
 
 

1 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke-empat terbesar 

di dunia hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang mencapai 257.912.349 

(Badan Pusat Statistik atau BPS, 2016). Dengan pertumbuhan penduduk yang 

pesat, mendorong terjadinya kenaikan akan permintaan akan tempat tinggal. 

Keadaan tersebut mendorong terjadinya peningkatan pembangunan properti yang 

tinggi. Tidak hanya pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi yang cepat di 

Indonesia menunjang tingginya permintaan akan tempat tinggal. Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa pada tahun 2050 dua pertiga dari 

penduduk Indonesia diprediksi akan bertempat tinggal di wilayah perkotaan. Hal 

ini menandakan akan ada lebih banyak rumah, apartemen dan kondominium yang 

akan dibangun di wilayah perkotaan Indonesia untuk memenuhi permintaan di 

masa medatang (Indonesia Investments, 2015). 

Bank Indonesia menilai bahwa sektor properti memiliki peranan penting 

dalam pembangunan perekonomian nasional selain itu sektor properti merupakan 

salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan 

memiliki efek berantai (multiplier effect) serta backward linkage yang cukup 

besar kepada sektor-sektor ekonomi lainnya (Sindonews, 2017). Namun, dengan 

semakin banyaknya kebutuhan akan properti, maka hal tersebut akan 

mempengaruhi kebutuhan pendanaan perusahaan properti yang semakin tinggi. 

Selain biaya pembangunan yang tinggi, waktu pembangunan juga terbilang lama 

sehingga perusahaan perlu mendapatkan pendanaan untuk menunjang 
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pembangunan tersebut melalui pasar modal. Pasar modal menjadi salah satu 

pilihan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk melakukan kegiatan 

investasi. Dengan harapan, akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan 

datang. Dalam (Fransiskus, 2016) investasi terbagi atas dua jenis yakni investasi 

dalam bentuk surat berharga atau sekuritas (financial asset) misalnya saham, 

obligasi, waran dan lain sebagainya. Dan investasi pada aktiva rill (real asset) 

diwujudkan dalam pembukaan perkebunan, tambang dan pendirian pabrik. Kedua 

investasi tersebut tentunya memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-

masing. Hanya saja, untuk investasi pada sektor keuangan banyak memiliki risiko 

hal ini dikarenakan perubahan kondisi keuangan tapi masih banyak orang yang 

memilih untuk melakukan investasi pada sektor keuangan karena dinilai banyak 

memiliki keuntungan. 

Obligasi merupakan salah satu jenis produk pada sektor keuangan yang 

ditawarkan oleh pasar modal. Menurut (Bursa Efek Indonesia atau BEI, 2016) 

Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat 

dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar 

imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada 

waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Melihat 

adanya pendapatan tetap yang ditawarkan oleh obligasi, banyak investor mulai 

untuk melakukan keputusan investasi nya dengan membeli surat utang yang ada di 

pasar modal. 

Dalam penelitiannya (Susana Aprillia, 2011) selain memiliki pendapatan 

tetap, Obligasi menarik bagi investor dari segi keamanan jika dibandingkan 

dengan saham yakni (1) Volatilitas saham lebih tinggi dibandingkan dengan 
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obligasi sehingga daya tarik saham berkurang, dan (2) Obligasi menawarkan 

tingkat return yang positif. Jika dibandingkan dengan utang bank, obligasi dinilai 

lebih menarik. Bunga yang dibayarkan perusahaan kepada investor obligasi 

seringkali lebih rendah dari tingkat suku bunga yang dibebankan oleh bank. 

Karena uang yang dibayarkan untuk bunga diambil dari keuntungan perusahaan, 

dan perusahaan menggerakan bisnis untuk menghasilkan keuntungan, 

meminimalkan jumlah bunga yang harus dibayar ketika meminjam uang 

merupakan sebuah pertimbangan penting. Ini adalah salah satu alasan bagi 

perusahaan yang sehat dimana kelihatannya tidak membutuhkan uang seringkali 

menerbitkan obligasi ketika suku bunga berada pada tingkat yang sangat rendah. 

Kemampuan untuk meminjam uang dalam jumlah besar pada tingkat bunga yang 

rendah memberikan perusahaan kemampuan dalam berinvestasi pada infrastruktur 

dan proyek-proyek lainnya.  

