

Menurut hasil dari penelitian Mahfudhoh dan Cahyonowati (2014) 

menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi perusahaan. Penelitian ini didukung pula oleh penelitian terdahulu dari 

Amalia dan Devi (2007) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi karena berapapun besarnya profit yang mampu 

dihasilkan perusahaan pemegang obligasi tetap menerima sebesar tingkat bunga 

yang telah ditentukan. 

Menurut Malia & Andayani (2015) menyatakan bahwa variabel 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan karena 

profitabilitas dengan proksi Return On Asset memiliki kelemahan yaitu cenderung 

untuk berfokus pada jangka pendek dan bukan tujuan jangka panjang. Hal ini 

sesuai dengan penelitian dari Sudaryati, dkk (2011) yang menyatakan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi perusahaan. 

Menurut Sihombing & Rachmawati (2015) menyatakan bahwa variabel 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian dari Amalia, dkk (2006) dengan judul Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Prediksi Peringkat Obligasi Pada Perushaan Manufaktur 

Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta menyatakan bahwa variable profitabilitas 
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tidak berpengaruh dengan peringkat obligasi perusahaan manufaktur yang ada di 

Bursa Efek Indonesia. 

Menurut hasil dari penelitian dari afiani (2013) menunjukkan bahwa ada 

pengaruh variabel profitabilitas terhadap peringkat obligasi. Jadi, perubahan 

kenaikan maupun penurunan profitabilitas akan berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Horrigen (1996) 

yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Menurut Saputri dan Purwabangsa (2016) bahwa profitabilitas perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan teori Adams et al (2000) yang mengemukakan bahwa tingkat profiabilitas 

yang tinggi akan menunjukan kuatnya kondisi keuangan perusahaan sehingga 

secara financial akan memengaruhi peringkat obligasi. Dengan tingkat 

profitabiitas yang terus meningkat maka kemngkinan perusahaan untuk gagal 

membayar semakin kecil. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu 

(Yulianingsih 2011). 

Menurut Widowati, Nugrahanti dan Kristanto (2013) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan dengan peringkat obligasi. Karena 

profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

berdasarkan tingkat asset tertentu. Semakin tinggi laba semakin banyak laba yang 

dihasilkan diharapkan kemampuam perusahaan dalam memenuhi kewajibannya 

akan semakin baik jauh dari default risk. Tingkat profitabilitas yang tinggi dapat 

mengindikasikan kemampuam perusahaan untuk going concern dan menunjukan 

kemampuan perusahaan untk memenuhi kewajibannya. Menurut Lina (2010) 

semakin tinggi peringkat obligasi memberikan sinyal bahwa profitabilitas resiko 

kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya semakin rendah. 

Penelitian ini merujuk pada penelitian Saputri & Purbawangsa (2016). 

Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan 

Purbawangsa (2016) dengan judul Pengaruh Leverage, Profitabilitas, 

Pertumbuhan Perusahaan, dan Jaminan Terhadap Peringkat obligasi Sektor Jasa 

Di Bursa Efek Indonesia adalah karena ada  2 variabel yang sama dengan penguji 

terdahulu. Penelitian terdahulu menggunakan sektor jasa untuk penelitian 
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sedangkan penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

Hal ini mengidentifikasikan bahwa masih perlunya penelitian lebih lanjut 

terhadap pengaruh antar variable tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian Kemampuan Angka Akuntansi Dalam Memprediksi Peringkat Obligasi. 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi? 

b. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap peringkat obligasi? 

c. Apakah leverage berpengaruh terhadap peringkat obligasi? 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menguji dan menemukan bukti empiris mengenai: 

a. Untuk membuktikan apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap 

probabilitas peringkat obligasi. 

b. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh Ukuran Perusahaan 

berpengaruh terhadap probabilitas peringkat obligasi. 

c. Untuk membuktikan apakah ada pengaruh leverage berpengaruh 

terhadap probabilitas peringkat obligasi. 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, 

antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat bukti hasil penelitian 

sebelumnya dan diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai 

peringkat obligasi pada perusahaan go public, serta variabel determinan 

yang dapat mempengaruhi pemeringkatan obligasi. 
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1) Bagi Peneliti 

Agar menambah pengetahuan dan wawasan peneliti sebagai sumber 

informasi, literatur, referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya 

sehingga dapat mengetahui variabel yang memiliki determinasi yang 

besar kepada peringkat obligasi serta dapat mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang dapat mempengaruhi peringkat obligasi. 

2) Bagi Akademisi 

Agar menambah ilmu pengetahuan dan dapat mengimplementasikan 

ilmu yang telah didapat selama proses perkuliahan mengenai obligasi. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Investor 

Agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal 

pengambilan keputusan untuk berinvestasi, khususnya investasi 

obligasi 

2) Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menilai 

suatu kondisi kinerja perusahaan penerbit dan kemampuan suatu 

perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban di masa yang akan datang 

yang berkaitan dengan peringkat obligasi. 
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