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ABSTRAK 

 

Eno Murdianto, NIM. 1422100871. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi. ”Pengaruh Peringkat Obligasi, 

Pertumbuhan Perusahaan (Growth), dan Profitabilitas  Terhadap Yield Obligasi 

dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Perusahaan 

Nonkeuangan yang Terdaftar di Pefindo Tahun 2017)” 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis pengaruh peringkat 

obligasi terhadap yield obligasi; (2) Menganalisis pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap yield obligasi; (3) Menganalisis pengaruh profitabilitas 

terhadap yield obligasi; (4) Menganalisis pengaruh peringkat obligasi terhadap 

yield obligasi yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan; (5) Menganalisis 

pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap yield obligasi yang dimoderasi oleh 

ukuran perusahaan; (6) Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap yield 

obligasi yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. 

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling, dan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

35 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan 

data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan: analisis 

dekriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan Moderated Regression 

Analysis (MRA). 

Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Peringkat obligasi berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap yield obligasi dengan hasil uji t adalah  -2,255 dan 

signifikansi  0,031 < 0,05.; (2) Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap yield obligasi dengan hasil uji t adalah  -1,117 dan signifikansi  

0,273 > 0,05; (3) Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap yield 

obligasi dengan hasil uji t adalah  -3,050 dan signifikansi  0,005 < 0,05; (4) 

Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh peringkat obligasi 

terhadap yield obligasi dengan hasil uji t adalah  -1,079 dan signifikansi  0,290 > 

0,05; (5) Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap yield obligasi dengan hasil uji t adalah  4,174 dan 

signifikansi  0,000 < 0,05; (6) Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi 

pengaruh profitabilitas terhadap yield obligasi dengan hasil uji t adalah  -1,149 

dan signifikansi  0,261 > 0,05.  

 

Kata kunci:  Peringkat obligasi, Pertumbuhan perusahaan Profitabilitas, Yield 

obligasi, Ukuran perusahaan. 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Investasi pada dasarnya adalah usaha penanaman modal yang 

diharapkan dapat menghasilkan tambahan dana pada masa yang akan datang. 

Investasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi dalam bentuk aset 

riil dan investasi dalam bentuk surat berharga/sekuritas. Investasi dalam bentuk 

sekuritas keuangan bisa dilakukan dalam bentuk obligasi. Investasi dalam 

bentuk obligasi bertujuan untuk memperoleh hasil pendapatan berupa bunga 

(Haugen,1997 dalam Tandelilin, 2011). 

Obligasi merupakan surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh 

pemerintah maupun perusahaan swasta kepada investor, di mana utang ini akan 

dibayarkan pada masa yang ditentukan. Atas pinjaman tersebut investor diberi 

imbalan berupa bunga. Tujuan utama seorang investor dalam menginvestasikan 

dananya pada suatu sekuritas adalah memperoleh hasil (yield) dari investasi 

tersebut. Yuliati dan Handoyo (2016) mengemukakan bahwa yield obligasi 

adalah tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari seluruh penerimaan 

bunga dan nilai nominal obligasi, dengan harga obligasi. 

Apabila harga pasar obligasi sama dengan par value obligasi, maka 

besarnya yield akan sama dengan coupon rate yang dinyatakan dalam 

persentase (Samsul, 2016). Yield obligasi merupakan faktor terpenting untuk 

pertimbangan investor dalam melakukan pembelian obligasi sebagai instrumen 
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investasinya. Pada dasarnya kondisi perekonomian mempengaruhi kondisi 

pasar. Faktorfaktor ekonomi makro secara empiric telah terbukti mempunyai 

pengaruh terhadap kondisi pasar modal di beberapa negara. Faktor-faktor 

tersebut yaitu pertumbuhan produk domestic bruto (PDB), laju pertumbuhan 

inflasi dan tingkat suku bunga (Tandelilin, 2011). 

Obligasi (bond) adalah kontrak jangka panjang di mana peminjam dana 

setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu 

kepada pemengang obligasi tersebut (Brigham dan Houston, 2011). Obligasi 

merupakan salah satu pilihan investasi yang sangat diminati investor, karena 

obligasi memiliki pendapatan yang bersifat tetap. Dari sudut pandang 

perusahaan, salah satu bentuk pendanaan yang dapat dilakukan oleh suatu 

perusahaan untuk membiayai investasinya adalah dengan menerbitkan obligasi. 