Menerbitkan obligasi juga memberikan perusahaan kebebasan secara 

signifikan lebih besar dalam menjalankan operasional yang sesuai, terlepas dari 

pembatasan yang sering disyaratkan pada pinjaman bank. Misalnya, bank sering 

memberikan syarat pada perusahaan agar menyetujui berbagai kondisi, seperti 

tidak mengeluarkan lebih banyak utang atau tidak membuat akuisisi perusahaan, 

sampai pinjaman mereka lunas. Pembatasan tersebut dapat menghambat 

kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis dan membatasi pilihan 

operasionalnya. Menerbitkan obligasi memungkinkan perusahaan untuk 

mengumpulkan uang tanpa syarat seperti itu. Berdasarkan data BEI total emisi 

dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang 2017 adalah 56 emisi dari 45 emiten 

senilai Rp 84,08 Triliun yang mana tingkat obligasi di Indonesia pun masih 
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termasuk dalam kategori investment grade atau layak investasi sehingga dinilai 

masih memiliki potensi keuntungan. Berikut adalah perbandingan antara 

pertumbuhan saham dan obligasi di Indonesia: 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Saham dan Obligasi 

Sumber : Bloomberg, 2016 

Dari tabel diatas ditunjukkan bahwa pertumbuhan obligasi lebih banyak 

jika dibandingkan dengan saham. Pada tahun 2013, total pertumbuhan saham 

sebesar 9.43% sedangkan obligasi sebesar 16.18%. Kemudian, pada tahun 2014 

total pertumbuhan Saham sebesar 5.23% sedangkan obligasi sebesar 10.98%. Dan 

pada tahun 2015 total pertumbuhan saham sebesar 1.45% sedangkan obligasi 

sebesar 6.44% . Maka dapat disimpulkan, Selisih pertumbuhan antara saham dan 

obligasi setiap tahunnya yakni sebesar 5%. Hal ini dapat dikatakan bahwa obligasi 
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masih menjadi salah satu alat investasi yang menarik jika dibandingkan dengan 

saham.  

Namun, sama seperti efek lainnya, obligasi pun memiliki risiko yaitu 

adanya (default risk) yang merupakan kondisi dimana emiten tidak memenuhi 

kewajibannya yakni tidak terbayarnya bunga dan pokok utang. Contoh nya seperti 

yang terjadi pada 21 Juni 2017 di PT Bima Multi Finance (BIMF), yang peringkat 

nya diturunkan ke level  idD oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT PEFINDO) 

lantaran gagal bayar kewajiban finansial yang jatuh tempo (Bisnis Market, 2017). 

Menilik rekam jejaknya, perusahaan pembiayaan ini didirikan pada 1990 dengan 

nama PT Lautan Berlian Pacific Finance dan menyandang nama PT BIMF sejak 

Oktober 2006. Bisnis BIMF fokus pada pembiayaan kendaraan bekas, terutama 

pembiayaan motor dan mobil bekas. Akhirnya, PT BIMF sedang menjalani proses 

restrukturisasi utang yang mencapai Rp 332 miliar  sesuai dengan kesepakatan 

yang telah dilakukan. 

Dalam kasus gagal bayar obligasi, perlindungan hukum yang diberikan 

untuk melindungi investor pemegang obligasi terhadap risiko gagal bayar dibagi 

menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. 

Tindakan wali amanat saat melakukan negosiasi menentukan isi dari perjanjian 

perwaliamanatan termasuk dalam perlindungan hukum preventif. Dengan 

perlindungan hukum preventif, gagal bayar obligasi perusahaan oleh emiten 

kemungkinan dapat dicegah dengan mencantumkan ketentuan-ketentuan 

perjanjian yang jelas serta melindungi investor pemegang obligasi selaku kreditor.  

Salah satu ketentuan yang terdapat pada UU Pasar Modal dan Kep. 

Bapepam No.412 adalah ketentuan tentang adanya jaminan. Jaminan harta 
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kekayaan oleh emiten merupakan hal yang penting guna melindungi investor 

pemegang obligasi jika suatu waktu terjadi risiko gagal bayar obligasi. Pemberian 

jaminan dalam suatu penerbitan obligasi berfungsi menjamin pemenuhan utang 

debitor jika terjadi wanprestasi sebelum waktu jatuh tempo. Adanya jaminan 

dalam penerbitan obligasi perusahaan sangat dibutuhkan mengingat obligasi 

perusahaan merupakan obligasi yang dalam penerbitannya tidak dijamin harta 

tertentu, namun dikeluarkan atas dasar kepercayaan umum terhadap perusahaan 

atau perorangan atau yang dikenal dengan debenture bond. Seperti hal nya PT 

Berlian Laju Tanker Tbk (PT BLTA) dinyatakan gagal bayar bunga enam surat 

utangnya yang berdenominasi rupiah dan dolar Amerika Serikat. 

