
 
 

8 

 

BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Dichev dan Piotroski (2001) meneliti pengaruh saham terhadap peringkat 

obligasi. Variabel yang digunakan adalah tingkat pengembalian saham, harga 

saham, dan pendapatan perusahaan terhadap peringkat obligasi perusahaan. 

Norden dan Weber (2004) meneliti pengaruh saham terhadap peringkat obligasi. 

variable yang digunakan adalah harga saham terhadap peringkat obligasi.  

Skaife et al. (2005) meneliti pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 

peringkat obligasi  perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah 

utang, pendapatan, kerugian, operasi pendapatan, ukuran, hutang, modal, lembaga 

keuangan, jumlah blok pemegang, pemegang saham institusi, pemegang saham 

insider, pemerintahan, WACQ, ketepatan waktu, total biaya, audit komite, 

direktur keuangan ahli, direktur, CEO, pemegang kursi di perusahaan lain, 

pemiliki saham di perusahaan, kebijakan perusahaan, Komite Keuangan terhadap 

peringkat obligasi.  

Altman dan Rijken (2006) menganalisa model prediksi peringkat obligasi 

perusahaan. Variabel yang digunakan terdiri dari modal kerja bersih, saldo laba, 

total aset, EBIT, nilai ekuitas pasar, nilai buku, ukuran dan umur terhadap 

peringkat obligasi. Kisgen (2006) menganalisa pengaruh sturktur keuangan 

terhadap bond rate. Variable yang digunakan adalah aset tidak berwujud, rasio 

pasar, Z-score, Variabel dummy peraturan, agunan, kredit pajak investasi, 
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profitabilitas, biaya penjualan dan administrasi, depresiasi, pajak, utang bebas 

pajak, penelitian terhadap peringkat obligasi. 

Gray, Mirkovic, dan Ragunathan (2006) menggunakan sampel perusahaan-

perusahaan di Australia untuk meneliti variabel yang memperngaruhi peringkat 

obligasi perusahaan. Variabel yang digunakan adalah pendapatan sebelum bunga, 

pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi, mengoperasikan 

dana/total utang, operasi arus kas/total utang, rasio laba atas modal, operasi 

margin, utang, pengaruh total utang, beta industri, dan industri terhadap peringkat 

obligasi.  

Aivazian, Boothm dan Cleary (2006) menganalisa dividen dan peringkat 

obligasi. Variabel yang digunakan profitabilitas, tingkat investasi, rasio pasar, 

rasio utang, ukuran perusahaan, aset berwujud, dan waktu terhadap peringkat 

obligasi. Chikolwa (2008) meneliti beberapa daftar peringkat obligasi perusahaan 

properti di Australia yang bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi peningkatan dan penurunan peringkat obligasi perusahaan. 

Variabel yang digunakan terdiri dari keuntungan, hutang, cakupan utang, ukuran 

LPT, kantor LPT, ritel LPT  terhadap peringkat obligasi. 

Hwang et al. (2008) menganalisa prediksi dari beberapa macam kelas bond 

rate . Variabel yang digunakan terdiri dari pasar (EXRET, RSIZE, SIGMA), 

ukuran, utang, cakupan, arus kas, profitabilitas, likuiditas, dan efek industri 

terhadap peringkat obligasi. Heyman et al. (2008) meneliti bagaimana struktur 

financial dapat mempengaruhi perubahan peringkat obligasi perusahaan. Variabel 
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yang digunakan adalah aset berwujud, kematangan, pertumbuhan, modal, 

profitabilitas, dan ukuran  terhadap peringkat obligasi. 

Firer et al. (2008) meneliti kebijakan dividen di Afrika. Dalam penelitian 

tersebut, peneliti meneliti pengaruh kebijakan dividen terhadap perkembangan 

perusahaan dan juga menganalisa perngaruh terhadap peringkat obligasi 

perusahaan. Variabel yang digunakan terdiri dari dividen terhadap peringkat 

obligasi.  

