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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012 sampai dengan 2016. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah perusahaan yang dipilih dengan 

menggunakan metode purposive sampling, sehingga sampel yang didapat 

merupakan representasi dari populasi sampel yang ada serta sesuai dengan tujuan 

dari penelitian. Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

dapat dilihat pada tabel 4.1.  

Tabel 4.1 

Metode Pengambilan Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan yang menerbitkan obligasi di BEI dan diterbitkan oleh 

Pefindo periode 2014-2016 

45 

2 Obligasi perusahaan yang tercatat aktif berturut-turut selama 3 

tahun 

14 

3 perusahaan penerbit obligasi yang dikeluarkan dari sampel karena 

data tidak lengkap 

0 

 Total perusahaan yang menjadi sampel 14 

 Tahun pengamatan  (3) 

 Unit analisis  42 

 

Dari tabel 4.1. dapat diketahui bahwa perusahaan yang terdaftar secara 

berturut-turut dari tahun 2012 – 2016 sebanyak 45 perusahaan. Dari 45 

perusahaan ini, 31 perusahaan mengeluarkan obligasi tapi tidak berturut-turut 

selama 3 tahun sehingga perusahaan yang menjadi amatan sebanyak 14 

49 
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perusahaan. Berdasarkan data 14 perusahaan selama 3 tahun maka diperoleh data 

sebanyak 42 data.  

4.1 Deskripsi Variabel  

Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai variabel-variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif dengan 

menggunakan bantuan program SPSS adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2  

Hasil Analisis Deskriptif Statistik 

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 0.400 3.105 1.459 0.597 

DER 0.930 8.962 4.450 2.050 

ROA 0.009 0.217 0.045 0.048 

Sumber: data sekunder yang diolah 2018 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa likuiditas yang diproksikan dengan CR 

memiliki rata-rata 1,459 dengan standar deviasi 0,597. Nilai minimum dari 

likuiditas adalah 0,400 dan nilai maksimumnya 3,105. Nilai rata-rata yang lebih 

dari standar deviasi menunjukkan sebaran data likuiditas kecil, sehingga dapat 

disimpulkan tidak terdapat perbedaan likuiditas antar perusahaan yang menjadi 

sampel.  

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa leverage yang diproksikan 

dengan DER memiliki rata-rata 4,450 dengan standar deviasi 2,050. Nilai 

minimum dari leverage adalah 0,930 dan nilai maksimumnya 8,962. Nilai rata-

rata yang lebih dari standar deviasi menunjukkan bahwa penyebaran data leverage 
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adalah kecil, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan leverage antar 

perusahaan yang menjadi sampel.  

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan 

dengan ROA memiliki rata-rata 0,045 dengan standar deviasi 0,048. Nilai 

minimum dari profitabilitas adalah 0,009 dan nilai maksimumnya 0,217. Nilai 

rata-rata yang kurang dari standar deviasi menunjukkan bahwa penyebaran data 

profitabilitas adalah kecil, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

profitabilitas antar perusahaan yang menjadi sampel.  

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Distribusi Frekuensi 

Variabel Kategori Frekuensi Persentase 

Umur Obligasi 
> 5 tahun 3 7.1 

< 5 tahun 39 92.9 

Jaminan 

Obligasi 

Tanpa Dijamin 6 14.3 

Dijamin 36 85.7 

Peringkat 

Obligasi 

Low Invest 18 42.9 

High Invest 24 57.1 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018  

 

Variabel umur obligasi dihitung dengan menggunakan kategori (dummy 

variable). Umur obligasi mempunyai nilai minimum sebesar 0 artinya bahwa 

obligasi memiliki umur di atas 5 tahun dan nilai maksimum sebesar 1 artinya 

obligasi memiliki umur kurang dari 5 tahun. Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa 

dari 42 data, 39 data (92,9%) obligasi memiliki umur kurang dari 5 tahun dan 

sisanya 3 data (7,1%) obligasi memiliki umur di atas 5 tahun. 

Variabel jaminan obligasi dihitung dengan menggunakan kategori (dummy 

variable). Jaminan obligasi sebelumnya mempunyai nilai minimum sebesar 0 
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artinya bahwa obligasi tanpa dijamin dan nilai maksimum sebesar 1 artinya 

obligasi perusahaan dijamin. Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 42 data, 36 

data (85,7%) obligasi perusahaan memiliki jaminan dan sisanya 6 data (85,7%) 

obligasi tidak memiliki jaminan. 

