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ABSTRACT 

This research aims to examine the effect of earning management and the 

company’s financial ratio (leverage, liquidity, solvency, profitability, 

productivity) to bond ratings. Bonds rating is a statement about the state of the 

debtor and the possibility of what can be done in connection with the debt owned.  

The research used secondary data from  non-financial companies that have the 

bonds listed in Indonesia Stock Exchange (BEI), and releases emissions period 2006 to 

2009. The testing hyphotheses using regression test with model econometric 

dynamic. 

The result of this research showed earning management significant effect 

to bond issue , earning management significant effect to bond rating. liqudity 

ratio, leverage ratio, solvency ratio, are not shown significant effect to bond 

rating. Profitability ratio and  productivity ratio significant effect to bond rating. 

 Keywords : earning management, bond issue, bond rating, financial ratio. 
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PENDAHULUAN 

 

Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak 

antara pemberi pinjaman dengan yang diberi pinjaman (emiten). Obligasi dapat 

memberikan penghasilan tetap yaitu berupa kupon bunga dan pokok utang pada 

waktu jatuh tempo yang ditentukan. Obligasi akan mendapatkan pemeringkatan 

secara berkala yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat obligasi. 

Peringkat obligasi dikeluarkan di Indonesia oleh lembaga pemeringkat 

yang salah satunya adalah PT PEFINDO. Menurut Hickman (1958) dalam Yasa, 

(2010) peringkat obligasi digunakan secara ekstensif dalam komunikasi investasi 

sebagai informasi pengukuran risiko obligasi. Jadi peringkat obligasi dapat 

digunakan untuk mengetahui signal tentang probabilitas kegagalan  pembayaran 

utang  perusahaan dan kinerja dari perusahaan tersebut.  

Peringkat obligasi salah satunya ditentukan dari hasil laporan keuangan 

perusahaan, jadi jika kinerja suatu perusahaan baik maka obligasi juga akan 

mempunyai peringkat yang baik, sehingga akan  banyak investor yang berminat 

pada obligasi tersebut. Salah satu cara agar laporan keuangan terlihat baik adalah 

dengan melakukan manajemen laba. Manajemen laba merupakan suatu 

penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu mempengaruhi tingkat 

laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan (Herawaty, 2008).   

Manajemen  laba ini dilakukan untuk memberikan suatu  informasi kepada 

agen pemeringkat mengenai kinerja keuangan perusahaan yang positif, sehingga 

bisa memberikan peringkat (rating) yang terbaik. Dengan peringkat yang baik ini 

tentu dapat meningkatkan kepercayaan dan memaksimalkan dana yang masuk 

kedalam perusahaan.  

Manajemen laba juga mempengaruhi penerbitan obligasi suatu 

perusahaan. Dalam penerbitan obligasi, perusahaan akan dengan jelas menyatakan 

jumlah dana yang dibutuhkan yang dikenal dengan istilah jumlah emisi obligasi. 

Penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan obligasi berdasarkan aliran arus kas 

perusahaan, kebutuhan, serta kinerja bisnis perusahaan. Jika kinerja bisnis 

perusahaan terlihat baik maka jumlah emisi obligasi juga dapat ditingkatkan, 
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sedangkan kinerja perusahaan yang baik dapat dihasilkan salah satunya dengan 

praktik manajemen laba.  

Selain manajemen laba sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

peringkat obligasi, menurut Raharja dan Sari (2008) prediksi peringkat obligasi 

dapat dibentuk dari rasio-rasio keuangan seperti leverage, likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas dan produktivitas. Hal ini juga didukung oleh penelitian Linandarini 

(2010), bahwa rasio-rasio keuangan tersebut mempunyai pengaruh terhadap 

peringkat obligasi. 

Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk 

menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang 

terdapat pada pos laporan keuangan (neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas). 

Perusahaan yang mempunyai rasio-rasio keuangan yang baik akan membuat pihak 

luar beranggapan bahwa kinerja perusahaan tersebut juga baik. Jadi semakin baik 

rasio-rasio keuangan tersebut semakin tinggi rating obligasi suatu perusahaan.  

Beberapa penelitian mengenai manajemen laba dan rasio-rasio keuangan 

terkait peringkat obligasi hanya meneliti secara terpisah. Oleh sebab itu peneliti 

tertarik untuk mengkombinasikan manajemen laba dan rasio-rasio keuangan 

terkait pengaruhnya terhadap peringkat obligasi.  

Penelitian mengenai manajemen laba dan rasio-rasio keuangan ini 

bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa salah satu penentuan peringkat 

obligasi didasari oleh  kinerja keuangan, dengan anggapan bahwa kinerja 

keuangan yang dilihat dari  laporan keuangan lebih menggambarkan kondisi 

perusahaan dan manajemen laba dan rasio-rasio keuangan merupakan variabel 

yang diperoleh dari laporan keuangan. Adapun pertanyaan penelitian yang muncul 

adalah: (1) Apakah manajemen laba mempunyai pengaruh positif terhadap emisi 

obligasi? (2) Apakah manajemen laba mempunyai pengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi? (3) Apakah rasio leverage, likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas dan produktivitas  mempunyai pengaruh positif  terhadap peringkat 

obligasi? 

 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh manajemen laba terhadap emisi obligasi, dan memberikan bukti empiris 

http://id.wikipedia.org/wiki/Neraca
http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_laba/rugi
http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_aliran_kas
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mengenai pengaruh manajemen laba dan rasio keuangan (leverage, likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas dan produktivitas)   terhadap peringkat obligasi. 