Coval et al. (2009) meneliti peringkat obligasi dengan mengunakan struktur 

ekonomi finansial. Variabel yang digunakan adalah harga saham dengan peringkat 

obligasi. Hovakimian et al. (2009) menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 

peringkat obligasi perusahaan. Variabel yang digunakan adalah ukuran 

perusahaan, profitabilitas, perkembangan perusahaan, utang, tingkat 

pengembalian saham terhadap peringkat obligasi perusahaan. Kisgen (2009) 

melakukan penelitian tentang peringkat obligasi. Variabel yang digunakan adalah 

profitabilitas, pekembangan perusahaan, penjualan, utang, dan z-score terhadap 

peringkat obligasi perusahaan. 

Ayers et al. (2010) mengenalisa hubungan pajak dengan peringakt obligasi. 

Variabel yang digunakan adalah utang bebas pajak dengan peringkat obligasi. 

Bram dan Sienly (2010) menganalisa peringkat obligasi dengan menggunakan 3 

resiko yang nyata terdapat dalam perusahaan seperti penilaian resiko industri, 

resiko bisnis, resiko keuangan. Untuk menganalisa ketiga resiko tersebut, Bram 

dan Sienly (2010) menggunakan variabel rasio utang dan ekuitas, rasio laba pada 

aset, rasio likuiditas, total aset, dan dummy variable terhadap peringkat obligasi. 
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Malhotra et al. (2010) menggunakan Data Envelopmepment Analysis 

methodology sebagai alat dalam menganalisa 34 obligasi perusahaan yang 

terdapat dalam pasar modal. Model DEA terdapat beberapa variabel dalam 

mengukur tingkat obligasi seperti hutang jangka panjang, EBIT sebelum bunga 

dan pajak cakupan, total utang, EBIT, pajak, depresiasi, amortisasi, arus bersih 

kas, arus kas bebas, rasio laba pada modal dan pendapatan operasional terhadap 

peringkat obligasi 

Pu et al. (2011) melakukan penelitian faktor – faktor yang dapat 

mempengaruhi perubahan peringkat obligasi perusahaan. Variabel yang 

digunakan adalah hutang, ukuran, likuiditas, volatilitas, hasil, slope, dan standar 

profitablilitas yang diharapkan terhadap peringkat obligasi. 

Hovikimian et al. (2011) melakukan penelitian peringkat obligasi dalam 

keadaan perusahaan memiliki biaya bankrup yang tinggi atau rendah. Variable 

yang digunakan adalah perkembangan perusahaan, aset berwujud, penelitian dan 

perkembangan, biaya penjualan, profitabilitas, ukuran perusahaan, operasi resiko, 

pajak, dan umur perusahaan. 

Kaya (2011) melakukan penelitian dalam membandingkan pendanaan 

terbaik untuk perusahaan. Penelitian ini juga variabel yang mempengaruhi 

peringkat obligasi perusahaan. Variabel yang digunakan adalah ukuran, aset 

berwujud, profitabilitas, M/B, dan hutang terhadap peringkat obligasi. 

Kim et al. (2011) meneliti pengaruh manajemen laba terhadap perubahan 

peringkat obligasi perusahaan di pasar. Variabel yang digunakan terdiri dari 

Hendra Wijaya, Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi, 2015 
UIB Repository(c)2015



12 

 

 
 

ukuran, penjualan, pasar untuk buku, tangibility, R&D rasio, R&D indikator, 

profitabilitas, log penjualan, penghasilan, dan hutang terhadap peringkat obligasi. 

Oikounomou et al. (2011) meneliti peringkat obligasi. Variabel yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan, perkembangan perusahaan, rasio bunga, 

tingkat pengembalian aset, jumlah obligasi yang diisu, jatuh tempo obligasi, 

durasi, biaya penelitian dan pengembangan, dan likuiditas. Qiu dan Yu (2011) 

meneliti hubungan likuiditas dengan peringkat obligasi perusahaan. Variable yang 

digunakan adalah likuiditas terhadap peringkat obligasi. 

