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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi perikat obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek 

penelitian ini adalah peringkat obligasi perusahaan di BEI yang diperingkat oleh 

PT. PEFINDO dan tercatat dalam IBMD periode 2011 sampai dengan 2015. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan 

kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang diperoleh dari publikasi laporan keuangan serta data obligasi 

perusahaan terbuka  di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan, 

yang diakses pada website resmi BEI yaitu www.idx.co.id. 

Faktor-faktornya meliputi ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, 

likuiditas, profitabilitas, leverage dan umur obligasi. Akan dianalisis 

menggunakan analisis regresi logistik dengan bantuan program SPSS Ver 22 for 

Windows. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam 

pengambilan keputusan mengenai obligasi. 

Dalam penelitian ini periode mulai Januari 2011 sampai dengan Desember 

2015, kriteria perusahaan yang dijadikan sebagai populasi adalah semua 

perusahaan 97 perusahaan yang terdaftar di Indonesian Bond Market Directory 

(IBMD) dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang  selama periode 2011-

2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:  

http://www.idx.co.id/
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1) Semua perusahaan terbuka yang terdapat di Bursa Efek Indonesia  dan 

tercatat di Indonesian Bond Market Directory tahun 2011 sampai dengan 

periode 2015. 

2) Semua obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan selain perusahaan yang 

bergerak di sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2015. 

3) Perusahaan terbuka yang masuk dalam Corporate Bond dan diperingkat oleh 

PT. PEFINDO periode 2011 sampai dengan 2015. 

4) Perusahaan terbuka yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan 

keuangan   tahunan selama periode 2011 sampai dengan 2015. 

Berdasarkan kriteria sampel di atas, perusahaan yang dijadikan sampel 

penelitian sebanyak 14 perusahaan. Setelah data-data diperoleh kemudian akan 

dianalisa data tersebut sesuai dengan pokok permasalahan dan hipotesis yang 

telah dikemukakan. Analisanya yang dilakukan dengan regresi dan pengujian 

hipotesis. 

Pembahasan dalam penelitian ini terdapat beberapa langkah – langkah untuk 

mempermudah jalannya analisis, yang meliputi : 

a. Analisis deskriptif 

b. Uji asumsi klasik 

c. Analisis regresi linear berganda 

d. Pengujian Hipotesis 
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4.2 Statistik Deskriptif 

Data statistik deskriptif ini digunakan untuk memenuhi dan menggambarkan 

karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif ini 

berkaitan dengan pengumpulan dan peringkat data.  

Analisis statistik deskriptif dari data yang diambil untuk penelitian ini 

menggunakan sebanyak 14 sampel perusahaan yang menerbitkan obligasi dari 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Deskripsi variabel dalam statistik 

deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai Minimum, 

Maximum, Mean, dan Standar Deviasi dari satu variabel dependen yaitu 

peringkat obligasi dan tiga variabel independen yaitu ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, likuiditas, profitabilitas, leverage dan umur obligasi. 

Untuk menjelaskan dan menginformasikan data-data variabel penelitian terdapat 

pada table 4.1 berikut ini :  

     Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Peringkat Obligasi 70 1 3 2.36 .615 

SIZE 70 13.54 18.93 16.1680 1.17958 

GROWTH 70 .49 6.24 1.8460 .96264 

LIKUID 70 .35 2.76 1.4347 .49116 

PROFIT 70 .00 .17 .0661 .03731 

LEV 70 .28 .93 .5936 .13393 

MTRTY 70 0 1 .79 .413 

Valid N (listwise) 70     

Sumber: Data SPSS 22 diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa variabel dependen 

(peringkat obligasi) memiliki nilai minimal atau minimum 1 dan nilai maksimal 
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atau maksimum sebesar 3. Selain itu juga dapat dilihat bahwa variabel dependen 

(Y) ini memiliki nilai rata-rata sebesar 2.36 dan nilai standar deviasinya sebesar 

0.615. Hal ini berarti peringkat obligasi yang terdapat diperusahaan paling kecil 

1 dan jumlah aset yang dimiliki perusahaan terbesar 3. Standar deviasi sebesar 

0.615 yang artinya adalah tingkat penyimpangan dari variabel  sebesar 0.615 

dari nilai rata-rata.  

