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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini banyak perusahaan menerbitkan obligasi sebagai sumber 

pendanaan bagi perusahaannya untuk ekspansi usaha dan atau menjalankan 

aktivitas perusahaan untuk dapat tumbuh dan berkembang serta menjadi pesat 

sesuai dengan peluang bisnis yang ada. Berbagai macam perusahaan yang 

bergerak di sektor manufaktur hingga keuangan perbankan telah menerbitkan 

obligasi sebagai alternatif sumber pendanaan dan atau permodalan  

perusahaan. Beberapa asalah permodalan muncul dikarenakan terdapat 

banyak peluang bisnis baru yang menjanjikan prospek keuntungan bagi 

perusahaan, namun dana perusahaan yang bersumber dari modal sendiri 

terbatas jumlahnya. Untuk mendukung pertumbuhan perusahaan itulah 

dimanfaatkan dana dari  pihak luar, dalam hal ini peran pasar modal sangatlah  

penting. Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu 

negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu 
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1. Pasar Modal sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi 

perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor)  

2. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk 

pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, 

kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi 

pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-

lain.  

Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang 

dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing 

instrument dan melibatkan dua pihak, yakni pihak yang memiliki kelebihan 

modal dan pihak yang memerlukan modal. Dalam usaha mendapatkan modal 

tersebut perusahaan dapat melakukan dengan menerbitkan sekuritas utang 

(debt securitities) yang merupakan pernyataan hak / klaim atas sejumlah 

pendapatan. 

 Obligasi  merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak 

antara pemberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman. Peminjam harus 

membayar kembali pokok pinjaman ditambah dengan bunga dalam kurun 

waktu tertentu yang sudah disepakati (Jogiyanto, 2003). 

Obligasi sebagai salah satu sekuritas pendapatan tetap telah 

memberikan peranan yang cukup besar dalam perekonomian baik di dunia 

maupun untuk Indonesia sendiri. Moorad Choudhry penulis buku Corporate 

Bond Market :Instrument and Applications (2006) menyatakan bahwa nilai 

obligasi dunia sebesar Rp 21 triliun pada akhir tahun 2004. 
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Pada tabel diperlihatkan beberapa Negara maju yang mempunyai 

perdagangan obligasi. Total nilai perdagangan obligasi mencapai US$  11,3 

triliun di 10 Negara maju. Pasar Amerika Serikat memiliki kontribusi paling 

besar yaitu 48,5%,diikuti oleh Jepang sebesar 26,3%dan Jerman yang 

mencapai 10,9%. Data ini juga memberikan arti betapa besarnya pengaruh 

dunia terhadap perkembangan obligasi di dunia (Manurung,Adler 

H,2006,hlm.2,3) 

 

Tabel I.1 

Major Goverment Bond Markets December 2004 

No Country Value(US$ Bio) Percentage 

1 United States 5,490.00 48.50 

2 Japan 2,980.00 26.30 

3 Germany 1,236.00 10.90 

4 France 513.00 4.50 

5 Canada 335.00 3.00 

6 United Kingdom 331.00 2.90 

7 Netherlands 253.00 2.20 

8 Australia 82.00 0.70 

9 Denmark 72.00 0.60 

10 Switzerland 37.00 0.30 

Total 11,329.00 100.00 

Sumber : IFC World Statistics,January 2005 
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Obligasi akan memberikan income yang tetap kepada investor berupa 

pembayaran bunga pada waktu yang sudah terjadwal dan investor akan 

mendapatkan pokok utang pada saat jatuh tempo sesuai dengan umur 

obligasi. Meskipun obligasi relatif lebih aman daripada saham, namun 

obligasi juga memiliki risiko, yaitu default risk. Default risk adalah risiko 

tidak terbayarnya bunga dan pokok utang. Untuk mencegah terjadinya risiko 

tersebut, sebaiknya investor memperhatikan peringkat obligasi. Peringkat 

obligasi merupakan sumber legal insurance bagi investor dalam mengurangi 

kemungkinan terjadinya default risk dengan cara melakukan investasi hanya 

pada obligasi yang memiliki peringkat tinggi, seperti peringkat BBB ke atas 

(Foster, 1986: 501). 

