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ABSTRAK 

 

PUTRI MAYANGSARI. Pengaruh Profitabilitas dan Pertumbuhan Perusahaan 

(Growth) terhadap Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Non-Keuangan Di BEI. 

Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta, 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat profitabilitas dan 

pertumbuhan perusahaan terhadap peringkat obligasi perusahaan non-keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diperingkat oleh PT PEFINDO. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan korelasional. Pengumpulan data 

menggunakan teknik dokumentasi. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah  

perusahaan yang obligasinya tercatat dalam laporan kegiatan Bursa Efek Indonesia 

dan diperingkat PT PEFINDO sampai dengan tahun 2016 yaitu sebanyak 87 

perusahaan dan dengan sampel penelitian sebanyak 43 perusahaan. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi logistik dan uji hipotesis. Berdasarkan 

hasil analisis data diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

profitabilitas dan peringkat obligasi. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,049  lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05. 

Sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

peringkat obligasi. Hal ini dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,979 lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05. Koefisien 

determinasi dalam penelitian ini adalah sebesar 37,3%. 

 

Kata Kunci: Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Peringkat Obligasi. 
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ABSTRACT 

 

PUTRI MAYANGSARI. The Influence Of Profitability and Growth in Bonds Rating to 

non-financial companies which are listed in Indonesia Stock Exchange and rated by PT 

PEFINDO. Skripsi, Jakarta:, Economic Education Study Program, Economic, 

Faculty of Economics, State University of Jakarta, 2016. 

This research aims to determine influence of the Profitability value and Growth value 

in Bonds Rating to the non-financial companies which are listed in Indonesia Stock 

Exchange and rated by PT PEFINDO. The research used descriptive method with 

correlational approach. Data collection using technique of documentation. 

Affordable population in this research were non-financial companies which are listed 

in Indonesia Stock Exchange and rated by PT PEFINDO in 2016 with totaling 87 

companies with the total sampel 43 companies. The research used the logistic 

regression and hypotesis test. Based on the results showed the profitability has 

significant influence to bonds rating. The results of data analysis showed the 

significant value of 0,049  less than 0,05. Then Growth has no significant effect to 

bonds rating. The results of data analysis showed the significant value 0,979 more 

than 0,05. The result showed the positive infulence between profitability and growth 

in bonds rating with coefficient of determination 37,3% 

 

Key word : profitability, growth, bonds rating 
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