 

TELAAH PUSTAKA 

 

Teori Agensi 

Teori Agensi menjelaskan latar belakang terjadinya manajemen laba di 

perusahaan. Menurut Jansen dan Meckling (1976) dalam Ujiyantho dan Pramuka 

(2007) teori agensi menjelaskan mengenai sebuah kontrak antara  manajer (agent) 

dengan pemilik (principal). Principal itu sendiri merupakan pihak yang 

memberikan wewenang kepada agent untuk bertindak atas nama principal, 

sedangkan agent merupakan pihak yang diberi amanat oleh principal untuk 

menjalankan perusahaan. Agent berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

apa yang telah diamanatkan oleh principal kepadanya. 

 Diantara principal dan agent, investor lebih menginginkan laporan dari 

pihak agent  karena agent yang mengelola manajemen perusahaan sehingga lebih 

mengetahui mengenai kondisi sesungguhnya perusahaan, sedangkan principal 

hanya sebagai pemilik perusahaan yang menerima laporan dari pihak manajemen. 

Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent mengenai 

kondisi perusahaan disebut asimetri informasi.  

Asimetri informasi yang terjadi antara principal dan agent  menyebabkan 

terjadinya konflik kepentingan. Konflik kepentingan  diasumsikan oleh teori 

agensi bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Yaitu 

agent, secara moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan para 

pemilik (principal), namun disisi lain agent  juga mempunyai kepentingan 

memaksimumkan kesejahteraan mereka. Hal tersebut  mendorong  agent untuk 

melakukan penyimpangan dalam penyajikan informasi  kepada pemilik 

perusahaan agar agent dinilai berkinerja baik dan mendapat bonus untuk 

memenuhi kepentingan pribadinya. Penyimpangan yang dapat terjadi adalah 
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manajemen mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan dalam laporan keungan 

atau yang sering disebut manajemen laba (Herawaty, 2008).  

 

Manajemen  Laba 

Manajemen laba adalah suatu bentuk penyimpangan dalam proses 

penyusunan laporan  keuangan, yaitu mempengaruhi tingkat laba yang 

ditampilkan dalam laporan keuangan. Bentuk manajemen laba menurut 

Rahmawati (2008) adalah sebagai berikut:  

a.    Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi 

    Cara manajemen untuk mempengaruhi laba melalui judgement terhadap 

estimasi akuntansi antara lain: estimasi tingkat piutang tidak tertagih, 

estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak 

berwujud, dan estimasi biaya garansi. 

b.    Mengubah metode akuntansi 

 Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, 

contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka 

tahun ke metode depresiasi garis lurus. 

c.    Menggeser periode biaya atau pendapatan 

 Beberapa orang menyebut rekayasa jenis ini sebagai manipulasi keputusan 

operasional (Fischer dan Rosenzweig, 1995 dalam Rahmawati, 2008).  

 

Rasio-Rasio Keuangan 

  Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk 

menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang 

terdapat pada pos laporan keuangan. Analisis rasio dapat digunakan untuk 

membimbing investor dan kreditor untuk membuat keputusan atau pertimbangan 

tentang pencapaian perusahaan dan prospek di masa datang. Beberapa rasio-rasio 

kuangan yang dievaluasi seperti:  (1) Rasio Leverage, rasio ini digunakan untuk 

mengukur keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh kreditor (utang) 

dan yang didanai oleh pemilik perusahaan (ekuitas). (2) Rasio Likuiditas ,menurut  

Sartono (2002), likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rasio_Keuangan
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kewajiban financial jangka pendek tepat pada waktunya. (3) Rasio Solvabilitas, 

rasio ini menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi segala 

kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi. (4) Rasio Profitabilitas, 

menurut  Sartono (2002) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri. (5) Rasio Produktivitas, mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan sumber daya yang dimilikinya.  

 

Obligasi 

Obligasi merupakan suatu instrumen pendapatan tetap (fixed income 

securities) yang dikeluarkan oleh penerbit (issuer) dengan menjanjikan suatu  

tingkat pengembalian kepada pemegang obligasi (bondholder) atas dana yang 

diinvestasikan investor berupa kupon yang dibayarkan secara berkala dan nilai 

pokok (principal) ketika obligasi tersebut jatuh tempo. Obligasi miliki 

karakteristik sebagaimana karakteristik sekuritas pendapatan tetap (fixed income 

securities) lainnya, yaitu:  

 1) Surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum,  

 2) Memiliki jangka waktu tertentu atau masa jatuh tempo,  

 3) Memberikan pendapatan tetap secara periodik,  

 4) Ada nilai nominal. Nilai nominal obligasi disebut juga nilai pari, par value, 

stated value, face value. 

 

Emisi Obligasi 

Emisi obligasi merupakan penerbitan obligasi suatu perusahaan. 

Penerbitan obligasi dilakukan oleh perusahaan yang membutuhkan dana, baik 

untuk ekspansi bisnisnya ataupun untuk memenuhi kebutuhan keuangan 

perusahaan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Perusahaan yang 

menerbitkan obligasi mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut: 

a. Mendapatkan jumlah dana tambahan yang lebih fleksibel 

b. Mendapatkan pinjaman dengan tingkat suku bunga fleksibel 

c. Mendapatkan alternatif pembiayaan melalui pasar modal 
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Peringkat Obligasi 

 Peringkat obligasi merupakan sebuah pernyataan tentang keadaan 

pengutang dan kemungkinaan apa yang bisa dan akan dilakukan sehubungan 

dengan utang yang dimiliki. Obligasi biasanya akan mendapatkan pemeringkatan 

secara berkala yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat. Beberapa lembaga 

pemeringkat tersebut adalah Standar & Poor’s (S&P), Moody’s, Fitch Ratings, 

dan Pefindo. Pemeringkatan rating tersebut  dilakukan untuk memperkirakan 

kemampuan dari penerbit obligasi untuk membayar bunga dan pokok utang 

berdasarkan analisis keuangan dan kemampuan membayar kredit.  