Untuk melakukan investasi pada obligasi, selain diperlukan dana yang 

cukup, pemilik modal juga memerlukan pengetahuan yang cukup tentang 

obligasi serta diikuti dengan naluri bisnis yang baik untuk bisa menganalisis 

atau memperkirakan faktor- faktor yang bisa mempengaruhi investasi pada 

obligasi Seorang pemilik modal yang berminat membeli obligasi, sudah 

seharusnya memperhatikan peringkat obligasi karena peringkat tersebut 

memberikan informasi dan memberikan signal tentang probabilitas kegagalan 

utang suatu perusahaan. Peringkat obligasi (bond ratings) merupakan skala 

resiko dari semua obligasi yang diperdagangkan. Skala ini menunjukkan 

seberapa aman obligasi bagi pemodal. Keamanan ini ditunjukkan oleh 

kemampuannya dalam membayar bunga dan pelunasan pokok pinjaman. 

Penentuan tingkat skala tersebut memperhitungkan beberapa variabel yang 

mempengaruhi peringkat obligasi. Peringkat obligasi (bond rating) 
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memberikan pernyataan yang informatif dan memberikan sinyal tentang 

probabilitas kegagalan utang suatu perusahaan (Sari, 2004). Bonds rating 

penting karena rating tersebut memberikan pernyataan yang informatif dan 

memberikan signal tentang probabilitas gagal bayar/default hutang suatu 

perusahaan (Altman dalam Sugeng, 2003) dan  bonds rating mempunyai 

korelasi yang tinggi dengan debt security yield (Foster, 1986 dalam Sugeng, 

2007).  

Rating merupakan sebuah pernyataan tentang keadaan penanggung 

hutang dan kemungkinan yang akan dilakukan, sehubungan dengan hutang 

yang dimiliki, sehingga dapat dikatakan bahwa rating merupakan ukuran 

risiko. Pemeringkatan obligasi mempunyai banyak fungsi yang sangat 

berguna bagi investor, diantaranya sumber informasi berbiaya rendah dan 

sumber sertifikasi tambahan atas penyajian laporan keuangan yang dibuat 

perusahaan .Terkait dengan pembelian obligasi, pemodal bisa memanfaatkan 

credit rating agency yang memberikan jasa penilaian terhadap obligasi yang 

beredar untuk mendapatkan informasi mengenai peringkat obligasi (bond 

ratings).Secara umum masyarakat mengukur keberhasilan perusahaan 

berdasarkan pada kemampuan perusahaan yang terlihat dari kinerja 

manajemen. Kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan 

dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Sehingga untuk mengukur 

keberhasilan perusahaan dapat menggunakan analisis terhadap laporan 

keuangan perusahaan. 

Dari sudut pandang investor, analisis laporan keuangan dapat 

digunakan untuk memprediksi masa depan, sedangkan dari sudut pandang 
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manajemen, analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu 

mengantisipasi kondisi di masa depan dan yang lebih penting sebagai titik 

awal untuk perencanaan tindakan yang akan mempengaruhi peristiwa di masa 

depan (Brigham dan Houston, 2001). 

Seiring dengan krisis multi dimensi yang menimpa Indonesia sejak 

pertengahan tahun 1997 yang dimulai dengan merosotnya nilai rupiah 

terhadap dolar Amerika Serikat telah menghancurkan sendi-sendi ekonomi 

termasuk pada sektor perbankan. Krisis moneter yang terus menerus 

mengakibatkan krisis kepercayaan, akibatnya banyak bank dilanda penyakit 

yang sama. Hal ini menyebabkan banyak bank yang lumpuh karena dihantam 

kredit macet.  