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel ukuran 

perusahaan (size) memiliki nilai minimal atau minimum 13.54 dan nilai 

maksimal atau maksimum sebesar 18.93 Selain itu juga dapat dilihat bahwa 

variable ukuran perusahaan (size) ini memiliki nilai rata-rata sebesar 16.1680 

dan nilai standar deviasinya sebesar 1.17958. Hal ini berarti jumlah aset yang 

dimiliki perusahaan paling kecil 13.54 dan jumlah aset yang dimiliki perusahaan 

terbesar 18.93. Standar deviasi sebesar 1.17958 menunjukkan variasi yang 

terdapat dalam ukuran perusahaan.  

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan 

perusahaan (growth) memiliki nilai minimal atau minimum sebesar 0.49 dan 

nilai maksimal atau maksimum sebesar 3.82 Selain itu juga dapat dilihat bahwa 

variabel pertumbuhan perusahaan (growth)  ini memiliki nilai rata-rata sebesar 

1.7577 dan nilai standar deviasinya sebesar 0.72684. Pottier and Sommer 

(dalam ikhsan et al, 2012) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan yang 

kuat berhubungan positif dengan keputusan peringkat yang diberikan oleh 

pemeringkat obligasi. Pada umumnya dengan pertumbuhan perusahaan yang 

baik akan memberikan peringkat obligasi yang investment grade.  
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Berdasarkan table 4.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel likuiditas 

memiliki nilai minimal atau minimum sebesar 0.35 dan nilai maksimal atau 

maksimum sebesar 2.40. Selain itu juga dapat dilihat bahwa variabel likuiditas 

ini memiliki nilai rata-rata sebesar 1.3806 dan nilai standar deviasinya sebesar 

0.44013 yang artinya adalah tingkat penyimpangan dari variabel  sebesar 

0.44013 dari nilai rata-rata.  

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel profitabilitas 

memiliki nilai minimal atau minimum sebesar 0.01 dan nilai maksimal atau 

maksimum sebesar 0.15. Selain itu juga dapat dilihat bahwa variabel 

profitabilitas ini memiliki nilai rata-rata sebesar 0.0653 dan nilai standar 

deviasinya sebesar 0.03339 yang artinya adalah tingkat penyimpangan dari 

variabel profitabilitas sebesar 0.03352 dari nilai rata-rata. 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel leverage 

memiliki nilai minimal atau minimum sebesar 0.28 dan nilai maksimal atau 

maksimum sebesar 0.85. Selain itu juga dapat dilihat bahwa variabel leverage 

ini memiliki nilai rata-rata sebesar 0.5914 dan nilai standar deviasinya sebesar 

0.12955 yang artinya adalah tingkat penyimpangan dari variabel  sebesar 

0.12955  dari nilai rata-rata.  

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel umur obligasi 

(maturity bond) memiliki nilai minimal atau minimum sebesar 0 dan nilai 

maksimal atau maksimum sebesar 1. Selain itu juga dapat dilihat bahwa variabel 

umur obligasi ini memiliki nilai rata-rata sebesar 0.786 dan nilai standar 
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deviasinya sebesar 0.4133 yang artinya adalah tingkat penyimpangan dari 

variabel  sebesar 0.4133  dari nilai rata-rata.  

4.3  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui hasil 

penelitian yang valid dan tidak menyimpang. Uji asumsi klasik ini meliputi uji 

autokorelasi, uji heterokedasitas dan uji multikolinearitas. Untuk mendeteksi 

korelasi dari uji autokorelasi ini menggunakan uji Durbin-Watson, untuk uji 

heterokedasitas menggunakan tabel Glejser test dan uji multikolinearitas 

menggunakan Varians Inflation Factor (VIF). 

a) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan 

dalam penelitian ini memiliki hasil normal atau tidak. Model regresi linear 

yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk 

mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dan uji 

statistik. Analisis yang digunakan penelitian ini dengan tabel statistik 

kolmogrov-sminov. Pengujian normalitas data secara statistik dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Untuk mengambil 

keputusan apakah model yang digunakan terdistribusi secara norml atau 

tidak dapat menggunakan nilai signifikansinya, apabila nilai signifikansinya 

lebih besar daripada 0.05 maka model yang digunakan terdistribusi secara 

normal dan begitu pula sebaliknya apabila nilai signifikansinya kurang dari 

0.05 maka datanya tidak normal. 
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Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Standardized 

Residual 

N 75 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .95860259 

Most Extreme Differences Absolute .053 

Positive .046 

Negative -.053 

Test Statistic .053 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

         Sumber: Data SPSS diolah 

 