Obligasi ini tidak didukung atau dijamin oleh agunan khusus serta tidak 

dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan perseroan, baik barang bergerak 

maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada 

dikemudian hari menjadi jaminan atas obligasi ini kecuali hak-hak kreditur 

perseroan yang telah dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan yang telah 

ada maupun yang akan ada sesuai pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Hak 

pemegang obligasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur 

perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari (Syehni, 

2015). 

Agar investor dapat memiliki gambaran terkait seberapa besar default risk 

yang ada, maka diperlukan suatu alat yang dapat mengantisipasi hal tersebut yakni 

peringkat obligasi. Peringkat obligasi menyatakan tinggi rendahnya tingkat risiko 

dan keamanan dari obligasi tersebut. Menurut (Raharja dan Sari, 2008 dalam 

Ermi, 2010) mengungkapkan bahwa peringkat obligasi ini penting karena 
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peringkat tersebut memberikan pernyataan yang informatif dan memberikan 

sinyal tentang probabilitas kegagalan hutang suatu perusahaan. Peringkat tersebut 

diberikan oleh lembaga pemeringkat obligasi yang independen dan dapat 

dipercaya.  

Lembaga Pemeringkat Internasional yang sudah banyak dikenal yakni 

Fitch Ratings, Moody’s Investor Service dan S&P. Sedangkan, Di Indonesia, ada 

dua lembaga pemeringkat obligasi domestik yang diakui oleh Otoritas Jasa 

Keuangan yakni adalah Fitch Indonesia dan  PT PEFINDO. Dalam penelitian ini, 

menggunakan  sampel peringkat yang dikeluarkan oleh PT PEFINDO 

dikarenakan banyak perusahaan yang melakukan serta mempublikasikan 

peringkat obligasi nya melalui PT PEFINDO. Dan sampai saat ini PT PEFINDO 

sudah melakukan peringkatan lebih dari 500 perusahaan dan pemerintah daerah. 

Terdapat tiga komponen utama penilaian yang dilakukan oleh PT PEFINDO 

dalam menentukan rating atau peringkat obligasi suatu perusahaan yaitu risiko 

industri, risiko bisnis dan risiko keuangan. 

Menurut PT PEFINDO, peringkat obligasi dibedakan menjadi dua 

kategori yakni investment grade (AAA,AA,A dan BBB) dan non investment 

grade (BB,B,CCC dan D) simbol tersebut mirip dengan symbol S&P. Hal ini 

dikarenakan PT PEFINDO memiliki hubungan afiliasi dengan S&P. Dengan 

adanya penelitian sejenis yang  berkaitan dengan pemeringkatan obligasi, namun 

masih belum ditemukannya keseragaman hasil dan masih banyaknya perbedaan 

dari masing-masing peneliti maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian ini 

kembali. Selain itu, ada pertanyaan apakah obligasi yang diperingkat oleh agen 

pemeringkat ini akurat atau tidak karena adanya suatu kejadian yang dialami oleh 
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peringkat obligasi Bank Global di tahun 2004 yang mana agen pemeringkat nya 

adalah Kasnic. Saat itu, Kasnic memberikan rating A- pada obligasi Bank Global, 

namun kemudian BI mengeluarkan pengumuman bahwa izin Bank Global 

dibekukan dan peringkat obligasinya turun menjadi D (Retno, 2016) salah satu 

penyebab hal tersebut yakni biasnya informasi yang dilakukan oleh agen 

pemeringkat dikarenakan monitor kinerja perusahaan yang tidak dilakukan secara 

rutin. Agen pemeringkat hanya dapat menilai suatu perusahaan setelah terjadinya 

peristiwa yang menyebabkan perubahan peringkat. 

Laporan keuangan  merupakan informasi yang dianggap akurat oleh 

investor dalam pengambilan keputusan investasi. Tujuan laporan keuangan 

menurut Kasmir (2013) adalah memberikan informasi terkait aktiva, kewajiban, 

pendapatan, biaya dan informasi keuangan lainnya. Dengan adanya laporan 

keuangan, perusahaan dapat meminimalisir terjadinya risiko investasi sehingga 

investor tertarik untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Dalam laporan 

keuangan, terdapat rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

melihat kinerja keuangan perusahaan dan menjelaskan posisi keuangan suatu 

perusahaan. 