 

Hipotesis 

Manajemen  laba dan emisi obligasi 

Hubungan antara manajemen laba dan emisi sesuai dengan teori agency 

cost of debt, dimana teori tersebut menjelaskan mengenai utang(obligasi) dan 

asimetri informasi antara principle ke agent, yaitu kreditur dan manajemen. Jika 

perusahaan melakukan manajemen laba maka laba perusahaan akan meningkat 

ataupun dalam keadaan aman, oleh karena itu perusahaan mempunyai 

kemampuan untuk menerbitkan obligasi dengan modal laba yang tinggi. Laba 

yang tinggi akan meyakinkan kreditor atau calon kreditor bahwa obligasi yang 

dibeli akan aman.  Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah: 

H1 :  Manajemen laba mempunyai pengaruh positif terhadap emisi 

obligasi 

 

Manajemen  laba dan Peringkat Obligasi 

Sesuai dengan teori agensi manajemen yang melakukan proses manajemen 

laba menginginkan laba perusahaan terlihat baik agar dapat mempengaruhi 

peringkat obligasi berada pada kondisi investment grade. Peringkat obligasi itu 

sendiri merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat 

mengenai efek utang suatu perusahaan. Peringkat obligasi suatu perusahaan dapat 

dipengaruhi oleh  manajemen laba dengan cara menaikkan laba sebuah 

perusahaan sehingga kinerja perusahaan terlihat baik di mata investor dan investor 
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pada akhirnya mempercayakan memberikan utang kepada perusahaan. Jika 

kinerja perusahaan terlihat baik dan banyak investor yang mempercayakan 

dananya terhadap perusahaan maka lembaga pemeringkat akan memberikan 

peringkan obligasi yang baik pula terhadap perusahaan tersebut. Dengan 

demikian,  maka hipotesis kedua adalah: 

H2 : Manajemen laba mempunyai pengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi 

 

Rasio Leverage dan Peringkat Obligasi 

Sesuai dengan teori agensi di dalam perusahaan terdapat asimetri 

informasi dan konflik kepentingan yang menyebabkan terjadinya manajemen laba. 

Manajemen laba didalam perusahaan mengubah angka-angka yang ada dalam 

laporan keuangan. Rasio leverage diperoleh dari perhitungan angka-angka yang 

ada dalam laporan keuangan, oleh karena itu rasio leverage salah satu dampak dari 

manajemen laba. Semakin tinggi rasio leverage berarti semakin besar asset yang 

didanai oleh utang, oleh karena itu semakin tinggi leverage semakin besar risiko 

kegagalan perusahaan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut : 

H3a :  Rasio leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap 

peringkat obligasi 

 

Rasio Likuiditas dan Peringkat Obligasi 

Sesuai dengan teori agensi di dalam perusahaan terdapat asimetri 

informasi dan konflik kepentingan yang menyebabkan terjadinya manajemen laba. 

Manajemen laba didalam perusahaan mengubah angka-angka yang ada dalam 

laporan keuangan. Rasio likuiditas diperoleh dari perhitungan angka-angka yang 

ada dalam laporan keuangan, oleh karena itu rasio likuiditas salah satu dampak 

dari manajemen laba. Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya 

kondisi keuangan suatu perusahaan. Kuatnya kondisi keuangan perusahaan 

tersebut akan berpengaruh terhadap prediksi peringkat obligasi. Dengan demikian, 

hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 
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H3b: Rasio likuiditas mempunyai pengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi 

 

Rasio Solvabilitas dan Peringkat Obligasi 

Sesuai dengan teori agensi di dalam perusahaan terdapat asimetri 

informasi dan konflik kepentingan yang menyebabkan terjadinya manajemen laba. 

Manajemen laba didalam perusahaan mengubah angka-angka yang ada dalam 

laporan keuangan. Rasio solvabilitas diperoleh dari perhitungan angka-angka yang 

ada dalam laporan keuangan, oleh karena itu rasio solvabilitas salah satu dampak 

dari manajemen laba. Tingkat solvabilitas yang tinggi memperlihatkan  

perusahaan mempunyai kemampuan untuk melunasi segala kewajibanya tepat 

pada waktunya. Dengan demikian, hipotesis yag diajukan adalah sebagai berikut : 

H3c : Rasio solvabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi 

 

Rasio Profitabilitas dan Peringkat Obligasi 

Sesuai dengan teori agensi di dalam perusahaan terdapat asimetri 

informasi dan konflik kepentingan yang menyebabkan terjadinya manajemen laba. 

Manajemen laba didalam perusahaan mengubah angka-angka yang ada dalam 

laporan keuangan. Rasio profitabilitas diperoleh dari perhitungan angka-angka 

yang ada dalam laporan keuangan, oleh karena itu rasio profitabilitas salah satu 

dampak dari manajemen laba. Profitabilitas memperlihatkan kemampuan 

perusahaan memperoleh laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan 

maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, oleh 

karena itu akan berdampak pada semakin baiknya peringkat obligasi yang akan 

diperoleh. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H3d :      Rasio profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap  

peringkat obligasi 
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Rasio Produktivitas dan Peringkat Obligasi 

Sesuai dengan teori agensi di dalam perusahaan terdapat asimetri 

informasi dan konflik kepentingan yang menyebabkan terjadinya manajemen laba. 