Tabel diatas menunjukkan hasil pengujian normalitas data. Berdasarkan 

hasil pengujian Kolmogrov-Sminov, nilai asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,200 > 

0,05 maka nilai residual model terdistribusi  secara normal. Dengan demikian 

model memenuhi asumsi regresi linear. 

b) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara 

suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1) (Ghozali, 2006). Dalam analisis 

regresi digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel dependen dan variabel 

independen, sehingga dalam analisi regresi tidak diperbolehkan adanya korelasi 

antara data observasi dengan data obervasi sebelumnya. Jika dalam penelitian 

terdapat gejala autokorelasi, maka pada analisi regresinya tidak akurat. Untuk 
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melihat ada atau tidaknya gejala autokorelasi, maka dilakukan pengujian dengan 

menggunakan uji Durbin Watson (Uji DW). 

 Ukuran dalam menentukan ada atau tidaknya masalah autokorelasi 

dengan uji Durbin Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2(DW<-2) 

2. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW diantara -2 dan +2 

3. Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW diatas +2(DW>+2) 

Pada penelitian ini, hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini 

: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .764
a
 .584 .544 .4149 .491 

a. Predictors: (Constant), MTRTY, SIZE, GROWTH, LIKUID, LEV, PROF 

b. Dependent Variable: Y 

  Sumber: Data SPSS 22 diolah 

 

 Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 

0.491. Kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel dengan 

menggunakan nilai signifikansi 5% (0.05) dengan jumlah sampel (n) 

sebanyak 70 sampel, dan variabel independen (k) terdiri dari 6 variabel. Uji 

autokorelasi dalam penelitian ini menghasilkan nilai Durbin Watson sebesar 

0.491 dan letaknya terdapat diantara -2 dan +2. Sehingga dengan hasil yang 

didapatkan dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam penelitian ini tidak 

terdapat gejala autokorelasi.  
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c)  Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

(Ghozali, 2006). Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedositas atau tidak terjadi heteroskedastisitas dan 

begitu sebaliknya. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedasitas.Pengujian heteroskedastisitas menggunakan 

Glejser test (Gujarati, 2003). Jika koefisien parameter variabel independen tidak 

signifikan secara statistik, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas data 

pada model yang sedang dieliminasi. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa asymp.Sig 

atau p-value parameter variabel independen model tidak ada yang signifikan 

secara statistik pada 0: 5%. Dengan demikian, model tidak mengandung 

heterokedastisitas. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
.053 75 .200

*
 .990 75 .834 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

d) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 
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seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2006). 

Pendeteksian ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan 

pendeteksian Varians Inflation Factor (VIF). Model regresi bebas dari 

multikolinearitas apabila nilai VIF < 10. Hasil dari uji multikolinearitas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolineritas 

 

 

 

 

 

 

 

    

Tabel di atas menunjukan bahwa tidak terdapat variabel independen yang 

memiliki nilai tolerance lebih dari 0.10, semua variabel independen memiliki 

nilai tolerance lebih kecil dai 0.10 dan jika dilihat Varians Inflations Factor 

(VIF) juga tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. 

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini 

bebas dari gejala multikolinearitas atau tidak ada multikolinearitas. Persamaan 

regresi yang tidak ada multikolinearitas merupakan persamaan regresi yang 

tidak bias dan dapat digunakan untuk melakukan prediksi.  

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 SIZE .992 1.008 

GROWTH .679 1.472 

LIKUID .880 1.137 

PROF .403 2.481 

LEV .489 2.044 

MTRTY .775 1.290 

a. Dependent Variable: Y 
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4.4  Analisis Regresi Linear Berganda 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Dimana, 

analisis regresi linear berganda ini merupakan alat statistik yang dipergunakan 

untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen terhadap dua atau lebih 

variabel independennya. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda 

dilakukan untuk variabel dependen adalah peringkat obligasi dan untuk variabel 

independennya adalah ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, likuiditas, 

profitabilitas, leverage dan umur obligasi.  