Peringkat obligasi yang dilakukan oleh lembaga pemeringkatan melakukan 

peringkat dengan mengukur aspek risiko keuangan melalui kinerja keuangan 

perusahaan. Menurut Dewi Widowati (2013), Desak Nyoman (2015) dan Ninis 

Kurniasih (2015) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi. Kemudian, menurut Ayyu Pertiwi (2013) dan Dewi 

Widowati (2013) mendapatkan hasil bahwa leverage dapat digunakan untuk 

mengukur peringkat obligasi. Likuiditas yang diteliti oleh Ninis Kurniasih (2015) 
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dan Dewi Widowati (2013) mendapatkan hasil bahwa likuiditas dapat 

mempengaruhi peringkat obligasi. Indah Wijayanti (2014) mengukur 

pertumbuhan perusahaan yang kemudian memperoleh hasil bahwa pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh dalam memprediksi peringkat obligasi. 

Profitabilitas, leverage dan likuiditas dapat mencerminkan kinerja 

keuangan perusahaan dalam hal perolehan laba hingga kemampuan perusahaan 

dalam melunasi hutang-hutangnya sehingga ketiga variabel tersebut dapat 

digunakan untuk memprediksi peringkat obligasi dan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi para investor sebelum melakukan kegiatan investasi. 

Sedangkan, pertumbuhan perusahaan mencerminkan tingkat kekayaan perusahaan 

dengan melihat penjualan perusahaan yang terus menerus meningkat sehingga 

pertumbuhan perusahaan dapat digunakan dalam memprediksi peringkat obligasi. 

Peringkat obligasi yang diukut dengan menggunakan rasio profitabilitas, 

leverage, likuiditas dan pertumbuhan perusahaan dianggap mampu untuk 

memprediksi peringkat obligasi perusahaan. Karena, keempat variabel tersebut 

mampu mencerminkan sebatas mana kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan sehingga dapat membayar hutang-hutang nya yang kemudian akan 

mempengaruhi peringkat obligasi perusahaan tersebut. Semakin tinggi perolehan 

laba dan kemampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya, maka akan semakin 

tinggi pula peringkat obligasi yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut 

Ayyu Pertiwi (2013). 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

dimana pengukuran variabel ini menggunakan rasio return on investment. 

Perusahaan yang memiliki nilai laba bersih lebih besar dibandingkan jumlah 
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aktiva nya dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mampu memperoleh laba 

maksimal. Dengan memperoleh laba yang baik, maka investor pun akan tertarik 

untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut dan akan melakukan pembelian 

obligasi yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga, hal tersebut dapat 

mengukur peringkat obligasi perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Dewi Widiwati (2013), Desak Nyoman (2015), dan Ninis 

Kurniasih (2015), profitabilitas mampu memprediksi peringkat obligasi 

perusahaan.  

Leverage adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka 

panjangnya. Perusahaan yang memiliki hutang yang lebih tinggi jauh 

dibandingkan dengan total modalnya akan dianggap berisiko dalam investasi 

Dewi Widowati (2013). Investor akan melihat perusahaan yang kemampuan 

melunasi hutangnya besar sehingga perusahaan yang memiliki tingkat leverage 

yang rendah, akan menarik para investor sehingga hal tersebut akan berdampak 

pada peringkat obligasi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ayyu Pertiwi 

(2013) dan Dewi Widowati (2013) memperoleh hasil bahwa leverage mampu 

memprediksi peringkat obligasi. 

Likuiditas yakni kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka 

pendeknya. Perusahaan dianggap baik ketika perusahaan tersebut mampu 

membayar hutangnya yang jatuh tempo hanya dengan melalui aset lancar nya 

seperti kas. Sehingga ketika jatuh tempo, perusahaan tidak perlu untuk melakukan 

penjualan aset atau menggunakan laba perusahaan untuk membayar hutangnya, 

namun hanya dengan menggunakan kas saja perusahaan tersebut dapat membyaar 

hutangnya. Maka dari itu, perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi 
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akan menarik investor untuk melakukan kegiatan investasi pada perusahaan 

tersebut sehingga hal ini akan berdampak pada perolehan peringkat obligasi 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ninis Kurniasih (2015) dan Dewi 

Widowati (2013) mendapatkan hasil bahwa likuiditas mampu memprediksi 

peringkat obligasi.  

Pertumbuhan perusahaan adalah penilaian sejauh mana penjualan yang 

dilakukan perusahaan tersebut bertumbuh dari satu waktu ke waktu lainnya. 

Perusahaan yang memiliki penjualan yag terus menerus meningkat akan menarik 

investor untuk melakukan investasi karena perusahaan tersebut dianggap berhasil 

dalam melakukan kegiatan operasional nya. Sehingga perusahaan yang memiliki 

pertumbuhan perusahaan yang baik akan menarik minat investor untuk melakukan 

kegiatan investasi yang kemudian akan mempengaruhi peringkat obligasi 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Wijayanti (2014) mendapatkan 

hasil bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh dalam memprediksi peringkat 

obligasi perusahaan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indah Wijayanti (2014), Ninis 

Kurniasih (2015), Dewi Widowati (2013), Desak Nyoman (2015) dan Ayyu 

Pertiwi (2013) dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, leverage, likuiditas dan 

pertumbuhan perusahaan dapat dijadikan indikator dalam melihat kinerja 

keuangan perusahaan yang akan berdampak pada peringkat obligasi perusahaan 

tersebut.  