Chou dan Cheng (2012) melaksanakan penelitian peringkat obligasi. 

Variabel yang digunakan adalah diversifikasi, ukuran perusahaan, profitabilitas, 

pengeluaran modal, dan utang terhadap peringkat obligasi. 

Gambar 2.1 

Model pengaruh diversifikasi, ukuran perusahaan, profitabilitas, pengeluaran 

modal, dan utang terhadap peringkat obligasi. 

 

 

 

 

 

Sumber: Chou dan Cheng (2012) 

Wangy et al. (2012) melaksanakan penelitian peringkat obligasi perusahaan. 

Variabel yang digunakan adalah rasio omset aset, pendapatan, rasio pasar, rasio 

laba atas aset, log dari penjualan, pengaruh, dan aset-aset perusahaan terhadap 

peringkat obligasi. 

Ukuran Perusahaan 
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Hess dan immenkloter (2012) meneliti pengaruh fleksibilitas utang dan 

finansial terhadap peringkat obligasi perusahaan. Variabel yang digunakan terdiri 

dari profitabilitas, ukuran perusahaan¸dan likuiditas terhadap peringkat obligasi.  

Gambar 2.2 

Model pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan¸dan likuiditas terhadap 

peringkat obligasi. 

 

 

 

Sumber: Hess dan immenkloter (2012) 

Tian et al. (2012) meneliti hubungan antara likuiditas, kemampuan 

keuangan dan peringkat obligasi perusahaan. Variabel yang digunakan adalah 

rasio laba atas ekuitas, likuiditas, pertumbuhan, bunga, utang, ukuran perusahaan, 

umur, dan jaminan terhadap peringkat obligasi.  

Gambar 2.3 

Model pengaruh rasio laba atas ekuitas, likuiditas, pertumbuhan, bunga, utang, 

ukuran perusahaan, umur, dan jaminan terhadap peringkat obligasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tian et al. (2012) 
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Tao (2012) menganalisa hubungan reputasi perusahaan terhadap peringkat 

obligasi perusahaan. Variabel yang digunakan terdiri dari utang, bunga, kas, 

profitabilitas, ukuran,  rasio pasar, aset berwujud, sigma, dan beta terhadap 

peringkat obligasi. 

Gambar 2.4 

Model pengaruh utang, bunga, kas, profitabilitas, ukuran,  rasio pasar, aset 

berwujud, sigma, dan beta terhadap peringkat obligasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tao (2012)  

Karampatsas et al. (2012) menganalisa hubungan anatara peringkat obligasi 

dengan cara pembayaran dalam perusahaan. Variabel yang digunakan terdiri dari 

utang, ukuran perusahaan, pertumbuhan, likuiditas, kepemilikan saham, dan 

bunga terhadap peringkat obligasi. 
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Gambar 2.5 

Model pengaruh utang, ukuran perusahaan, pertumbuhan, likuiditas, kepemilikan 

saham, dan bunga terhadap peringkat obligasi. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Karampatsas et al. (2012) 

Baghai et al. (2013) menganalisa bagaimana pemeringkat obligasi memberi 

peringkat obligasi perusahaan. Variabel yang digunakan terdiri dari pertumbuhan, 

aset berwujud, utang tanpa pajak, pajak wajib dibayar, informasi, dan ukuran 

perusahaan terhadap peringkat obligasi.  

Gambar 2.6 

Model pengaruh pertumbuhan, aset berwujud, utang tanpa pajak, pajak wajib 

dibayar, informasi, dan ukuran terhadap peringkat obligasi. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Baghai et al. (2013)  
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Aman dan Nguyen (2013) meneliti seberapa pengaruhnya karakteristik 

perusahaan dapat mempengaruhi peringkat obligasi perusahaan. Variabel yang 

digunakan adalah hutang, ukuran, rasio laba atas aset, volatilitas, ukuran 

perusahaan luar direksi, kelembagaa, perusahaan, ketepatan waktu, informasi, 

pemerintah terhadap peringkat obligasi. 