Tabel 4.6 

Analisis Regresi Linear Berganda 

                                                  Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.944 .831  

SIZE .250 .041 .479 

GROWTH .407 .081 .482 

LIKUID -.119 .117 -.085 

PROF .893 2.283 .049 

LEV -1.244 .534 -.262 

MTRTY -.267 .133 -.179 

a. Dependent Variable: Y 

                        Sumber: Data SPSS 22 diolah 

 

Dari tabel hasil analisis regresi diatas dapat diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut : 

      Y= 1.944+0.250SIZE+0.407GROWTH – 0.119LIKUID+0.893PROF – 1.244LEV – 0.267MTRTY +e 
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Berdasarkan persamaan regresi berganda tersebut, hasil dapat 

diinterpretasikan untuk masing-masing variabel baik variabel dependen maupun 

independen sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian menunjukkan konstanta sebesar 1.944 artinya jika variabel 

lain (ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, likuiditas, profitabilitas, 

leverage dan umur obligasi) adalah nol, maka peringkat obligasi adalah 

1.944. 

2. Hasil pengujian koefisien regresi ukuran perusahaan adalah 0.250 yang 

artinya apabila ukuran perusahaan meningkat 1% maka peringkat obligasi 

akan meningkat sebesar 0.250 dengan catatan nilai pertumbuhan perusahaan, 

likuiditas, profitabilitas, leverage dan umur obligasi dalam keadaan konstan. 

Dengan adanya pengaruh positif tersebut ukuran perusahaan dengan 

peringkat obligasi menunjukkan hubungan yang searah. Jika ukuran 

perusahaan meningkat maka akan diikuti dengan peningkatan peringkat 

obligasi dan begitu dengan sebaliknya. Maka dapat disimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap peringkat obligasi, 

sehingga hipotesis pertama diterima. 

3. Hasil pengujian koefisien regresi pertumbuhan perusahaan adalah 0.407 

yang artinya apabila pertumbuhan perusahaan meningkat 1% maka 

peringkat obligasi akan meningkat sebesar 0.407 dengan catatan nilai ukuran 

perusahaan, likuiditas, profitabilitas, leverage dan umur obligasi dalam 

keadaan konstan. Dengan adanya pengaruh positif tersebut pertumbuhan 

perusahaan dengan peringkat obligasi menunjukkan hubungan yang searah. 
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Jika pertumbuhan perusahaan meningkat maka akan diikuti dengan 

peningkatan peringkat obligasi dan begitu dengan sebaliknya. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh positif 

signifikan terhadap peringkat obligasi, sehingga hipotesis kedua diterima. 

4. Hasil pengujian koefisien regresi likuiditas adalah -0.119 yang artinya 

apabila likuiditas meningkat 1% maka peringkat obligasi akan menurun 

sebesar 0.119 dengan catatan nilai ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, profitabilitas, leverage dan umur obligasi dalam keadaan 

konstan. Tetapi nilai signifikan sebesar 0.315 > 0.05 dengan demikian nilai 

signifikasi lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas 

tidak mempunyai pengaruh terhadap peringkat obligasi, sehingga hipotesis 

ketiga ditolak. 

5. Hasil pengujian koefisien regresi profitabilitas adalah 0.893 yang artinya 

apabila profitabilitas meningkat 1% maka peringkat obligasi akan menaik 

sebesar 0.893 dengan catatan nilai ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, profitabilitas, leverage dan umur obligasi dalam keadaan 

konstan. Tetapi nilai signifikan sebesar 0.697 > 0.05 dengan demikian nilai 

signifikasi lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap peringkat obligasi, 

sehingga hipotesis kelima ditolak. 

6. Hasil pengujian koefisien leverage sebesar – 1.224 yang artinya apabila 

leverage meningkat sebesar 1% maka return saham akan mengalami 

penurunan sebesar -1.244 dengan catatan nilai ukuran perusahaan, 
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pertumbuhan perusahaan, likuiditas, profitabilitas dan umur obligasi dalam 

keadaan konstan. Dengan adanya pengaruh negatif leverage dengan 

peringkat obligasi menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik atau 

berlawanan. Maka dapat disimpulkan bahwa leverage mempunyai pengaruh 

negatif terhadap peringkat obligasi, sehingga hipotesis kelima diterima. 

7. Hasil pengujian koefisien umur obligasi sebesar -0.267 yang artinya apabila 

leverage meningkat sebesar 1% maka return saham akan mengalami 

penurunan sebesar -0.267 dengan catatan nilai ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, likuiditas, profitabilitas dan leverage dalam 

keadaan konstan. Dengan adanya pengaruh negatif umur obligasi dengan 

peringkat obligasi menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik atau 

berlawanan. Maka dapat disimpulkan bahwa umur obligasi mempunyai 

pengaruh negatif terhadap peringkat obligasi, sehingga hipotesis keenam 

diterima.  