Obligasi selain digunakan sebagai sarana melakukan ekspansi juga dapat 

digunakan sebagai sarana dalam memperkuat permodalan bagi perusahaan 

(Sari, 2012).  

Investasi pada obligasi relatif lebih aman jika dibandingkan dengan 

investasi pada saham, karena pemegang obligasi memiliki hak pertama atas 

aset perusahaan jika perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Hal tersebut 

terjadi karena perusahaan telah memiliki kontrak perjanjian untuk melunasi 

obligasi yang telah dibeli oleh pemegang obligasi. Meskipun obligasi 

merupakan investasi yang aman, investor memerlukan informasi yang cukup 

tentang obligasi agar dapat menganalisis dan memperkirakan risiko yang ada 

dalam investasi pada obligasi. Salah satu informasi yang diperlukan investor 
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adalah peringkat obligasi (bond rating) dari perusahaan penerbit obligasi. 

Altman (1989) dalam Sartono (2011) berpendapat bahwa peringkat obligasi 

sangat penting bagi investor karena mampu memberikan pernyataan informatif 

dan memberikan sinyal tentang kemungkinan kegagalan hutang suatu 

perusahaan. 

Sebelum ditawarkan, obligasi harus diperingkatkan oleh suatu lembaga 

atau agen pemeringkat obligasi (rating agency). Peringkat obligasi memiliki 

peran penting baik bagi perusahaan maupun investor karena merupakan 

indikator gagal bayarnya (Brigham dan Houston, 2009). Agen pemeringkat 

obligasi adalah lembaga independen yang memberikan informasi 

pemeringkatan skala risiko, sebagai petunjuk sejauh mana keamanan suatu 

obligasi bagi investor. Lembaga pemeringkat menggunakan suatu sistem dalam 

menulis kelas huruf yang menentukan kualitas dari obligasi perusahaan (Kim 

dan Gu, 2004 dalam Yulianti dan Handoyo, 2016). 

Salah satu lembaga pemeringkat obligasi di Indonesia yaitu PT. 

Pefindo. Secara umum peringkat obligasi yang diberikan oleh lembaga 

pemeringkat dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu investment grade (idAAA, 

idAA, idA, dan idBBB) dan non investment grade (idBB, idB, idCCC, dan 

idD). Investment grade adalah kategori bahwa suatu perusahaan dianggap 

memiliki kemampuan yang cukup dalam melunasi utangnya. Investor yang 

mencari investasi yang aman, umumnya memilih peringkat investment grade. 

Non-investment grade adalah kategori dimana perusahaan dianggap memiliki 
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kemampuan yang meragukan dalam memenuhi kewajibannya dan cenderung 

sulit memperoleh pendanaan (www.pefindo.com). 

Kegiatan berinvestasi para investor memerlukan suatu informasi yang 

lengkap tentang kondisi dan kinerja perusahaan yang akan ditanamkan 

modalnya tersebut guna meminimalisir kerugian atas resiko-resiko yang 

kemungkinan muncul dalam kegiatan investasinya. Salah satu media yang 

sering digunakan para investor untuk menganalisis kinerja perusahaan yaitu 

laporan keuangan. Kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan 

tercermin dalam laporan keuangan perusahaan, pada hakikatnya laporan 

keuangan merupakan ringkasan hasil akhir dari suatu kegiatan akuntansi 

perusahaan yang bersangkutan pada suatu periode tertentu. Sebelum 

menganalisis data keuangan, investor memerlukan analisis laporan keuangan 

ini dalam rangka menciptakan kebijakan dalam kegiatan penanaman modalnya. 

Bagi investor yang paling penting yaitu tingkat imbalan hasil (rate of return) 

dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan. (Jumingan, 

2016). 

Investor membutuhkan informasi tentang peluang tumbuh perusahaan. 