Variabel peringkat obligasi dihitung dengan menggunakan kategori (dummy 

variable). Peringkat obligasi mempunyai nilai minimum sebesar 0 artinya bahwa 

obligasi perusahaan berkategori low invesment dan nilai maksimum sebesar 1 

artinya obligasi berkategori high investment. Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa 

dari 42 data, 24 data (57,1%) tergolong dalam high investment dan sisanya 18 

data (42,9%) tergolong low investment. 

4.2 Analisis Regresi Logistik  

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik yaitu 

analisis regresi dimana variabel dependen berbentuk kategori. Analisis regresi 

digunakan untuk mengetahui probabilitas kemungkinkan untuk mengetahui 

pengaruh dari likuiditas, leverage, profitabilitas, umur obligasi, dan jaminan 

terhadap peringkat obligasi. Berdasarkan pengolahan SPSS diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Koefisien Regresi Logistik 

Variabel B Exp (B) 

CR 1.391 4.020 

DER -0.114 0.892 

ROA 54.202 3,464 x 10
23

 

UMUR 22.932 9,103 x 10
9
 

JAMINAN 1.025 2.788 

Constant -3,565 .028 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4. 4 di atas, maka model persamaan logistik dalam 

penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:  

Ln 
      

          
  = -3.565 + 1.391 CR – 0,114 DER + 54,202 ROA + 22,932 

UMUR + 1,025 JAMINAN  

Dari persamaan regresi logistik di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1. Koefisien regresi likuiditas (CR) sebesar 1,391 yang artinya jika variable 

bebas lainnya dianggap konstan, maka setiap kenaikan dalam likuiditas akan 

menaikkan log of odds peringkat sebesar 1,391. Dari nilai tersebut 

menghasilkan nilai odd ratio sebesar 4,020. Hal ini diartikan setiap terjadi 

peningkatan nilai likuiditas maka terjadinya peluang peringkat obligasi high 

investment akan meningkat sebesar 4,020 oleh perusahaan yang likuid 

2. Koefisien regresi leverage (DER) sebesar -0,114 yang artinya jika variable 

bebas lainnya dianggap konstan, maka setiap kenaikan dalam leverge akan 

menurunkan log of odds peringkat sebesar 0,114. Dari nilai tersebut 

menghasilkan nilai odd ratio sebesar 0,892. Hal ini diartikan setiap terjadi 

penurunan nilai leverage maka terjadinya peluang peringkat obligasi high 

investmen akan meningkat sebesar 0,892.  

3. Koefisien regresi profitabilitas (ROA) sebesar 54,202 yang artinya jika 

variable bebas lainnya dianggap konstan, maka setiap kenaikan dalam 

profitabilitaas akan menaikkan log of odds peringkat sebesar 54,202. Dari 

nilai tersebut menghasilkan nilai odd ratio sebesar 3,464 x 10
23

. Hal ini 

diartikan setiap terjadi peningkatan nilai profitabilitas maka terjadinya peluang 
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peringkat obligasi high investment akan meningkat sebesar 3,464 x 10
23

 oleh 

perusahaan yang profit. 

4. Koefisien regresi umur obligasi (UMUR) sebesar 22,932 yang artinya jika 

variable bebas lainnya dianggap konstan, maka setiap kenaikan dalam umur 

obligasi akan menaikkan log of odds peringkat obligasi sebesar 22,932. Dari 

nilai tersebut menghasilkan nilai odd ratio sebesar 9,103 x 10
9
. Hal ini 

diartikan umur obligasi yang kurang dari 5 tahun kemungkinan akan 

meningkatkan peringkat obligasi high investment lebih tinggi 9,103 x 10
9
 kali 

dibandingkan dengan umur obligasi yang lebih dari 5 tahun  

5. Koefisien regresi jaminan (JAMINAN) sebesar 1,025 yang artinya jika 

variable bebas lainnya dianggap konstan, maka setiap kenaikan dalam jaminan 

obligasi akan menaikkan log of odds peringkat obligasi sebesar 1,025. Dari 

nilai tersebut menghasilkan nilai odd ratio sebesar 2,788. Hal ini diartikan 

obligasi yang dijamin memiliki kemungkinan meningkatkan peringkat obligasi 

high investment lebih tinggi 2,788 kali dibandingkan dengan obligasi yang 

tidak dijamin. 