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah 

satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan 

keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan itu akan dapat 

dihitung sejumlah rasio keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian 

tingkat kesehatan bank. Analisis rasio adalah salah satu cara pemrosesan dan 

penginterpretasian informasi akuntansi. Dengan analisis rasio ini dapat 

diketahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dibidang keuangan. Analisis 

rasio keuangan dapat dipakai sebagai sistem peringatan awal (early warning 

system) terhadap kemunduran kondisi keuangan dari suatu perusahaan.  

Hasil analisis laporan keuangan akan membantu mengintepretasikan 

berbagai hubungan kunci serta kecenderungan yang dapat memberikan dasar 

pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan dimasa mendatang. 

Untuk menilai kinerja perusahaan perbankan umumnya digunakan enam 
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aspek penilaian rasio keuangan CAMELS, yaitu : 1) Capital ; 2) Assets 

Quality ; 3) Management ; 4) Earnings ; 5) Liquidity ;6) Sensitivity To Market 

Risk ,yang kesemuanya itu tertuang dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/10/PBI/2004 tanggal   12 April 2004 dan Surat Edaran 6/23/DPNP/2004 

tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

(Sulistyowati,2005). Hal ini menunjukan bahwa rasio keuangan dapat 

digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. 

Di Indonesia pemeringkatan obligasi ditangani oleh PT. PEFINDO 

(Pemeringkat Efek Indonesia) dan Kasnic Credit Rating sejak tahun 1995 atas 

ketentuan pemerintah yang mewajibkan pemeringkatan atau rating bagi setiap 

emisi obligasi. Pemeringkatan yang dilakukan oleh PEFINDO sendiri 

mengacu pada pemeringkatan yang dilakukan oleh Standard & Poor's. 

Tujuan pemeringkatan obligasi adalah untuk menilai kinerja perusahaan dari 

berbagai faktor yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan 

keuangan perusahaan. Peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat 

akan menyatakan  obligasi tersebut layak atau tidak untuk investasi, sehingga 

dengan pemeringkatan tersebut dapat menilai perusahaan dapat atau tidak 

membayar kembali hutangnya sesuai dengan penilaian lembaga pemeringkat. 

Sehingga lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perdagangan surat 

berharga termasuk obligasi, sangat berkepentingan dengan analisis rasio 

keuangan dalam memprediksi bond rating. Lembaga-lembaga ini 

menghadapi permasalah tentang penentuan rasio-rasio yang dapat digunakan 

sebagai prediktor dalam memprediksi peringkat obligasi. Sehingga dapat 

diprediksi perusahaan-perusahaan yeng termasuk investment grade (AAA, 
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AA A, dan BBB) dan non-investment grade (BB, B, CCC, dan D). Di 

samping itu perlu diketahui, apakah kedua kelompok perusahaan tersebut 

juga mempunyai perbedaan kinerjanya.  

 Secara empiris tingkat kegagalan bisnis dan kebangkrutan bank dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan model CAMEL dapat diuji sebagaimana 

yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu : Thomson (1991) dalam 

Wilopo (2001) yang menguji manfaat rasio keuangan CAMEL dalam 

memprediksi kegagalan bank di USA pada tahun 1980an dengan 

menggunakan alat statistik regresi logit, Nurhasanah dalam Sugeng (2007) 

melakukan penelitian mengenai peringkat obligasi dengan mengambil sampel 

perusahaan manufaktur tahun 2000 - 2002 dan didapatkan 99 observasi 

dengan menggunakan 26 rasio keuangan. Analisis yang digunakan adalah 

dengan melakukan perbandingan antara MDA dan regresi logistik variabel 

yang signifikan. 

Penelitian ini menguji  kekuatan aspek rasio keuangan CAMELS pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  dalam 

memprediksi peringkat obligasi di tahun yang akan datang .Hasil penelitian 

diharapkan akan memberikan pemahaman tentang proses bonds ratings yang 

kemudian meningkatkan pengetahuan terhadap salah satu kegunaan laporan 

keuangan. 

Atas dasar paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian berjudul ‘ANALISIS RASIO KEUANGAN YANG 

MEMPENGARUHI  PROBABILITAS PERINGKAT OBLIGASI (Studi 
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Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2003-2007)’. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang  di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang 

diangkat pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah rasio Capital Adequacy Ratio mempengaruhi probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan di Indonesia? 

