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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Salah satu fungsi manajer keuangan adalah menentukan darimana sumber-

sumber dana perusahaan. Dalam memilih sumber dana yang digunakan, manajer 

akan berusaha mencari sumber dana yang memiliki biaya paling murah pada 

tingkat resiko tertentu (Hanafi, 2004). Bagi perusahaan pasar modal merupakan 

alternatif pendanaan eksternal dengan biaya yang lebih rendah dari pada sistem 

perbankan karena dapat menghilangkan biaya intirmediasi seperti tingkat bunga 

yang dibebankan kepada pihak debitur, dan selisih inilah yang akan ditanggung 

perusahaan (Husnan, 2009). Dengan kata lain, jika pendanaan dilakukan melalui 

pasar modal maka perusahaan tersebut tidak perlu menanggung biaya selisih 

tersebut.  

Pasar modal juga merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan 

kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan 

obligasi. Bagi perusahaan yang telah menjadi perusahaan publik, menerbitkan 

saham baru atau mengeluarkan obligasi tentu saja mendapatkan respon yang 

berbeda. Martel dan Padron (2006) menyatakan secara empiril, pasar memberikan 

respon negatif terhadap saham baru dan sebaliknya terhadap penerbitan obligasi. 

Respon positif dicerminkan atas kenaikan harga saham setelah penerbitan obligasi 

(Johnson, 1995; Martel dan Padron, 2006). Tetapi terdapat dua argumentasi reaksi 

pasar mengenai hal ini. Pertama, penjualan saham baru merupakan sinyal bahwa 

perusahaan sedang kesulitan keuangan, struktur modal yang tidak baik, 
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perusahaan ingin melakukan peningkatan kapasitas keuangan. Kedua, penjualan 

saham baru dipandang oleh pasar sebagai upaya pemilik untuk melakukan 

divesifikasi pada bisnis lain karena bisnis saat ini sudah memiliki resiko yang 

tinggi. Selain itu, peringkat obligasi merupakan salah satu acuan bagi investor 

ketika akan memutuskan membelikan obligasi.  

Peringkat Obligasi dicerminkan melalui struktur keuangan sebuah 

perusahaan, dan memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki aliran kas yang 

tinggi, sehingga pasar merespon positif. Meskipun  pasar merespon positif, namun 

tidak semua obligasi yang diterbitkan perusahaan memiliki reputasi yang baik. 

Kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pokok pinjamannya menjadi 

salah satu indikator  penilaian reputasi ini. Kemampuan tersebut tercermin lewat 

peringkat obligasi. Semakin tinggi peringkat obligasi maka semakin rendah resiko 

yang dihadapi oleh investor mengingat semakin kecil kemungkinan obligasi 

mengalami kegagalan dalam membayar bunga dan pokok pinjamannya. Oleh 

karena itu, beberapa faktor yang memperngaruhi peringkat obligasi perlu diteliti. 

Faktor – faktor tersebut dapat berupa rasio keuangan (Kamstra et al., 2001; 

Crabtree dan Maher, 2005) maupun faktor bukan rasio keuangan (Kamstra, et al., 

2001), ukuran perusahaan (Kamstra, et al., 2001). 

Peringkat obligasi diberikan oleh PEFINDO, salah satu contoh perusahaan 

yang diberikan peringkat seperti PT Trikomsel Oke pada tahun 2013. PEFINDO 

memberikan peringkat idA (single A stable outlook) kepada PT Trikomsel Oke 

(Trikomsel). Peringkat tersebut menunjukan kuatnya posisi pasar Trikomsel 

dalam bisnis ritel dam distribusi produk telekomunikasi, jaringan ritel dan 
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distribusi yang ekstensif, dan produk yang cukup terdiversifikasi. Peringkat yang 

stabil ini didasari dengan struktur modal yang baik. Selain peringkat obligasi, 

Trikomsel juga meningkat dalam pasar saham yang meningkat dari Rp 1235 ke 

Rp 1460 (meningkat sebesar Rp 225). Perseroan saat ini memiliki gerai ritel 

Okeshop dan Global Teleshop yang mencapai 1.100 outlet di 175 kota tersebar di 

33 provinsi di Indonesia, dan memiliki hubungan jaringan dengan lebih 15.000 

peritel independen. Perseroan mendapatkan penghargaan Top Brand Award 2012 

untuk kategori Mobile Retail Store Category, Marketing Award 2012 sebagai The 

Best in Marketing Campaign and The Best in Experiental Marketing, Superbrand 

Award 2012 untuk Okeshop dan Global Teleshop, Asia Money 2011 sebagai Best 

Managed Companies dan Forbes 2012 sebagai salah satu Top 50 Best of The Best 

Companies. Dari contoh yang diatas terdapat dua hal yang dapat dinilai oleh para 

investor, yaitu infomasi dan peringkat obligasi yang diberikan oleh PEFINDO.  