4.5  Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dalam penelitian dilakukan koefisien determinasi (R-Square). Koefisien 

determinasi (R-Square) dilakukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi 

variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi berkisar antara nol sampai satu. Hasil dari R Square  adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.7 

Koefisien Determinasi R-Square 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .781
a
 .609 .572 .4021 

a. Predictors: (Constant), MTRTY, SIZE, GROWTH, LIKUID, LEV, 

PROF 

        Sumber: Data SPSS 22 diolah 

Berdasarkan hasil output SPSS di atas, nilai R Square adalah sebesar 0.609. 

Artinya bahwa 60.9% peringkat obligasi dapat dijelaskan oleh Ukuran 

Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, Leverage dan 

Umur Obligasi. Sedangkan sisanya sebesar 39.1% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.  

 

4.6  Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab pernyataan dari rumusan 

masalah yang ada. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

regresi linear berganda. Prasyarat yang dilakukan dalam analisis regresi linear 

berganda adalah dengan uji asumsi klasik. Hal tersebut digunakan untuk 

mengetahui kondisi data yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari 

berbagai penyimpangan. Sehingga dapat ditentukan model analisis yang paling 

tepat digunakan. Dibawah ini merupakan hasil pengujian hipotesis secara parsial.  

a. Uji Parsial (Uji T) 
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Uji t dimaksudkan untuk menguji apakah masing-masing variabel 

independen secara parsial atau individu berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Uji t dalam penelitian ini menggunakan tingkat tingkat 

kepercayaan 95 % dan signifikansi 5% (α = 0,05). Kriteria pengujian dalam 

penelitian ini adalah apabila nilai p-value > α maka Ho diterima yang artinya 

variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Begitu sebaliknya apabila p-value ≤ α maka Ho ditolak, yang 

artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Dari tabel berikut ini didapat hasil pengujian secara parsial :  

 

Tabel 4.8 

Uji Parsial T (Uji T) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.944 .831  2.339 .023 

SIZE .250 .041 .479 6.056 .000 

GROWTH .407 .081 .482 5.043 .000 

LIKUID -.119 .117 -.085 -1.014 .315 

PROF .893 2.283 .049 .391 .697 

LEV -1.244 .534 -.262 -2.329 .023 

MTRTY -.267 .133 -.179 -2.005 .049 

a. Dependent Variable: Y 

 

Pada tabel 4.8 diperoleh nilai p-value dari masing – masing variabel 

independen. Sehingga dalam penelitian ini terdapat empat hipotesis yang 

diajukan untuk meneliti pengaruh variabel independen (ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, likuiditas, profitabilitas, leverage dan umur 
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obligasi) terhadap variabel dependen (peringkat obligasi). Hasil hipotesis – 

hipotesis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Peringkat Obligasi 

Ho : β1 = 0  Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi  

H1 : β1 > 0  Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

peringkat obligasi  

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Pada 

tabel 4.8 menunjukkan besarnya koefisien regresi untuk variabel ukuran 

perusahaan sebesar 0.250 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000. 

Dimana nilai tersebut lebih kecil daripada nilai signifikansinya (α = 0.05). 

Maka keputusannya adalah menolak Ho, yang artinya ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Pada penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Hal ini dikarenakan besar 

kecilnya ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Ukuran perusahaan (firm size) yang diukur dari total aset 

perusahaan akan mempengaruhi peringkat obligasi perusahaan. Ukuran 

perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh 

dana dari pasar modal. Perusahaan besar umumnya mempunyai akses ke 

pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Ukuran 

perusahaan menetukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan. 
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Selain itu, semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan diharapkan 

semakinmempunyai kemampuan dalam melunasi kewajiban di masa depan. 

Mengingat jumlah aset yang besar dapat dijadikan sebagai jaminan 

penerbitan obligasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sejati 

(2010).  