Pertumbuhan perusahaan merupakan suatu harapan yang diinginkan oleh pihak 

internal perusahaan (manajemen) dan pihak eksternal perusahaan (investor dan 

kreditor). Pertumbuhan ini diharapkan dapat memberikan aspek yang positif 

bagi perusahaan seperti adanya suatu kesempatan berinvestasi di perusahaan 

tersebut. Prospek perusahaan yang bertumbuh bagi investor merupakan suatu 

prospek yang menguntungkan, karena investasi yang ditanamkan diharapkan 

akan memberikan return yang tinggi. Kenaikan dan penurunan yang terjadi 

http://www.pefindo.com/
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pada pertumbuhan aset penting bagi investor yang akan menanamkan 

modalnya di pasar modal (Sari, 2012). 

Perusahaan yang tumbuh memerlukan banyak dana didalam 

menjalankan aktivitas perusahaan. Hal ini dilihat melalui perusahaan yang 

terus-menerus tumbuh akan lebih banyak membutuhkan dana didalam 

menjalankan aktivitas operasinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut 

Kieso (2004) dalam Rahardjo (2013) perusahaan dapat tumbuh menjadi lebih 

besar dengan cara meminjam uang untuk diinvestasikan dalam proyek baru. 

Pertumbuhan merupakan perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan baik 

naik maupun turun. Profitabilitas berpengaruh terhadap pertumbuhan 

perusahaan artinya dengan besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat 

berpengaruh terhadap produktivitas dan efisiensi perusahaan. 

Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam persentase yang digunakan 

untuk menilai sejauh mana perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba 

yang diperoleh. Tujuan dari profitabilitas berkaitan dengan kemampuan 

perusahaan untuk meraup laba yang memuaskan sehingga pemilik modal dan 

pemegang saham akan melanjutkan penyediakan modal bagi perusahaan 

(Simamora, 2010). Profitabilitas merupakan serangkaian keputusan yang 

diambil oleh manajer dalam menghasilkan keuntungan atau laba perusahaan 

atas pengelolaan aset perusahaan pada saat berjalannya operasional 

perusahaan. Sedikit atau banyaknya laba akan mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dan pendaan ekuitas, posisi 

likuiditas, dan kemampuan perusahaan untuk berubah. 

Selain faktor peringkat obligasi, pertumbuhan perusahaan, dan 

profitabilitas, yield obligasi juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, 

karena ukuran perusahaan menunjukkan kekuatan perusahaan dalam 
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mempertahankan eksistensinya. Ukuran perusahaan menggambarkan besar 

kecilnya aktiva yang dimiliki suatu perusahaan dan dapat dikatakan sebagai 

kemampuan perusahaan dalam menyediakan jumlah dan berbagai kapasitas 

produksi atau jasa. Selain itu, ukuran suatu perusahaan merupakan faktor 

utama dalam menentukan profitabilitas dari suatu perusahaan, semakin besar 

ukuran perusahaan akan semakin tinggi tingkat profitabilitas. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: (1) 

penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel 

moderasi, sedangkan penelitian terdahulu tidak ada yang menggunakan 

variabel moderasi; (2) teknik analisis data penelitian sekarang menggunakan 

analisis regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA), 

sedangkan penelitian terdahulu hanya menggunakan analisis regresi linier 

berganda. 

Penelitian tentang obligasi menarik sebab banyak faktor yang 

menyebabkan investor lebih tertarik dengan jenis investasi seperti obligasi 

dibandingkan saham. Pertama, pendapatan yang diberikan oleh obligasi 

cenderung bersifat tetap, sehingga resiko kerugian (loss) yang akan diterima 

investor rendah. Kedua, apabila suatu perusahaan mengalami kebangkrutan 

maka secara otomatis investor obligasi akan lebih diutamakan dalam 

pengembalian dananya dibandingkan dengan pemegang saham. 

Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar pada  PEFINDO, 

karena PEFINDO adalah perusahaan non keuangan yang menerbitkan obligasi, 

sehingga posisisnya lebih netral dan profesional. Berdasarkan uraian di atas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

peringkat obligasi, pertumbuhan, dan profitabilitas terhadap yield obligasi 

dengan ukuran perusahan sebagai variabel moderasi. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut ini. 

1. Bagaimana pengaruh peringkat obligasi terhadap yield obligasi? 

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap yield obligasi? 

3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap yield obligasi? 

4. Bagaimana peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh 

peringkat obligasi terhadap yield obligasi? 