6. Konstanta bernilai -3,565 yang berarti bahwa peringkat obligasi high 

investment sebesar -3.565 dengan asumsi likuiditas, leverage, profitabilitas, 

umur obligasi dan jaminan adalah 1. 

Untuk mengetahui ketepatan dari regresi logistik dapat dilihat dari beberapa 

indikator: 
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4.2.1 Tabel Klasifikasi  

Tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk 

memprediksi kemungkinan suatu obligasi memperoleh peringkat high invest dan 

low invest. 

Tabel 4.5 

Clasification tabel 

 

Observed 

Predicted 

PERINGKAT Percentag

e Correct Low Invest High Invest 

Step 

1 

PERIN

GKAT 

Low Invest 13 5 72.2 

High Invest 5 19 79.2 

Overall Percentage   76.2 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa prediksi peringkat obligasi low 

invest sebanyak 18, sedangkan observasi sesungguhnya menunjukkan bahwa 

sebanyak 13 peringkat obligasi low investment. Jadi ketepatan model ini adalah 

72,2%. Selain itu juga menurut prediksi, peringkat obligasi high investment 

sebanyak 24, dan observasi sesungguhnya menunjukkan bahwa peringkat obligasi 

high invest sebanyak 19. Jadi ketepatan model ini 79,2%. Berdasarkan data 

tersebut diperoleh ketepatan prediksi keseluruhan model 76,2%. 

4.2.2 Menilai Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit)  

Analisis pertama yaitu dengan melakukan pengujian goodness of fit, yaitu 

menguji apakah model regresi logistik layak dipakai untuk analisis selanjutnya. 

Artinya bahwa model sudah baik dan dapat dilakukan untuk proses analisis 

selanjutnya. Dalam penilaiaan kelayakan ini diajukan hipotesis sebagai berikut:  

Ho : model yang dihipotesiskan fit dengan data  
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Ha  : model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data  

Untuk membuktikan diterima atau tidaknya hipotesis di atas maka 

menggunakan nilai statistic Hosmer and Lemeshow’s Test. Jika nilai sig Hosmer 

and Lemeshow’s sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak 

dan jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nolnya dapat diterima, 

artinya regresi mampu memprediksi nilai observasinya atau cocok dengan data. 

Adapun hasilnya sebagai berikut:  

Tabel 4.6 

Hosmer and Lemeshow’s Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 13.496 8 .096 

Sumber: Data sekunder yang diola 

Dari tabel di atas didapatkan angka chi square pada uji Hosmer and 

Lemeshow’s Test sebesar 13,496 dengan df sebesar 8, dan tingkat probabilitas 

sebesar 0,096 yang nilainya lebih besar dari 0,05 (0,096 > 0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis nol dapat diterima dan berarti model mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan bahwa model ini dapat 

diterima karena prediksi cocok dengan data observasinya.  

4.2.3 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)  

Langkah selanjutnya yautu menilai keseluruhan model fit yang digunakan 

untuk menilai overall fit model terhadap data. Untuk menilai keseluruhan model 

(overall model fit) ditunjukkan dengan likelihood value (-2LL) yaitu dengan cara 

membandingkan antara nilai -2LL pada block 0 (beginning), dimana model hanya 
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memasukkan konstanta, dengan nilai -2LL pada block 1 (method) dimana model 

memasukkan konstanta dan variabel independen. Hasil dari pengujian SPSS 

diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Overal Model Fit 

 

Block -2 Log Likelihood 

Block 0 (Beginning) 57.364 

Block 1 (Method) 40.175 

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2018 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa angka -2 log likelihood (LL) awal 

(block 0) sebesar 57.364 sedangkan angka -2 log likelihood (LL) pada method 

(block 1) sebesar 40.175. Karena terjadi penurunan angka -2 log likelihood (block 

0 – block 1) atau nilai -2LL pada block 0 lebih besar daripada nilai -2LL block 1, 

maka menunjukkan model regresi yang baik. 