Manajemen laba didalam perusahaan mengubah angka-angka yang ada dalam 

laporan keuangan. Rasio produktivitas diperoleh dari perhitungan angka-angka 

yang ada dalam laporan keuangan, oleh karena itu rasio produktivitas salah satu 

dampak dari manajemen laba. Tingkat  produktivitas yang tinggi memperlihatkan 

perusahaan lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba yang lebih tinggi. Jadi semakin tinggi rasio produktivitas maka 

semakin baik peringkat perusahaan tersebut. Dengan demikian, hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut : 

 H3e : Rasio produktivitas mempunyai pengaruh positif terhadap   

peringkat obligasi. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Definisi Operasional Variabel 

 Emisi Obligasi 

 Emisi obligasi merupakan penerbitan obligasi suatu perusahaan. 

Pengukuran emisi obligasi menggunakan cara variabel dummy. Cara 

pengukurannya yaitu dengan memberikan nilai 1 untuk  yang melakukan emisi 

obligasi  dan 0 untuk yang tidak melakukan emisi obligasi. 

 

Peringkat Obligasi 

Peringkat obligasi merupakan sebuah pernyataan tentang keadaan 

pengutang dan kemungkinaan apa yang bisa dan akan dilakukan sehubungan 

dengan utang yang dimiliki. Pengukuran peringkat obligasi menggunakan 

interpretasi dari penelitian Gu dan Zhao (2006) dalam Sari (2010) yang 

menggunakan kode 19 sampai dengan 1. Dengan maksud bobot yang tinggi yang 

lebih merepresentasikan peringkat yang lebih tinggi. 
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Tabel 1 

Skala Peringkat Obligasi 

Peringkat Obligasi Skala 

AAA 19 

AA+ 18 

AA 17 

AA- 16 

A+ 15 

A 14 

A- 13 

BBB+ 12 

BBB 11 

BBB- 10 

BB+ 9 

BB 8 

BB- 7 

B+ 6 

B 5 

B- 4 

CCC+ 3 

CCC 2 

CCC- 1 

        Sumber : Sari (2010) 

 

Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk 

mencapai tujuan khusus. Cara yang digunakan adalah dengan cara manajemen 

mengubah atau merekayasa angaka-angka dalam laporan keuangan. Proksi 

manajemen laba pada penelitian ini menggunakan model Healy (1985) dalam Sari 

(2010). Pengukuran estimasi akrual kelolaan menggunakan model Healy (1985) 

dalam Sari (2010) sebagai berikut : 

 =  

Keterangan : 

 = Estimasi akrual kelolaan untuk periode t 

 = Total akrual periode t 

 = Total aset pada periode t-1 

Dengan penghitungan total akrual sebagai berikut : 
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 =  –  

 Cara melihat perusahaan melakukan manajemen laba atau tidak ditunjukan 

dari rata-rata koefisien estimasi akrual kelolaan. Rata-rata koefisien estimasi 

akrual kelolaan yang bernilai positif menunjukkan bahwa perusahaan melakukan 

manajemen laba dengan cara-cara tertentu untuk menaikkan laba. Sedangkan nilai 

rata-rata koefisien estimasi akrual bernilai negatif mengindikasikan manajemen 

melakukan upaya untuk menurunkan atau mengurangi laba. 

 

Rasio-rasio Keuangan 

1. Leverage 

Rasio leverage ini digunakan untuk mengukur keseimbangan proporsi 

antara asset yang didanai dari kreditor (utang) dan yang didanai oleh pemilik 

perusahaan (ekuitas). Semakin tinggi rasio leverage perusahaan, semakin besar 

resiko kebangkrutan. Semakin rendah leverage perusahaan, semakin baik 

peringkat yang diberikan pada perusahaan (Burton et al, 1998 dalam  

Purwaningsih). 

LTLTA =   

2. Likuiditas 

 Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban 

financial jangka pendek tepat pada waktunya. Makin tinggi tingkat rasio likuiditas 

suatu perusahaan, maka makin tinggi posisi likuiditas perusahaan tersebut. 

CACL =     

3. Solvabilitas 

 Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala 

kewajiban finansialnya apabila perusahaan tersebut pada saat itu dilikuidasi.  

CFOTL =     

4. Profitabilitas  

Rasio profitabilitas menunjukkan tingkat kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.  
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OIS =     

5. Produktivitas  

Rasio produktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan 

sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan yang rasio produktivitasnya tinggi 

memperlihatkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang rasio produktivitasnya lebih rendah. 