5. Bagaimana peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh  

pertumbuhan perusahaan terhadap yield obligasi? 

6. Bagaimana peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh 

profitabilitas terhadap yield obligasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut ini. 

1. Menganalisis pengaruh peringkat obligasi terhadap yield obligasi. 

2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap yield obligasi. 

3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap yield obligasi. 

4. Menganalisis pengaruh peringkat obligasi terhadap yield obligasi yang 

dimoderasi oleh ukuran perusahaan. 

5. Menganalisis pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap yield obligasi 

yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. 

6. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap yield obligasi yang 

dimoderasi oleh ukuran perusahaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka 

manfaat penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian dapat  memberikan masukan kepada pihak manajemen 

perusahaan untuk memahami keterkaitan antara peringkat oblligasi, 

pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan yield 

obligasi. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan dapat berupaya 

untuk meningkatkan peringkat oblligasi, pertumbuhan perusahaan, 

profitabilitas dalam rangka mengoptimalkan yield obligasi. 

2. Bagi investor 

Hasil penelitian dapat  memberikan masukan kepada pihak investor untuk 

memahami keterkaitan antara peringkat obligasi, pertumbuhan 

perusahaan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan yield obligasi. Oleh 

karena itu, para investor sebelum melakukan investasi pada suatu 

perusahaan dapat memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor di 

atas agar investasinya menguntungkan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya 

untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh peringkat obligasi, 

pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap 

yield obligasi. 

 

  



63 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah diungkapkan di muka, 

maka dari hasil penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut 

ini. 

1. Peringkat obligasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap yield 

obligasi dengan hasil uji t adalah  -2,255 dan signifikansi  0,031 < 0,05.  

Hal ini menunjukkkan bahwa semakin tinggi peringkat obligasi akan 

menyebabkan semakin rendah  yield obligasi. 

2. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap yield 

obligasi dengan hasil uji t adalah  -1,117 dan signifikansi  0,273 > 0,05. 

Hal ini menunjukkkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan tidak 

dapat menjamin  menurunkan  yield obligasi. 

3. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap yield obligasi 

dengan hasil uji t adalah  -3,050 dan signifikansi  0,005 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi keuntugan yang diperoleh perusahaan 

akan menyebabkan semakin rendah yield obligasi. 

4. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh peringkat obligasi 

terhadap yield obligasi dengan hasil uji t adalah  -1,079 dan signifikansi  

0,290 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan tidak selalu dapat meningkatkan peringkat oblikasi dan 

menurunkan yield obligasi.  
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5. Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh pertumbuhan 

perusahaan terhadap yield obligasi dengan hasil uji t adalah  4,174 dan 

signifikansi  0,000 < 0,05. Hal ini karena sebelumnya pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap yield obligasi. Dengan 

demikian, pertumbuhan perusahaan yang didukung (diimbangi) oleh 

besarnya ukuran perusahaan akan berpengaruh signifikan terhadap yield 

obligasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan 

dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan menurunkan yield 

obligasi. 

6. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas 

terhadap yield obligasi dengan hasil uji t adalah  -1,149 dan signifikansi  

0,261 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan tidak selalu dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan 

menurunkan yield obligasi. 

 

B.  Saran 

Berkaitan dengan kesimpulan penelitian di atas,  maka  ada beberapa 

saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain: 

1. Bagi perusahaan, yaitu perusahaan yang memiliki peringkat obligasi 

yang tinggi, mengalami pertumbuhan yang baik, dan mendapatkan 

profit atau laba yang tinggi seharusnya memberikan yield obligasi yang 

tinggi kepada investor. 

2. Bagi investor, yaitu investor yang akan menginvestasikan dananya 

dalam bentuk obligasi sebaiknya tidak hanya memperhatikan 
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pertumbuhan dan besarnya ukuran perusahaan, namun harus 

memperhatikan peringkat obligasi dan profitabilitas yang dicapai oleh 

perusahaan yang menjual obligasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu peneliti selanjutnya disarankan untuk 

menggunakan atau menambahkan variabel lain yang dapat 

mempengaruhi yield obligasi, serta menambah objek penelitian yang 

lainnya yang terdaftar di Pefindo maupun dan BEI. 
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