 

b) Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Peringkat Obligasi 

Ho : β2 = 0  Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi 

H2 : β2 > 0  Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

peringkat obligasi  

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa  Pertumbuhan 

Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Pada 

tabel 4.8 diperoleh koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan perusahaan 

sebesar 0.407 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000. Dimana nilai 

tersebut lebih kecil daripada nilai signifikansinya (α = 0.05).  Maka 

keputusannya adalah menolak Ho, yang artinya pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Pertumbuhan perusahaan merupakan perubahaan tahunan dari total 

aktiva atau kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size.. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap peringkat obligasi. Penelitian konsisten atau sama 

dengan penelitia Almilia dan Devi (2007). Hal ini menunjukkan bahwa 
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pandangan investor terhadap suatu perusahaan salah satunya diukur dengan 

book to market of value. Book to market of value adalah rasio yang 

menunjukkan penilaian pasar terhadao kondisi keuangan yang dicapai 

perusahaan. Pertumbuhan perusahaan yang baik akan memberikan peringkat 

obligasi yang investment grade. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi 

pada perusahaan sampel dimana perusahaan sampel dimana perusahaan 

dengan book to market of value yang tinggi cenderung memiliki peringkat 

obligasi yang investment grade. 

Semakin bertumbuh perusahaan, peringkat obligasi semakin tinggi. 

Dengan adanya pertumbuhan perusahaan ini maka perusahaan mempunyai 

peluang investasi yang artinya perusahaan mempunyai sesuatu yang 

menjanjikan dalam memberikan laba dari hasil investasi yang dilakukan 

sehingga perusahaan bisa tetap membayar pokok dan bunga obligasi dengan 

lancar menggunakan laba yang dihasilkan dari investasi. Oleh karena itu, 

semakin tinggi pertumbuhan perusahaan maka akan memberikan peringkat 

obligasi yang investment grade.  

 

c) Pengaruh Likuiditas terhadap Peringkat Obligasi 

Ho : β3 = 0  Likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi  

H3 : β3 > 0 Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat 

obligasi 

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Pada tabel 4.8 
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diperoleh koefisien regresi untuk variabel likuiditas sebesar -0.119 dan 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0.315. Dimana nilai tersebut lebih besar 

daripada nilai signifikansinya (α = 0.05). Maka keputusannya adalah 

menerima Ho, yang artinya likuiditas tidak berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. 

Hasil ini menunjukkan nilai rasio likuiditas yang negatif memiiki arti 

bahwa likuiditas perusahaan tidak hanya didukung dengan aktiva lancar 

yang tinggi, tetapi juga didukung oleh kemampuan membukukan atau 

memberikan keuntungan bagi perusahaan dari tahun ke tahun yang konsisten 

dan stabil melalui laba yang tinggi, sebab perusahaan tidak hanya 

berorientasi untuk pembayaran jangka pendek saja, tetapi juga berorientasi 

pembayaran jangka panjang (Widiastuti dan Rahyuda, 2016).  

Hasil penelitian sama dengan penelitian Enny Dwi Maharti (2011) 

bahwa current ratio ternyata tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Magreta 

(2009), Grace (2010) dan Bram (2010) yang menunjukkan hasil bahwa 

likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Pengaruh rasio likuiditas yang negatif tidak signifikan terhadap peringkat 

obligasi dikarenakan PT. PEFINDO mungkin lebih menilai pengelolaan aset 

dan dan passiva atas dasar laporan arus kas, yang memberikan informasi 

secara lebih terperinci. Laporan arus kas memberikan informasi yang 

relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas (Kieso, 2005). Laporan 
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arus kas memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apa 

yang terjadi pada sumber likuid perusahaan. 

   

d) Pengaruh Profitabilitas terhadap Peringkat Obligasi 

Ho : β4 = 0 Profitabilitas  tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi  

H4 : β4 > 0 Profitabilitas berpengauh positif signifikan terhadap peringkat 

obligasi 

Hipotesis keempat yang diajukan menyatakan bahwa Profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi. Pada tabel 4.8 

diperoleh koefisien regresi untuk variabel profitabilitas sebesar 0.893 dan 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0.697. Dimana nilai tersebut lebih besar 

daripada nilai signifikansi sebesar 0.05. Maka keputusannya adalah 

menerima Ho, yang artinya profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi. 

Dengan laba yang tinggi belum tentu memiliki peringkat obligasi yang 

investment grade (Mamduh dan Halim, 2000) dalam (Adrian, 2011). Alasan 

yang mendukung hasil penelitian ini adalah pengukuran profitabilitas yang 

berdasarkan proksi ROA kurang tepat. Hal ini karena ROA menunjukkan 

hasil (return) atas penggunaan aktiva perusahaan. Pengukuran ini akan 

cocok apabila diterapkan untuk menilai efektivitas manajemen dalam 

mengelola investasi atau mengukur tingkat kembalian investasi. Investasi 

dalam bentuk obligasi secara langsung sebenarnya tidak berpengaruh oleh 
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profitabilitas perusahaan, karena tetap menerima sebesar tingkat bunga yang 

telah ditentukan (Almilia dan Devi, 2007). 