STA =     

 

Populasi dan Sampel 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

yang menerbitkan obligasi dan terdaftar pada  OTC-FIS (Over The Counter-Fixed 

Income Service) Bursa Efek Indonesia tahun 2006 sampai 2009. Periode 

pengamatan untuk perusahaan yang melakukan emisi mencakup dua tahun 

sebelum emisi obligasi, satu tahun sebelum emisi obligasi, pada saat emisi 

obligasi dan satu tahun setelah emisi obligasi. Sedangkan untuk perusahaan yang 

tidak melakukan emisi diambil periode pengamatan 4 tahun terbaru. Sampel 

diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan yang termasuk dalam industri non keuangan 

2. Perusahaan yang hasil peringkatnya dipublikasikan oleh BEI  

3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan audit lengkap 

selama periode pengamatan 

4. Tidak termasuk perusahaan dalam daftar de-listing dan dihentikan 

perdagangannya oleh Bapepam 

Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini alat statistik yang digunakan antara lain statistik 

deskriptif , uji normalitas dan uji regresi yang menggunakan model ekonometrika 

dinamik. Uji regresi dengan model ekonomika dinamik adalah analisis regresi 

yang menggunakan data runtut waktu (time series). Model persamaan statistika 

pada pengujian hipotesis pertama adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011) : 
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E = α +  +  +  + +  

Sedangkan model persamaan statistika pada pengujian hipotesis kedua dan 

ketiga adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011): 

 P = α +  +  +  + + 

 +  

Keterangan : 

E = Emisi Obligasi 

P = Peringkat Obligasi 

ML      = Manajemen Laba  

Lev     = Leverage 

Lik     =  Likuiditas  

Sol =  Solvabilitas 

Prof = Profitabilitas 

Prod = Produktivitas. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Deskripsi Obyek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang 

memiliki obligasi  dan terdaftar pada OTC-FIS Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2006 sampai dengan 2009. Berdasarkan pemilihan sampel yang dilakukan 

dengan metode purposive sampling yang memiliki obligasi  pada tahun 2006 

sampai dengan 2009  diperoleh 35 perusahaan. Adapun proses seleksi sampel 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 

Perolehan Sampel Penelitian 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan yang memiliki  obligasi tahun 2006-2009 42 

Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap  7 

Perusahaan yang digunakan sebagai sampel 35 

Sumber : www.idx.com dan diolah, 2012 

http://www.idx.com/
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Analisi Statistik Deskriptif 

Tabel 3 

Deskriptif Sampel 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Rating 35 10 18 14,63 2,073 

Emisi 35 0 1 ,91 ,284 

EDA 134 -,23 ,16 -,0724 ,08864 

Leverage 134 ,00 ,81 ,3625 ,17332 

Likuiditas 134 ,66 7,49 2,5921 1,42353 

Solvabilitas 134 -,11 ,72 ,1958 ,18825 

Profitabilitas 134 -,55 ,68 ,1836 ,19590 

Produktivitas 134 ,09 4,18 1,0691 ,82601 

Valid N (listwise) 32     

      Sumber : Output SPSS, 2012 

 

Uji Normalitas 

Hasil dari analisis uji normalitas memperlihatkan bahwa besarnya nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0,998 dan signifikansi pada 0,390, hal ini 

mengindikasikan bahwa data residual terdistribusi normal.  

Tabel 4 

Hasil Uji Normalitas 

 Unstandardized 

Residual 

N 32 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
1,92060988 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,069 

Positive ,069 

Negative -,056 

Kolmogorov-Smirnov Z ,390 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,998 

Sumber : Output SPSS, 2012 
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Uji Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel 6. Hasil analisis  

menunjukkan  hasil koefisien periode , ,  dan  secara berurutan sebesar 

-0,313, -0,023, -0,105, -0,280 dengan t hitung sebesar -1,493, -0,102, -0,486, -

1,433 dan  tingkat signifikansi sebesar 0,147, 0,919, 0,631, 0,163. Sedangkan uji 

F menunjukkan nilai 3,041 dengan tingkat signifikansi 0,034 kurang dari 0,05. 

Nilai koefisien menunjukkan nilai negatif yang menunjukkan bahwa pada 

perusahaan terdeteksi adanya praktik manajemen  laba dengan cara menurunkan 

laba- laba (income decreasing accrual). Oleh karena itu hipotesis pertama ditolak 

karena terjadi  perubahan arah. 

Tabel 5 

Hasil Pengujian Hipotesis Satu 

Periode Koefisien T F Sig.  

t1 -0,313 -1,493   

t0 -0,023 -0,102 3,041** 0,034 

t-1 -0,105 -0,486   

t-2 -0,280 -1,433   

           *tingkat signifikan 1% ** tingkat signifikan 5% ***tingkat signifikan 10%  

            Sumber : Output SPSS, 2012 

 

Hasil pengujian hipotesis kedua dapat dilihat pada tabel 7. Hasil analisis 

menunjukkan koefisien pada periode  , ,  dan   secara berurutan sebesar 

-0,516, 0,139, -0,198, -0,050 dengan t hitung sebesar -2,490, 0,632, -0,931, -0,259 

dan  tingkat signifikansi sebesar 0,019, 0,533, 0,360, 0,798. Sedangkan uji F 

memiliki nilai sebesar 3,308 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,025, sehingga 

dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua diterima. 

Tabel 6 

Hasil Pengujian Hipotesis Dua 

 

Periode Koefisien T F Sig. 

t1 -0,516 -2,490*   

t0 0,139 0,632 3,308** 0,025 

t-1 -0,198 -0,931   

t-2 -0,050 -0,259   

           *tingkat signifikan 1% ** tingkat signifikan 5% ***tingkat signifikan 10%  

  Sumber : Output SPSS, 2012 
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Hasil pengujian hipotesis tiga dapat dilihat pada tabel 8. Koefisien  pada 

periode t1, t0, t-1, t-2 secara berturut-turut sebesar 0,053, 0,270, 0,103, -0,006 

dengan nilai t hitung sebesar 0,286, 1,430, 0,544, -0,032 dan tingkat signifikansi 

sebesar 0,777, 0,164, 0,591, 0,975. Sedangkan uji F memiliki nilai sebesar 0,764 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,558. Berdasarkan hasil uji t dan uji F maka  

menunjukkan bahwa hipotesis 3a ditolak. 