Pemeringkat obligasi memberikan peringkat dengan menggunakan 

informasi publik yang sudah tersedia di pasar, seperti laporan keuangan, begitu 

juga informasi non-publik, seperti wawancara konfidensial dengan manajemen 

perusahaan, dalam tujuannya untuk memberikan peringkat yang sesuai kepada 

masing-masing obligasi korporasi (Blume et al., 1998). Berdasarkan contoh 

Trikomsel, terdapat bahwa Trikomsel merupakan perusahaan yang memiliki 

struktur modal yang buat, perusahaan yang berukuran besar, dan memiliki 

beberapa penghargaan yang menunjukan perusahaan yang sehat dan terbaik. 

Trikomsel dapat menarik para investor dengan peringkat yang diberikan 

PEFINDO, karena berdasarkan peringkat obligasi, investor dapat menilai 
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kelayakan kredit secara keseluruhan dari suatu perusahaan untuk memenuhi 

seluruh kewajibannya. Semakin baik peringkat obligasi yang dimiliki suatu 

perusahaan, artinya kesanggupan perusahaan tersebut dalam membayarkan 

kewajiban utangnya semakin tinggi, maka semakin layak bagi investor untuk 

berinvestasi pada obligasi perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki 

peringkat yang tinggi, akan lebih digemari oleh investor dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki peringkat yang lebih rendah. Oleh sebab itu, agar 

obligasi perusahaan yang berperingkat rendah dapat dijual di pasar, maka 

perusahaan harus memberikan premi yang lebih tinggi, yang diukur dari bunga 

obligasi. Premi ini merupakan kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh 

investor. Fakta ini jelas berakibat pada biaya modal perusahaan, dimana peringkat 

yang tinggi akan meminimalkan biaya utang perusahaan, begitu juga sebaliknya 

(Pinches & Mingo, 1975).  Dalam penelitian ini, penulis akan membahas 

“ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT 

OBLIGASI”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah 

1. Apa pengaruh utang terhadap peringkat obligasi? 

2. Apa pengaruh ukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi? 

3. Apa pengaruh harga saham terhadap peringkat obligasi? 

4. Apa pengaruh likuiditas terhadap peringkat obligasi? 

5. Apa pengaruh profitabilitas terhadap peringkat obligasi? 

6. Apa pengaruh pendapatan terhadap peringkat obligasi? 

7. Apa pengaruh aset berwujud terhadap peringkat obligasi? 

8. Apa pengaruh utang bebas pajak terhadap peringkat obligasi? 

 

1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

Sesuai dengan masalah-masalah yang diidentifikasi di atas, maka dalam 

penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu 

1. Untuk mengetahui pengaruh utang terhadap peringkat obligasi 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi 

3. Untuk mengetahui pengaruh harga saham terhadap peringkat obligasi 

4. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap peringkat obligasi 

5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap peringkat obligasi 

6. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap peringkat obligasi 

7. Untuk mengetahui pengaruh aset berwujud terhadap peringkat obligasi 

8. Untuk mengetahui pengaruh utang bebas pajak terhadap peringkat obligasi 
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1.3.2 Manfaat penelitian 

 

1. Emiten 

Peneletian ini memiliki manfaat bagi emiten-emiten perusahaan yang ingin 

menentukan cara untuk mendapatkan dana untuk perusahaan mereka, dan dapat 

memberi keputusan bahwa apakah surat utang/obligasi perusahaan cukup menarik 

perhatian para investor. 

2. Akademis 

Penelitian ini dapat menambah informasi tentang analisa peringkat obligasi 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya, maka sistematika 

pembahasan dibagi sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi dasar peneliti 

untuk melakukan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan, 

dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.  

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bagian ini memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai 

kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian. 

Pembahasan pada bagian ini, difokuskan pada literatur-literatur 

yang membahas teori yang relevan dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, obyek 

penelitian, definisi operasional variabel (penentuan construct 

sehingga menjadi variabel yang dapat diukur), teknik pengumpulan 

data dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil analisis data yang dikumpulkan, yang meliputi: 

hasil uji outlier, hasil uji multikolinearitas, dan hasil uji hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan memuat pendapat singkat peneliti berdasarkan hasil 

dan pembahasan pada bagian sebelumnya. Keterbatasan bagian ini 

mengemukakan kelemahan-kelemahan yang disadari peneliti yang 

kemungkinan akan mempengaruhi hasil penelitian tersebut dan 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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