Borensztein et al. (2013) meneliti peringkat obligasi di 14 negara berbeda. 

Variabel yang digunakan adalah utang, pendapatan, modal, ukuran perusahaan, 

inflasi, pertumbuhan, dan volatilitas terhadap peringkat obligasi. 

Gambar 2.7 

Model pengaruh utang, pendapatan, modal, ukuran perusahaan, inflasi, 

pertumbuhan, dan volatilitas terhadap peringkat obligasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Borensztein et al. (2013) 

Galai dan Weiner (2013) meneliti pengaruh dividen mempengaruhi 

volatilitas peringkat obligasi, ekuitas, dan resiko kredit. Variabel yang digunakan 

adalah dividen terhadap peringkat obligasi. Luo dan Chen (2013) menganalisa 

pengaruh karakteristik obligasi dan umur umur obligasi terhadap peringkat 

obligasi. Variabel yang digunakan adalah log dari ukuran masalah, durasi obligasi, 
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leverage, perimbangan keuangan terhadap PDB, lembaga pemeringkat, jaminan, 

dan jenis obligasi terhadap obligasi. 

Novitasari (2013) meneliti pengaruh pajak tangguhan terhadap peringkat 

obligasi. Variabel yang digunakan adalah pajak tangguhan tinggi dan pajak 

tangguhan rendah terhadap peringkat obligasi.  

Gambar 2.8 

Model pengaruh pajak tangguhan tinggi dan pajak tangguhan rendah terhadap 

peringkat obligasi 

 

 

 

Sumber: Novitasari (2013) 

Barnejee, Hung, dan Meng (2013) menganalisa bagaimana mengantisipasi 

perubahan dalam peringkat obligasi. Variabel yang digunakan adalah hutang, 

ukuran perusahaan, harga saham, likuiditas, profitabilitas, dividen, pendapatan, 

pertumbuhan, aset berwujud, utang bebas pajak terhadap peringkat obligasi. 
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Gambar 2.9 
Model pengaruh hutang, ukuran, harga, likuiditas, profitabilitas, dividen, 

pendapatan, pertumbuhan, aset berwujud, utang bebas pajak terhadap peringkat 

obligasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Barnejee, Hung, dan Meng (2013) 

Hajek dan Michalak (2013) meneliti bagaimana memprediksi peringkat 

obligasi perusahaan. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, reputasi 

perusahaan, profitabilitas, kegiatan, struktur aset, likuiditas, Utang, nilai pasar, 

dividen, penghasilan, rasio pembayaran, dan harga saham terhadap peringkat 

obligasi. 
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Gambar 2.10 

Model pengaruh ukuran perusahaan, reputasi perusahaan, profitabilitas, kegiatan, 

struktur aset, likuiditas, utang, nilai pasar, dividen, penghasilan, rasio 

pembayaran, dan harga saham terhadap peringkat obligasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hajek dan Michalak (2013) 

2.2 Variabel Dependen 

Peringkat obligasi adalah variable ordinal yang menunjukan nilai yang 

disusun dari 1 sampai 7 yang mewakili A-, A, A+, AA-, AA+, AAA-, dan AAA. ( 

Luo dan Chen, 2013). Menurut Hwang, Cheng, dan Lee (2008), peringkat obligasi 

merupakan salah satu informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan untuk 

menarik perhatian para investor. 

Menurut Gray et al. (2006), peringkat obligasi adalah sebuah definisi dari 

analisa karakteristik keuangan perusahaan per satu sampai tiga tahunnya. Menurut 

Struktur Aset 

Kegiatan 

Utang 

Likuiditas 

Nilai Pasar 

Dividen 

Penghasilan 

Ukuran Perusahaan 

Reputasi Perusahaan 

Profitabilitas 

Peringkat Obligasi 

Rasio Pembayaran 

Harga Saham 

Hendra Wijaya, Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peringkat Obligasi, 2015 
UIB Repository(c)2015



20 

 

 
 

Han, Yoon, dan Reinhart (2009), peringkat obligasi merupakan peringkat yang 

disediakan oleh beberapa agensi peringkat dan dapat menunjukkan tingkat resiko 

dan tingkat saham perusahaan baik lokal maupun perusahaan luar negeri. 