4.2. 4 Menganalisis Nilai Cox & Snell’s R Square dan Negelkerke’s R 

Square  

Besarnya nilai Cox & Snell’s R Square dan Negelkerke’s R Square dapat 

dilihat dari tabel di bawah ini:  

Tabel 4.8 

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 40.175
a
 .336 .451 

Sumber; data sekunder yang diolah, 2018 

Tabel di atas memperlihatkan nilai Cox & Snell R Square sebesar 0,336 

dan nilai Negelkerke’s R Square sebesar 0,451 yang berarti bahwa peringkat 
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obligasi dapat dijelaskan oleh likuiditas, leverage, profitabilitas, umur obligasi dan 

jaminan sebesar 45,1% sedangkan sisanya sebesar 54,9% dijelaskan oleh faktor-

faktor lain di luar model penelitian.  

4.2.5 Hasil pengujian secara simultan  

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara bersamaan 

terhadap peringkat obligasi dapat dilihat dari tabel omnibus di bawah ini:  

Tabel 4.9 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 17.189 5 .004 

Block 17.189 5 .004 

Model 17.189 5 .004 

Sumber; data sekunder yang diolah, 2018 

Tabel di atas memperlihatkan nilai chi square sebesar 17,189 dan dengan 

signifikansi 0,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas, leverage, 

profitabilitas, umur obligasi dan jaminan secara simultan berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. 

4.3 Menguji Hipotesis  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dianalisis untuk mengetahui 

adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya, dapat dilihat dari 

tabel 4.9 

Tabel 4.10 

Uji Hipotesis 
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Variabel B Wald Sig Keterangan 

Likuiditas 1.391 2.293 0.130 Tidak Signifikan (H1 ditolak) 

leverage  -0.114 0.333 0.564 Tidak Signifikan (H2 ditolak) 

Profitabilitas  54.202 4.980 0.026 Signifikan (H3 diterima) 

Umur Obligasi 22.932 0.000 0.999 Tidak Signifikan (H4 ditolak) 

Jaminan  1.025 0.993 0.319 Tidak Signifikan (H5 ditolak) 

Sumber: hasil SPSS yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Pengaruh likuiditas terhadap peringkat obligasi 

Berdasarkan table 4.10 diketahui variabel likuiditas mempunyai nilai koefisien 

regresi 1,391 dengan nilai Wald sebesar 2,293 dan probabilitas (sig) 0,130. 

Nilai probabilitas (sig) ini lebih dari nilai  (0,130 > 0,05), sehingga likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi dengan arah positif. Dengan 

demikian hipotesis satu (H1) ditolak.  

2. Pengaruh leverage terhadap peringkat obligasi  

Berdasarkan table 4.9 diketahui variabel leverage mempunyai nilai koefisien 

regresi -0,114 dengan nilai Wald sebesar 0,333 dan probabilitas (sig) 0,564. 

Nilai probabilitas (sig) ini lebih dari nilai  (0,564 > 0,05), sehingga leverage 

tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi dengan arah negatif. Dengan 

demikian hipotesis dua (H2) ditolak.   

3. Pengaruh profitabilitas terhadap peringkat obligasi  

Berdasarkan table 4.9 diketahui variabel profitabilitas mempunyai nilai 

koefisien regresi 54,202 dengan nilai Wald sebesar 4,980 dan probabilitas 

(sig) 0,026. Nilai probabilitas (sig) ini kurang dari nilai  (0,026 < 0,05), 
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sehingga profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi dengan arah 

positif. Dengan demikian hipotesis tiga (H3) diterima. 

4. Pengaruh umur obligasi terhadap peringkat obligasi  

Berdasarkan table 4.9 diketahui variabel umur obligasi mempunyai nilai 

koefisien regresi 22,932 dengan nilai Wald sebesar 0,000 dan probabilitas 

(sig) 0,999. Nilai probabilitas (sig) ini lebih dari nilai  (0,999 > 0,05), 

sehingga umur obligasi tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi dengan 

arah positif. Dengan demikian hipotesis empat (H4) ditolak. 

5. Pengaruh jaminan terhadap peringkat obligasi 

Berdasarkan table 4.10 diketahui variabel jaminan mempunyai nilai koefisien 

regresi 1,025 dengan nilai Wald sebesar 0,993 dan probabilitas (sig) 0,319. 