 

e) Pengaruh Leverage terhadap Peringkat Obligasi 

Ho : β1 = 0  Leverage tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi  

H5 : β5 < 0  Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat 

obligasi  

Hipotesis kelima yang diajukan menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat obligasi. Pada tabel 4.8 

menunjukkan besarnya koefisien regresi untuk variabel leverage sebesar -

1.244 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0.023. Dimana nilai tersebut 

lebih kecil daripada nilai signifikansinya (α = 0.05). Maka keputusannya 

adalah menolak Ho, yang artinya leverage berpengaruh negatif signifikan 

terhadap peringkat obligasi. 

Pada penelitian ini menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif 

signifikan terhadap peringkat obligasi. Hasil ini konsisten dengan  penelitian 

Wijayanti dan Priyadi (2014) bahwa mengindikasikan perusahaan dengan 

tingkat leverage yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang rendah 

dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi rasio ini berarti sebagian 

besar aset didanai dari hutang. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan 

dihadapkan pada default risk atau peringkat obligasi yang rendah. Semakin 

tinggi leverage, semakin besar risiko kegagalan perusahaan. Dengan 

demikian, semakin rendah leverage perusahaan akan semakin tinggi 
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peringkat yang diberikan pada perusahaan. Rasio solvabilitas (Leverage) 

cenderung berpengaruh negatif terhadap peringkat obligasi. 

 

f) Pengaruh Umur Obligasi terhadap Peringkat Obligasi 

Ho : β1 = 0  Umur obligasi tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi  

H6 : β6 < 0  Umur obligasi berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat 

obligasi 

Hipotesis keenam yang diajukan menyatakan bahwa umur obligasi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat obligasi. Pada tabel 4.8 

menunjukkan besarnya koefisien regresi untuk variabel umur obligasi 

sebesar -0.267 serta memiliki nilai signifikansi sebesar 0.049. Dimana nilai 

tersebut lebih kecil daripada nilai signifikansinya (α = 0.05). Maka 

keputusannya adalah menolak Ho, yang artinya umur obligasi berpengaruh 

negatif signifikan terhadap peringkat obligasi. Pada penelitian ini 

menyatakan bahwa umur obligasi berpengaruh negatif signifikan terhadap 

peringkat obligasi.  

Umur Obligasi (maturity) adalah tenggang waktu jatuh tempo suatu 

obligasi, tepatnya merupakan waktu yang dibutuhkan untuk pemegang 

obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal 

obligasi yang dimilikinya. Obligasi dengan maturity singkat (jangka pendek) 

akan mengurangi risiko yang dihadapi penjual obligasi sehingga memiliki 

peringkat yang investment grade sedangkan obligasi dengan maturity yang 

panjang akan memberikan peringkat yang non investment grade. (Widiastuti 
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dan Rahyuda, 2016).  Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada 

perusahaan sampel dimana obligasi jangka pendek cenderung memiliki 

peringkat obligasi yang investment grade. Dalam konsep utang, semakin 

lama jangka waktu hutang maka semakin tinggi suku bunga yang ditetapkan, 

melihat nilai uang yang semakin lama waktunya akan semakin menurun, 

sehingga semakin lama investor menanamkan uang dalam obligasi, semakin 

besar kerugian yang ditanggungnya. Investor cenderung kurang menyukai 

obligasi dengan umur yang panjang karena risiko yang akan dihadapi juga 

akan semakin besar, sehingga umur obligasi yang pendek ternyata 

menunjukkan peringkat obligasi investment grade. 

Hasil sama dengan penelitian Susilowati dan Sumarto (2010) dalam 

(Andry, 2005). Suatu obligasi yang mempunyai masa jatuh tempo yang lama 

akan meningkatkan resiko investasi karena dalam periode yang cukup lama, 

resiko kejadian buruk atau peristiwa yang menyebabkan kinerja perusahaan 

menurun bisa saja terjadi (Susilowati dan Sumarto, 2010) dalam (Andry, 

2005). Oleh karena itu, obligasi dengan umur jatuh tempo yang lebih pendek 

mempunyai peringkat yang lebih baik dibanding dengan obligasi dengan 

umur jatuh tempo yang lama. 

 

 

 

 