Menurut Becker dan Milbourn (2011), peringkat obligasi merupakan sebuah 

informasi yang penting dalam sistem finansial karena dapat mengukur apakah 

tingkat kualitas dan kompetisi yang dapat mempengaruhi obligasi.  

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Hubungan antara Utang dengan Peringkat Obligasi 

Dalam penelitian Luo dan Chen (2013) menyimpulkan bahwa semakin 

tinggi hutang sebuah perusahaan, semakin rendah peringkat obligasi sebuah 

perusahaan karena perusahaan yang memiliki utang dengan jumlah banyak 

sehingga membuat tingkat kesehatan dalam finansial menjadi tidak baik, sehingga 

terdapat hutang berpengaruh signifikan negatif terhadap peringkat obligasi. 

Penelitian Banerjee, Hung, dan Meng (2013) juga mendapatkan hasil bahwa 

semakin tinggi hutang sebuah perusahaan, semakin rendah peringkat obligasi 

sebuah perusahaan sehingga terdapat hutang berpengaruh signifikan negatif 

terhadap peringkat obligasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan Aman dan 

Nguyen (2013), Hwang et al. (2008), Chikkolwa (2008) dan Skaife (2005). 

Karampatsas et al. (2012) menunjukan hasil yang berbeda dengan peneliti 

tahun 2013 yaitu bahwa utang berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. 

Chou dan Cheng (2012) juga menunjukan hasil penelitian bahwa hutang 

berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan Pu et al. (2011), Chou dan Cheng (2012), Liu dan Wang (2012), 
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Kisgen (2009), dan Kisgen (2006). Variabel utang dapat berpengaruh signifikan 

positif dikarena adanya hubungan antara ukuran perusahaan dengan utang, 

semakin besar ukuran perusahaan juga diiringi dengan utang perusahaan sehingga 

peringkat obligasi perusahaan juga akan meningkat.  

Penelitian Kaya (2011) memberikan hasil berbeda bahwa hutang tidak 

berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi, karena investor tidak 

memperhatikan seberapa besar hutang perusahaan dalam memilih obligasi 

melainkan lebih memperhatikan profitabilitas, aset berwujud dan ukuran, 

sehingga pemeringkat obligasi mengukur peringkat obligasi berdasarkan 3 

variabel tersebut. 

2.3.2 Hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Peringkat Obligasi 

Hasil penelitian Banerjee et al. (2013) menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi perusahaan, ini 

dikarenakan besarnya ukuran perusahaan menunjukan seberapa kuatnya 

perusahaan tersebut sehingga pemeringkat obligasi akan memberikan peringkat 

obligasi yang bagus kepada perusahaan tersebut.  Hasil penelitian ini Hajek dan 

Michalak (2013) yang bertujuan untuk memprediksi peringkat obligasi 

perusahaan juga menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi perusahaan.  Penelitian 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar asset, 

ekuitas, alur kas, dan kemampuan membayar utang perusahaan, jadi semakin 

besar ukuran perusahaan dapat meningkatkan peringkat obligasi perusahaan 

karena memiliki tingkat resiko gagal bayar yang rendah. Hasil penelitian ini 
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konsisten dengan Aman dan Nguyen (2013), Pu et al. (2011), Kaya (2011), Liu 

dan Wang (2011), Hwang et al. (2008), Chikolwa (2008), Heyman et al. (2008),  

Poon (2007), Kisgen (2006), dan Almat dan Rijken (2006).  

Hovikimian et al. (2011) mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap peringkat obligasi karena perusahaan 

semakin besar maka biaya kebangkrutan akan semakin tinggi dan diiringi resiko 

yang lebih tinggi sehingga peringkat obligasi menurun. 