Nilai probabilitas (sig) ini lebih dari nilai  (0,319 > 0,05), sehingga jaminan 

tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi dengan arah positif. Dengan 

demikian hipotesis lima (H5) ditolak. 

4.4 Pembahasan  

4.4.1 Pengaruh likuiditas terhadap peringkat obligasi  

Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi dengan 

arah positif. Hal ini diketahui dari nilai koefisien regresi likuiditas 1,391 memiliki 

nilai Wald 2.293 dan signifikansi 0,130 yang lebih dari 0,05, berarti hipotesis satu 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi. 

Tidak diterimanya H1 dalam penelitian ini artinya secara parsial likuiditas 

tidak diperhitungkan dalam penentuan peringkat. Ini berarti bahwa tidak ada 
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perbedaan antara perusahaan yang obligasinya masuk kategori high invest dan 

low invest. Hal ini juga diperkuat oleh perusahaan yang menyandang peringkat 

high invest namun nilai likuiditasnya berada di bawah 1. Artinya bahwa aset 

lancar yang tersedia tidak mampu menutupi utang lancar suatu perusahaan. Di 

lihat dari sampel perusahaan yang pada tahun 2014-2016 yang likuiditasnya 

dibawah 1 yaitu lembaga pembiayaan Ekspor Indonesia (BEXI) pada tahun 2014 

,0,58 pada tahun 2015 0,47 dan pada. tahun 2016 0,71 dan PT.Indosat (ISAT) 

pada tahun 2014 ,0,40 pada tahun 2015 0,49 dan pada. tahun 2016 0,42 tetapi 

tetap masuk dalam kategori high investment.Likuiditas yang di proksikan dengan 

Current ratio mempunyai hubungan yang positif terhadap peringkat obligasi oleh 

sebab itu sebaiknya pihak manajemen perusahaan penerbit obligasi meningkatkan 

kualitas operasional perusahaan seperti menguasai pos-pos modal kerja dengan 

semestinya sehingga informasi current ratio yang terdapat pada laporan keuangan 

benar-benar bermanfaat bagi investor untuk keputusan berinvestasi dan agen 

pemeringkat dalam memberikan peringkat obligasi. 

Ditolaknya H1 ini disebabkan karena Pefindo sebagai lembaga 

pemeringkat menilai likuiditas perusahaan menggunakan laporan keuangan 

terbaru. Misalnya menggunakan laporan keuangan triwulan dan bahkan laporan 

keuangan bulanan hingga diperoleh hasil likuiditas yang sesuai keadaan sekarang 

(current). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data laporan keuangan 

tahunan perusahaan. Sehingga data yang ada kurang sesuai dengan keadaan yang 

sekarang (current). 
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Hasil tidak sependapat dengan penelitian Adrian (2011) yang menemukan 

bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Tetapi hasil 

mendukung penelitian yang dilakukan Susanto (2015) yang menemukan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi.  

Perbedaan hasil penelitian dapat disebabkan sampel yang digunakan serta 

metode pengamatan serta kesadaran para investor yang tidak hanya 

memperhatikan faktor finansial perusahaan, tetapi juga mencakup penilaian atas 

risiko industri dan risiko bisnis 

4.4.2 Pengaruh leverage terhadap peringkat obligasi  

Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi dengan 

arah negatif. Hal ini diketahui dari nilai koefisien regresi leverage -0,114 memiliki 

nilai Wald 0.333 dan signifikansi 0,564 yang lebih dari 0,05, berarti hipotesis dua 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi. 

Ketidakmampuan leverage dalam menurunkan peringkat obligasi 

ditunjukkan nilai minimum 0,930 yang menunjukkan masih adanya kemampuan 

modal perusahaan untuk memenuhi hutangnya. Masih adanya kemampuan modal 

perusahaan dalam memenuhi hutangnya akan memberikan sinyal terhadap 

investor bahwa perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban baik jangka pendek 

maupun jangka panjangnya.  

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Darmayanti dan Fitriyah 

(2012) yang menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Namun hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 
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Yuliana (2011) yang menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi.  

4.4.3 Pengaruh profitabilitas terhadap peringkat obligasi  

Profitabilitas berpengaruh terhadap peringkat obligasi dengan arah positif. 