`Hasil pengujian hipotesis 3b  memperlihatkan koefisien pada periode t1, 

t0, t-1, t-2  secara berturut-turut sebesar  0,390, -0,150, 0,156, -0,233 dengan nilai 

t hitung sebesar 2,297, -0,887, 0,921, -1,375  dan tingkat signifikansi 

sebesar0,030, 0,383, 0,365, 0,180. Sedangkan uji F memiliki nilai sebesar 2,001 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,123. Berdasarkan hasil uji t dan uji F 

menunjukkan bahwa hipotesis 3b ditolak. 

Hasil pengujian hipotesis 3c dapat memperlihatkan koefisien pada periode 

t1, t0, t-1, t-2 secara berturut-turut sebesar 0,219, -0,016, -0,003, 0,086 dengan 

nilai t hitung sebesar 1,130, -0,086, -0,018, 0,444 dan tingkat signifikansi sebesar 

0,268, 0,932, 0,986, 0,661. Sedangkan uji F memiliki nilai sebesar 0,332 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,854. Berdasarkan hasil uji t dan uji F maka  

menunjukkan bahwa hipotesis 3c ditolak. 

Hasil pengujian hipotesis 3d  memperlihatkan koefisien pada periode t1, 

t0, t-1, t-2  secara berturut-turut sebesar  0,569, 0,175, -0,042, -0,129 dengan nilai 

t hitung sebesar 3,512, 1,087, -0,262, -0,798 dan tingkat signifikansi sebesar 

0,002, 0,286, 0,796, 0,432. Sedangkan uji F memiliki nilai sebesar 3,214 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,028. Berdasarkan hasil uji t dan uji F menunjukkan 

bahwa hipotesis 3d diterima. 

Hasil pengujian hipotesis 3e  memperlihatkan koefisien pada periode t1, 

t0, t-1, t-2  secara berturut-turut sebesar  0,485, -0,184, 0,367, 0,126 dengan nilai t 

hitung sebesar 3,225, -1,178, 2,067, 0,733 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003, 

0,249, 0,048, 0,470. Sedangkan uji F memiliki nilai sebesar 4,685 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,005. Berdasarkan hasil uji t dan uji F menunjukkan bahwa 

hipotesis 3e diterima. 
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Tabel 7 

Hasil Pengujian Hipotesis Tiga 

 

Hipotesis Periode Koefisien T F Sig. 

3a t1 0,053 0,286 0,764 0,558 

Leverage t0 0,270 1,430   

 t-1 0,103 0,544   

 t-2 -0,006 -0,032   

3b t1 0,390 2,297** 2,001 0,123 

Likuiditas t0 -0,150 -0,887   

 t-1 0,156 0,921   

 t-2 -0,233 -1,375   

3c t1 0,219 1,130 0,332 0,854 

Solvabilitas t0 -0,016 -0,086   

 t-1 -0,003 -0,018   

 t-2 0,086 0,444   

3d t1 0,569 3,512* 3,214** 0,028 

Profitabilitas t0 0,175 1,087   

 t-1 -0,042 -0,262   

 t-2 -0,129 -0,798   

3e t1 0,485 3,225* 4,685* 0,005 

Produktivitas t0 -0,184 -1,178   

 t-1 2,067 2,067**   

 t-2 0,733 0,733   

*tingkat signifikan 1% ** tingkat signifikan 5%   

 Sumber : Output SPSS, 2012 

 

Interpretasi Hasil 

Manajemen Laba dan Emisi Obligasi 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah manajemen laba memiliki 

pengaruh terhadap emisi obligasi. Hasil analisis  menunjukkan  hasil koefisien 

estimasi akrual kelolaan pada manajemen laba periode , ,  dan  secara 

berurutan sebesar -0,313, -0,023, -0,105, -0,280 dengan t hitung sebesar -1,493, -

0,102, -0,486, -1,433 dan  tingkat signifikansi sebesar 0,147, 0,919, 0,631, 0,163. 

Sedangkan uji F memiliki nilai sebesar 3,041 dengan tingkat signifikansi 0,034.  

Berdasarkan uji t maka tidak ada yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap 

emisi obligasi, ini disebabkan karena tingkat signifikan pada masing-masing 

periode lebih besar dari 0,05. Namun uji F menunjukkan periode t-2, t-1, t0 dan t1 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh  terhadap emisi obligasi karena nilai 
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signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien yang negatif membuat 

hipotesis pertama ditolak karena berubah arah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis satu ditolak karena berubah 

arah, yang menunjukkan manajemen laba memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap emisi obligasi. Hasil tersebut sesuai dengan teori agensi, 

manajemen yang melakukan praktik manajemen laba melakukan proses 

peningkatan (penurunan) laba. Hal ini sesuai dengan penelitian Sari (2008) yang 

menyatakan bahwa manajemen perusahaan yang melakukan manajemen laba 

melakukan emisi obligasi. 