2.3.3 Hubungan antara Harga Saham dengan Peringkat Obligasi 

Penelitan Banerjee et al. (2013) menunjukan hasil harga berpengaruh 

signifikan positif terhadap peringkat obligasi karena dalam penelitian pada saat 

harga naik maka peringkat obligasi akan naik. Penelitian Hajek dan Michalak 

(2013) juga menunjukan hasil yang sama dengan Banerjee et al. (2013), semakin 

tinggi harga maka semakin tinggi peringkat obligasi perusahaan. Berdasarkan 

hasil-hasil para peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa harga saham 

berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan Dichev dan Piotroski (2001) dan Coval et al. (2009). 

Nordon dan Weber (2004) menunjukan hasil harga saham berpengaruh 

signifikan negatif terhadap peringkat obligasi dikarenakan adanya tingkat 

pengembalian saham yang tidak normal sehingga pemeringkat obligasi 

memberikan peringkat obligasi yang rendah terhadap perusahaan tersebut. 

2.3.4 Hubungan antara Likuiditas dengan Peringkat Obligasi 

Hasil penelitian Banerjee et al. (2013) menunjukan semakin lancar 

likuiditas perusahaan maka semakin kecil peringkat obligasi perusahaan. 
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Likuiditas berhubungan dengan investasi jangka pendek dan obligasi merupakan 

investasi jangka panjang jika obligasi perusahaan semakin  pendek jangkanya 

maka semakin rendah peringkat obligasi perusahaan tersebut.  Hasil penelitian 

konsisten dengan Hajek dan Michalak (2013), dan Pu et al. (2011),  

Tian et al. (2012) menghasilkan bahwa dengan likuiditas berpengaruh 

positif terhadap peringkat obligasi karena investor di China lebih tertarik terhadap 

perushaaan yang memiliki likuiditas yang tinggi dan dapat mencairkan bunga 

dengan cepat sehingga jaminan dalam gagal bayar semakin kecil karena 

menunjukan kemampuan finansial yang baik. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian Hess dan Immenklotter (2012), Karampatsas et al. (2012) dan Qiu dan 

Yu (2011). 

Hasil yang berbeda didapati Hwang et al. (2008) bahwa variabel likuiditas 

tidak berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Ini dikarenakan obligasi 

merupakan investasi jangka panjang maka tidak bisa diukur dengan rasio yang 

menghitung jangka pendek. Berdasarkan hasil-hasil para peneliti terdahulu dapat 

disimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap peringkat 

obligasi. 

2.3.5 Hubungan antara Profitabilitas dengan Peringkat Obligasi 

Banerjee et al. (2013) berpendapat bahwa profitabilitas berpengaruh 

signifikan positif terhadap peringkat obligasi perusahaan. Hwang et al. (2008) 

berpendapat bahwa besarnya profitabilitas sebuah perusahaan dapat menunjukan 

jaminan untuk para investor karena besarnya profitabilitas perusahaan 

menunjukan kesehatan finansial perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan 
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Hajek dan Michalak (2013), Aman dan Nguyen (2013), Tian et al. (2012), Hess 

(2012), Kim et al. (2011), Hovakimian et al. (2009), Kisgen (2009), Kaya (2011), 

Chikolwa (2008), dan Kisgen (2006).  

Hovikimian et al. (2011) meneliti bahwa profitabilitas berpengaruh 

signifikan negatif terhadap peringkat obligasi karena walaupun sebesar apapun 

profitabilitas yang dimiliki perusahaan, keuntungan tersebut akan digunakan 

untuk biaya kebangkrutan perusahaan. Berdasarkan hasil-hasil para peneliti 

terdahulu dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif 

terhadap peringakat obligasi. 