Hal ini diketahui dari nilai koefisien regresi profitabilitas 54.202 memiliki nilai 

Wald 4.980 dan signifikansi 0,026 yang kurang dari 0,05, berarti hipotesis tiga 

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Kemampuan profitabilitas dalam meningkatkan peringkat obligasi 

ditunjukkan oleh nilai maksimum profitabilitas 0,217 yang menunjukkan 21,7% 

keuntungan diperoleh dari total asset perusahaan. Adanya keuntungan dari total 

asset perusahaan menunjukkan kemampuan total asset dalam menghasilkan laba. 

Adanya laba tersebut akan memberikan sinyal kepada investor bahwa perusahaan 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba. Adanya laba yang dihasilkan 

akan berdampak terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka 

panjang yang berdampak terhadap meningkatkan peringkat obligasi.  

Hasil ini tidak mendukung penelitian Sejati (2010) yang menemukan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Namun hasil 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Parakintri (2012) yang menemukan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi.  

4.4.4  Pengaruh Umur Obligasi Terhadap Peringkat Obligasi 

Umur obligasi tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi dengan arah 

positif. Hal ini diketahui dari nilai koefisien regresi leverage 22,932memiliki nilai 
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Wald 0,000 dan signifikansi 0,999 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa umur obligasi tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat 

obligasi. Semakin tinggi umur obligasi maka tidak berpengaruh  terhadap 

kemungkinan peringkat obligasi perusahaan. berarti hipotesis empat ditolak. 

Tidak diterimanya hipotesis keempat dalam penelitian ini berarti bahwa 

tidak terdapat perbedaan antara perusahaan yang memiliki kategori high invest 

dan low invest. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan umur obligasi 

tidak berpengaruh pada kemungkinan penentuan peringkat obligasi. 

Hasil penelitian ini Tidak signifikan disebabkan panjang pendeknya umur 

obligasi tidak dapat menentukan prediksi peringkat obligasi secara pasti. Hal 

tersebut disebabkan banyak faktor yang lebih dominan untuk dijadikan patokan 

dalam penentuan prediksi peringkat obligasi seperti penyisihan dana atas obligasi, 

profitabilitas, dan lain sebagainya. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Adrian (2011) yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan peringkat obligasi 

dengan kata lain emiten yang  menerbitkan obligasi dengan umur obligasi yang 

pendek mempunyai default risk yang rendah yang mungkin berdampak pada  

naiknya rating obligasi suatu perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

Yuliana (2011) yang menyatakan bahwa umur obligasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap peringkat obligasi. 

4.4.5 Pengaruh Jaminan terhadap peringkat Obligasi 

 Hipotesis 5 yang menyatakan bahwa jaminan berpengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi. hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa jaminan obligasi 
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memiliki nilai koefisien 1,025 dengan nilai signifikansi 0,319 dan nilai statistik 

Wald sebesar 0,993. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Artinya dapat 

disimpulkan bahwa H5 tidak berhasil didukung dengan kata lain H5 ditolak. 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa H5 tidak berhasil didukung sebab 

jaminan obligasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prediksi 

peringkat obligasi. hal ini berarti bahwa dijamin atau tidaknya suatu obligasi tidak 

dapat mempengaruhi peringkat obligasi yang diberikan agen pemeringkat Tidak 

diterimanya H5 dalam penelitian ini artinya secara parsial dijamin atau tidaknya 

suatu obligasi tidak diperhitungkan dalam penentuan peringkat. Ini berarti bahwa 

tidak ada perbedaan antara perusahaan yang obligasinya dijamin ataupun tidak 

Hal ini juga diperkuat oleh perusahaan yang menyandang peringkat high invest 

namun obligasnya tanpa jaminan.yaitu PT Indosat. Obligasinya tanpa jaminan tapi 

peringkatnya masuk kategori high invesment. 

 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pertiwi (2013) yang menyatakan jaminan berpengaruh positif terhadap peringkat 

obligasi. dengan kata lain, apabila penerbit obligasi memberikan  jaminan maka 

akan memberikan sinyal yang positif kepada para investor untuk berinvestasi dan 

mungkin berdampak pada naiknya peringkat obligasi suatu perusahaan. Tetapi 

hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2015) 

yang menyatakan bahwa jaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat 

obligasi. 

 


