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ABSTRAK 
 
SUPRI NUR ASTUTI 8335129127, Pengaruh Peringkat Obligasi, Ukuran 
Perusahaan dan Debt to Equity Ratio terhadap Yield Obligasi Korporasi. Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2014 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peringkat obligasi, ukuran 
perusahaan, dan debt to equity ratio terhadap yield obligasi korporasi di Bursa 
Efek Indonesia. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Oleh 
karena itu, perlu dilakukan penelitian kembali yang menguji pengaruh ketiga 
variabel tersebut pada yield obligasi korporasi. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh obligasi korporasi  non keuangan yang tercatat dan diperdagangkan 
di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009 sampai dengan 2012 yang berjumlah 
27 obligasi. Berdasarkan criteria purposive sampling diperoleh 18 sampel 
obligasi. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan regresi linear berganda 
(multiple regression). Penelitian ini menyimpulkan bahwa peringkat obligasi 
berpengaruh negatif terhadap yield obligasi korporasi dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000 dan thitung sebesar -5,567 yang lebih besar dari ttabel 1,9955. 
Sedangkan ukuran perusahaan dan debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap 
yield obligasi korporasi. 
 
Kata kunci: peringkat obligasi, ukuran perusahaan, debt to equity ratio dan yield 
obligasi korporasi.   

 
ABSTRACT 

 
SUPRI NUR ASTUTI 8335129127, Influence Of Bond Ratings, Size Of 
Company And Debt To Equity Ratio Against Yield Corporate Bond. Program S1 
Accounting, Department of Accounting, Faculty of Economics, University of 
Jakarta. 2014 
 
This study aims to determine influence of bond ratings, size of company, and debt 
to equity ratio of the corporate bond yields in Indonesia Stock Exchange . Past 
research has shown different results. Therefore, research is necessary to re- 
examine the effect of these three variables on corporate bond yields. The 
population in this study were all non- financial corporate bonds are listed and 
traded on the Indonesia Stock Exchange in the period 2009 to 2012, which 
amounted to 27 bonds. Based on purposive sampling criteria obtained 18 samples 
bonds. The research hypotheses were tested using multiple linear regression 
(multiple regression) . This study concluded that the bond rating negatively affect 
yield corporate bonds with a significance value of 0.000 and -5.567 tcount greater 
than 1.9955 ttable . While the size of the company and the debt to equity ratio has 
no effect on corporate bond yields. 
 
Keywords : bond ratings, company size, debt-to-equity ratio and yield corporate 
bonds. 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Alloh SWT atas segala rahmat dan 

hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan 

judul Pengaruh Peringkat Obligasi, Ukuran Perusahaan dan Debt to Equity Ratio 

terhadap Yield Obligasi Korporasi. Guna memenuhi sebagian syarat – syarat 

untuk menyelesaikan studi Program S1  Jurusan Akuntansi. 

Dengan disusunnya  Skripsi ini, penyusun ingin menyampaikan hasil dari 

Penelitian dengan judul Pengaruh Peringkat Obligasi, Ukuran Perusahaan dan 

Debt to Equity Ratio terhadap Yield Obligasi Korporasi. Dalam penyusunan  

Skripsi ini saya sebagai penyusun menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan, 

untuk itu saran, perbaikan dan kritik yang membangun dari rekan-rekan dan para 

pembaca sangat penyusun harapkan untuk menyempurnakan isi dari laporan ini. 

       Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

penulis dalam penyusunan Skripsi ini. Adapun ucapan terima kasih ini penulis 

tujukan kepada: 

1. Ketua Dekan Fakultas Ekonomi UNJ Bapak Dedi Purwana ES, M.Bus 

2. Ketua Jurusan Akuntansi Bapak Indra Pahala SE., M.Si 

3. Ketua Program Studi S1 Akuntansi Ibu Nuramalia Hasanah SE., M.Ak. 

4. Dosen Pembimbing 1 Ibu Yunika Murdayanti, SE., M.Si, M.Ak yang telah 

memberikan ilmu dan bimbingannya kepada saya, sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 
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5. Dosen Pembimbing 2 Ibu Marsellisa Nindito, SE., Akt, M.Sc, CA yang 

telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada saya, sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 

6. Kepada Manager Accounting PT AJ Mega Life Ibu Endah Widarwati, dan 

seluruh rekan di bagian Accounting yang memberikan kesempatan kepada 

saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk Mas Danang dan Pak Toyib, 

terima kasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

7. Kepada orang tua tercinta yang selalu mendoakan dengan tulus, dan telah 

mencurahkan kasih dan sayang, terima kasih atas segala sesuatu yang 

kalian telah berikan. Dan kakak-kakak saya tercinta yang selalu 

memberikan apa yang saya butuhkan. 

8. Kepada Taufik Hidayat sebagai sahabat, kakak, sekaligus pembimbing 

yang selalu memberikan masukan yang berarti.  

9. Rekan-Rekan S1  Akuntansi 2012, terutama Kak Ikah, Bang Rama, Kak 

Retno, Molly, kiki, bang Sam, Kak Rege, Kak Hesty, Bang Renal, Kak 

Zian, Adam,Cilin, Kak Nene, Klimis ,Bang Opik, Bang Rio, Kak Ully. 

       Penyusun berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pembacanya. Akhir kata penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah banyak membantu tersusunnya laporan ini. 
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