2. Bagaimanakah Primary Equity Ratio mempengaruhi probabilitas peringkat 

obligasi perusahaan perbankan di Indonesia? 

3. Bagaimanakah Return On Risk Assets mempengaruhi probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan di Indonesia? 

4. Loan to Assets Ratio mempengaruhi probabilitas peringkat obligasi 

perusahaan perbankan di Indonesia? 

5. Bagaimanakah Net Profit Margin mempengaruhi probabilitas peringkat 

obligasi perusahaan perbankan di Indonesia? 

6. Bagaimanakah Operating Profit Margin mempengaruhi probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan di Indonesia? 

7. Bagaimanakah Return on Assets mempengaruhi probabilitas peringkat 

obligasi perusahaan perbankan di Indonesia? 

8. Bagaimanakah Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional 

mempengaruhi probabilitas peringkat obligasi perusahaan perbankan di 

Indonesia? 
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9. Bagaimanakah Investing Policy Ratio mempengaruhi probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan di Indonesia? 

10. Bagaimanakah Loan to Deposit Ratio mempengaruhi probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan di Indonesia? 

11. Bagaimanakah Interest Expense Ratio mempengaruhi probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan di Indonesia? 

12. Bagaimanakah Interest Rate Risk Ratio mempengaruhi probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 

1. Mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan di Indonesia. 

2. Mengetahui pengaruh Primary Equity Ratio terhadap probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan di Indonesia. 

3. Mengetahui pengaruh Return On Risk Assets terhadap probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan di Indonesia. 

4. Mengetahui pengaruh Loan to Assets Ratio terhadap probabilitas peringkat 

obligasi perusahaan perbankan di Indonesia. 

5. Mengetahui pengaruh Net Profit Margin terhadap probabilitas peringkat 

obligasi perusahaan perbankan di Indonesia. 

6. Mengetahui pengaruh Operating Profit Margin terhadap probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan di Indonesia. 
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7. Mengetahui pengaruh Return on Assets terhadap probabilitas peringkat 

obligasi perusahaan perbankan di Indonesia. 

8. Mengetahui pengaruh Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional 

terhadap probabilitas peringkat obligasi perusahaan perbankan di 

Indonesia. 

9. Mengetahui pengaruh Investing Policy Ratio terhadap probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan di Indonesia. 

10. Mengetahui pengaruh Loan to Deposit Ratio terhadap probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan di Indonesia. 

11. Mengetahui pengaruh Interest Expense Ratio terhadap probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan di Indonesia. 

12. Mengetahui pengaruh Interest Rate Risk Ratio terhadap probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan di Indonesia. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Bagi penulis 

1. Mengetahui rasio-rasio keuangan yang mempengaruhi probabilitas 

peringkat obligasi perusahaan perbankan. 

2. Sebagai tambahan wacana dan referensi bagi civitas akademika yang 

melakukan penelitian dengan topik sejenis. 

Bagi investor 
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Model pendugaan yang diperoleh akan  bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan ketika akan membeli obligasi pada perusahaan perbankan  yang 

ada dipasar modal. 

Bagi perusahaan perbankan 

1. Dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang berkaitan dengan 

obligasi dan pemeringkatan obligasi yang dilakukan oleh PT.PEFINDO.  

2. Dapat memberikan antisipasi dan petunjuk dalam mempertahankan dan 

atau meningkatkan peringkat obligasi perusahaan perbankan. 

Bagi dunia pasar modal 

1. Sebagai model pendugaan berkaitan dengan sinyal awal yang seharusnya 

diikuti oleh para investor agar tidak  terjebak dalam pembelian obligasi 

yang berisiko  atau bermasalah. 

2. Memberikan masukan bagi regulation maker dalam pembuatan keputusan 

mengenai pemeringkatan obligasi perusahaan khususnya pada perusahaan 

perbankan yang masih jarang diteliti. 
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