Banyaknya penelitian tersebut masih didapatkan ketidakseragaman hasil 

penelitian yang menyebabkan peneliti ingin melakukan penelitian kembali. 

Dimana, yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya 



12 
 

yaitu dari variabel yang diuji. Untuk menguji kinerja keuangan profitabilitas, 

penulis menggunakan rasio keuangan return on investment (ROI) yang mana 

investor akan menilai jika perusahaan memiliki nilai ROI yang tinggi, maka 

perusahaan dinilai memiliki nilai ekonomi yang baik.  

Sedangkan untuk menguji kinerja keuangan leverage, penulis 

menggunakan rasio keuangan debt to equity ratio (DER) yang mana sebelumnya 

telah diteliti oleh Dewi Widowati (2013) yang mendapatkan hasil bahwa leverage 

berpegaruh dalam memprediksi peringkat obligasi dikarenakan semakin rendah 

leverage perusahaan maka semakin baik peringkat perusahaan tersebut. Maka dari 

itu, peneliti mengambil rasio keuangan DER untuk menguji kinerja keuangan 

leverage. 

Untuk menguji kinerja keuangan likuiditas, peneliti menggunakan rasio 

keuangan yaitu cash ratio yang mana penelitian sebelumnya belum pernah 

menguji dengan menggunakan rasio tersebut. Peneliti memilih cash ratio 

dikarenakan rasio tersebut yang paling baik untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek nya. Karena penilaian rasio 

tersebut hanya menggunakan kas dalam melunasi utang jangka pendek 

perusahaan. 

Sedangkan, untuk menguji kinerja keuangan pertumbuhan perusahaan, 

peneliti menggunakan perhitungan yang membandingkan penjualan perusahaan 

tahun sebelum dengan tahun sekarang. Penulis menggunakan rasio pertumbuhan 

perusahaan yang mana sebelumnya telah diteliti oleh Indah Wijayanti (2014) yang 

mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap 
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peringkat obligasi karena, semakin bertumbuhnya perusahaan maka peringkat 

obligasi pun semakin tinggi. 

Setelah diketahui seberapa penting kinerja keuangan dalam memprediksi 

peringkat (rating) obligasi dalam investasi obligasi, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Untuk 

Memprediksi Peringkat Obligasi (Studi Pada Perusahaan Properti dan 

Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-

2016)” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Apakah kinerja keuangan profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi ? 

2. Apakah kinerja keuangan leverage berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi ? 

3. Apakah kinerja keuangan likuiditas berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat obligasi ? 

4. Apakah kinerja keuangan pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap peringkat obligasi ? 

5. Apakah kinerja keuangan (profitabilitas, leverage, likuiditas, dan 

pertumbuhan perusahaan) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai perumusan  masalah  yang  telah diuraikan,  maka  tujuan penelitian  
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ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan profitabilitas dalam 

memprediksi peringkat obligasi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan leverage dalam 

memprediksi peringkat obligasi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan likuiditas dalam 

memprediksi peringkat obligasi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan pertumbuhan 

perusahaan dalam memprediksi peringkat obligasi. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan (profitabilitas, 

leverage, likuiditas dan pertumbuhan perusahaan) secara bersama-

sama dalam memprediksi peringkat obligasi. 

1.4   Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 

yaitu:  

1. Bagi Fakultas Ekonomi & Bisnis 

Memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur 

yang berkaitan tentang manajemen keuangan, khususnya terkait 

dengan peringkat obligasi. 

2. Bagi Pihak Penerbit Obligasi 

Memberikan kontribusi terkait kinerja keuangan apa saja yang 

mempengaruhi peringkat obligasi, supaya pihak penerbit obligasi 

bisa meminimalisir terjadinya gagal bayar obligasi dengan 

memperhatikan kinerja keuangan perusahaan. 
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3. Bagi Peneliti atau Akademisi 

Meningkatkan pengetahuan peneliti dan kesempatan untuk 

mempraktekkan teori tentang manajemen keuangan terutama 

dalam menganalisis pengaruh rasio keuangan untuk memprediksi 

peringkat obligasi. 

4. Bagi Pihak Lain 

Digunakan sebagai bahan studi dan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

  