 

Manajemen Laba dan Peringkat Obligasi 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah manajemen laba mempunyai 

pengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Hipotesis ini sesuai dengan teori 

agensi yang menjelaskan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen 

dengan mengoptimalkan laba untuk mempengaruhi kinerja keuangan pada saat 

pemeringkatan obligasi. Hasil analisis menunjukkan koefisien pada periode  , 

,  dan   secara berurutan sebesar -0,516, 0,139, -0,198, -0,050 dengan t 

hitung sebesar -2,490, 0,632, -0,931, -0,259 dan  tingkat signifikansi sebesar 

0,019, 0,533, 0,360, 0,798. Sedangkan uji F memiliki nilai sebesar 3,308 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,025. Berdasarkan uji t hanya pada periode t1 yang 

menunjukkan adanya pengaruh terhadap emisi obligasi, ini disebabkan karena 

tingkat signifikansinya kurang dari dari 0,05. Namun uji F menunjukkan periode 

t-2, t-1, t0 dan t1 secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap emisi 

obligasi karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis kedua diterima. 

Hasil penelitian menunjukkan hipotesis kedua diterima karena manajemen 

laba secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap peringkat obligasi.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sari (2010) yang menyatakan praktik 

manajemen laba memiliki pengaruh terhadap peringkat obligasi. Peringkat 

obligasi suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh  manajemen laba dengan cara  

menaikkan laba sebuah perusahaan sehingga kinerja perusahaan terlihat baik di 
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mata investor dan investor pada akhirnya mempercayakan memberikan utang 

kepada perusahaan. Jika kinerja perusahaan terlihat baik dan banyak investor yang 

mempercayakan dananya terhadap perusahaan maka lembaga pemeringkat akan 

memberikan peringkan obligasi yang baik pula terhadap perusahaan tersebut. 

 

Rasio Leverage dan Peringkat Obligasi 

Hipotesis 3a dalam penelitian ini adalah rasio leverage mempunyai 

pengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Hasil analisis menunjukkan 

koefisien pada periode  , ,  dan   secara berurutan sebesar 0,053, 0,270, 

0,103, -0,006 dengan t hitung sebesar 0,286, 1,430, 0,544, -0,032 dan  tingkat 

signifikansi sebesar 0,777, 0,164, 0,591, 0,975. Sedangkan uji F memiliki nilai 

sebesar 0,764 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,558. Berdasarkan uji t tidak 

ada periode yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap emisi obligasi, ini 

disebabkan karena tingkat signifikansinya lebih dari dari 0,05. Hal tersebut 

didukung oleh hasil  uji F yang  menunjukkan periode t-2, t-1, t0 dan t1 secara 

bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap emisi obligasi karena nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3a 

ditolak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 3a ditolak karena rasio 

leverage tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Leverage itu sendiri menunjukkan rata-rata kemampuan perusahaan yang dalam 

memenuhi kewajibannya. Pada deskriptif sampel dapat dilihat jika proporsi aktiva 

yang didanai kreditor (utang) bernilai rendah, hal tersebut dapat dikatakan jika 

kreditor tidak begitu berminat berinvestasi pada perusahaan. Jika  minat kreditor 

untuk berinvestasi rendah, bagaimana perusahaan bisa memperoleh peringkat 

obligasi yang tinggi. Oleh karena itu leverage tidak dapat mempengaruhi 

peringkat  obligasi.  Kemungkinan alasan lain tidak diterimanya Hipotesis 3a 

disebabkan data yang diolah terkena gejala multikol, dan autokor yang sering 

disebut dengan gejala asumsi klasik. Namun hasil penelitian yang menyatakan 

bahwa rasio leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat 

obligasi sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adrian (2011).  
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Rasio Likuiditas dan Peringkat Obligasi 

Hipotesis 3b dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas mempunyai 

pengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Hasil analisis menunjukkan 

koefisien pada periode  , ,  dan   secara berurutan sebesar 0,390, -0,150, 

0,156, -0,233 dengan t hitung sebesar 2,297, -0,887, 0,921, -1,375 dan  tingkat 

signifikansi sebesar 0,030, 0,383, 0,365, 0,180. Sedangkan uji F memiliki nilai 

sebesar 2,001 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,123. Berdasarkan uji t hanya  

periode t1 yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap emisi obligasi, ini 

disebabkan karena tingkat signifikansinya kurang dari dari 0,05. Namun  uji F  

menunjukkan periode t-2, t-1, t0 dan t1 secara bersama-sama tidak mempunyai 

pengaruh terhadap emisi obligasi karena nilai signifikansinya lebih besar dari 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3b ditolak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 3b ditolak karena rasio 

likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Kemungkinan alasan lain tidak diterimanya Hipotesis 3b disebabkan data yang 

diolah terkena gejala multikol, autokor, dan normalit yang sering disebut dengan 

gejala asumsi klasik 

 

Rasio Solvabilitas dan Peringkat Obligasi 

Hipotesis 3c dalam penelitian ini adala rasio solvabilitas mempunyai 

pengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Hasil analisis menunjukkan 

koefisien pada periode  , ,  dan   secara berurutan sebesar 0,219, -0,016, 

-0,003, 0,086 dengan t hitung sebesar 1,130, -0,086, -0,018, 0,444 dan  tingkat 

signifikansi sebesar 0,268, 0,932, 0,986, 0,661. Hal tersebut didukung oleh uji F 

memiliki nilai sebesar 0,332 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,854. 

Berdasarkan uji t tidak ada  periode yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap 

emisi obligasi, ini disebabkan karena tingkat signifikansinya lebih dari dari 0,05. 

Hal serupa terjadi pada  uji F  menunjukkan periode t-2, t-1, t0 dan t1 secara 

bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap emisi obligasi karena nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3c 

ditolak. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 3c ditolak karena rasio 

solvabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi, 

hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Linandarini (2010). 