2.3.6 Hubungan antara Pendapatan dengan Peringkat Obligasi 

Banerjee et al. (2013) menyimpulkan bahwa pendapatan perusahaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi. Hasil ini konsisten 

dengan Borensztein et al. (2013), Hajek dan Michalak (2013) , Wang et al. (2012) 

dan Kim et al. (2011) karena pendapatan perusahaan berhubungan dengan projek 

finansial perusahaan, semakin tingginya pendapatan perusahaan maka semakin 

banyak projek finansial dan semakin banyak sumber pendapatan perusahaan 

tersebut. Ini bisa mengurangi resiko gagal bayar dalam obligasi bagi para investor. 

Berdasarkan hasil-hasil para peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa 

pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi. 

2.3.7 Hubungan antara Aset Berwujud dengan Peringkat Obligasi 

Banerjee et al. (2013) berpendapat bahwa aset berwujud berpengaruh 

signifikan positif terhadap peringkat obligasi karena aset berwujud berhubungan 

dengan perubahan dalam utang dan ekuitas, pada saat aset meningkat maka 
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peningkatan di utang lebih tinggi daripada ekuitas sehingga peringkat obligasi 

meningkat. Hasil ini konsisten dengan Baghai et al. (2013), Wang (2012), Kim et 

al. (2011), Kaya (2011), dan Heyman (2008), dan Aivazan (2006) berpendapat 

aset berwujud berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi.  

Hovikimian et al. (2011) meneliti bahwa aset berwujud dapat berpengaruh 

signifikan negatif terhadap peringkat obligasi apabila perusahaan memiliki dalam 

keaadan yang memerlukan biaya kebangkrutan yang tinggi. Berdasarkan hasil-

hasil para peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa aset berwujud berpengaruh 

signifikan positif terhadap peringkat obligasi. 

2.3.8 Hubungan antara Utang Bebas Pajak dengan Peringkat Obligasi 

Banerjee et al. (2013) berpendapat bahwa utang bebas pajak berpengaruh 

signifikan positif terhadap peringkat obligasi. Novitasari (2013) juga mendapatkan 

bahwa utang bebas pajak dapat mempengaruhi secara signifikan positif terhadap 

peringkat obligasi jika pajak tangguhannya rendah sehingga laba perusahaan 

meningkat sehingga peringkat obligasi meningkat. Hasil ini konsisten dengan 

Ayer et al. (2013). 

Kisgen (2006) berpendapat sama bahwa utang bebas pajak tidak 

mepengaruhi peringkat obligasi sebuah perusahaan. Hasil  ini  konsisten dengan 

Novitasari (2013) karena pajak tangguhan yang besar dan diikuti dengan utang 

bebas pajak yang besar dapat mengurangi laba perusahaan dan pada dasarnya 

perusahaan lebih cenderung meningkatkan laba perusahaan daripada menurunkan 

laba. Berdasarkan hasil-hasil para peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa 

hutang tanpa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap peringakat obligasi.  
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Perbedaan model penelitian penulis dengan model penelitian Banerjee et al. 

(2013) adalah adanya pengurangan variabel dividend dan pertumbuhan. 

Gambar 2.11 

Model pengaruh utang, ukuran, harga saham, likuiditas, profitabilitas, pendapatan, 

aset berwujud, utang bebas pajak terhadap peringkat obligasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Banerjee et al. (2013)  

Berdasarkan kerangka hipotesis di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1: Hutang berpengaruh signifikan negatif terhadap peringkat obligasi 

H2: Ukuran berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi 

H3: Harga Saham berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi 

H4: Likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap peringkat obligasi 

H5: Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi 

H6: Pendapatan berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi 

H5: Profitabilitas 

H4: Likuiditas 

H6: Pendapatan 

H7: Aset berwujud 

H8: Utang bebas pajak 

H1: Utang 

H2: Ukuran Perusahaan 

H3: Harga Saham 

Peringkat Obligasi 
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H7: Aset berwujud berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi 

H8: Utang bebas pajak berpengaruh signifikan positif terhadap peringkat obligasi 
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