Alasan tidak diterimanya Hipotesis 3c dapat disebabkan rata-rata rasio solvabilitas 

pada sampel penelitian bernilai rendah yang berarti kemampuan perusahaan 

rendah untuk membayar semua kewajiban atau utang-utangnya baik jangka 

pendek maupun jangka panjang dari kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi 

perusahaan tersebut.  Rata-rata rendahnya rasio solvabilitas tidak sebanding 

dengan peringkat obligasi yang rata-ratanya bernilai tinggi  A sampai A+, oleh 

karena itu rasio solvabilitas tidak  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

peringkat obligasi. 

 

Rasio Profitabilitas dan Peringkat Obligasi 

Hipotesis 3d dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas mempunyai 

pengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Hasil analisis menunjukkan 

koefisien pada periode  , ,  dan   secara berurutan sebesar 0,569, 0,175, 

-0,042, -0,129 dengan t hitung sebesar 3,512, 1,087, -0,262, -0,798 dan  tingkat 

signifikansi sebesar0,002, 0,286, 0,796, 0,432. Sedangkan  oleh uji F memiliki 

nilai sebesar 3,214 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,028. Berdasarkan uji t 

hanya ada  periode t1 yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap emisi 

obligasi, ini disebabkan karena tingkat signifikansiya kurang dari dari 0,05. Hal 

serupa terjadi pada  uji F  menunjukkan periode t-2, t-1, t0 dan t1 secara bersama-

sama  mempunyai pengaruh terhadap emisi obligasi karena nilai signifikansinya 

kurang sari dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3d diterima. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 3d diterima karena rasio 

profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi, hal 

ini sesuai dengan penelitian Linandarini  (2010). Profitabilita memperlihatkan 

kemampuan perusahaan memperoleh laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas 

perusahaan maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, 

oleh karena itu akan berdampak pada semakin baiknya peringkat obligasi yang 

akan diperoleh. 
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Rasio Produktivitas dan Peringkat Obligasi 

Hipotesis 3e dalam penelitian ini adalah rasio produktivitas mempunyai 

pengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Hasil analisis menunjukkan 

koefisien pada periode  , ,  dan   secara berurutan sebesar 0,485, -0,184, 

0,367, 0,126 dengan t hitung sebesar 3,225, -1.178, 2,067, 0,733 dan  tingkat 

signifikansi sebesar 0,003, 0,249, 0,048, 0,470. Sedangkan  oleh uji F memiliki 

nilai sebesar 4,685 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005. Berdasarkan uji t 

hanya ada  periode t1 dan t-1 yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap emisi 

obligasi, ini disebabkan karena tingkat signifikansinya kurang dari dari 0,05. 

Sedangkan uji F  menunjukkan periode t-2, t-1, t0 dan t1 secara bersama-sama  

mempunyai pengaruh terhadap emisi obligasi karena nilai signifikansinya kurang 

sari dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3e diterima. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 3e diterima karena rasio 

produktivitas  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi, hal 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Linandarini (2010). Tingkat  

produktivitas yang tinggi memperlihatkan perusahaan lebih mampu menggunakan 

sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi.Jadi 

semakin tinggi rasio produktivitas maka semakin baik peringkat obligasi 

perusahaan tersebut. 

 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARANA 

 

Simpulan 

Penelitian ini meneliti mengenai pengaruh manajemen laba dan rasio-rasio 

keuangan (leverage, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, produktivitas) terhadap 

peringkat obligasi. Variabel dalam penelitian ini adalah peringkat obligasi dan 

emisi obligasi sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen yang 

digunakan adalah manajemen laba dan rasio-rasio keuangan (leverage, likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, produktivitas). Penelitian ini menggunakan sampel 

berupa laporan keuangan perusahaan yang memiliki obligasi antara tahun 2006-
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2009. Berikut adalah kesimpulan yang diberikan berdasarkan hasil pengujian 

seluruh hipotesis : 

1. Hasil uji regresi dengan model ekonometrika dinamik menunjukkan bahwa  

tidak terbukti manajemen laba secara signifikan mempunyai pengaruh positif 

terhadap emisi obligasi. 

2. Hasil uji regresi dengan model ekonometrika dinamik menunjukkan bahwa 

manajemen laba berpengaruh positif secara signifikan terhadap peringkat 

obligasi.  

3. Hasil uji regresi dengan model ekonometrika dinamik menunjukkan bahwa 

rasio profitabilitas dan produktivitas secara signifikan berpengaruh positif 

terhadap peringkat obligasi, sedangkan rasio leverage, likuiditas, dan  

solvabilitas tidak terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi. 

 

Keterbatasan  

Penelitian ini telah berusaha mengembangkan penelitian terdahulu. Namun 

demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini. Keterbatasan 

yang dimaksud meliputi : 

1. Keterbatasan dalam jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian, hal ini 

karena minimnya jumlah perusahaan yang  mempunyai obligasi pada tahun 

2006 sampai 2009. 

2. Keterbatasan periode pengamatan yaitu hanya dilakukan selama 4 periode 

yang meliputi dua tahun sebelum, satu tahun sebelum, saat perusahaan 

melakukan emisi obligasi dan satu tahun setelah perusahaan melakukan emisi 

obligasi. 

Saran  

Sehubungan dengan keterbatasan di atas, maka untuk penelitian yang akan 

datang disarankan untuk : 
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1. Penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan variabel penelitian seperti 

kinerja non keuangan atau variabel lainnya yang memungkinkan untuk 

mempengaruhi peringkat obligasi. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan lebih mendalami mengenai variabel emisi 

obligasi. 
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