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ABSTRAK 

 
ANGGA ZAINUDIN. Pengaruh Solvabilitas, Profitabilitas, Likuiditas, dan 
Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Peringkat Obligasi Studi Empiris Pada 
Perusahaan Sektor Industri dan Manufaktur Yang Terdapat Di Bursa Efek 
Indonesia Periode 2015- 2017. Universitas Negeri Jakarta. 2019. 
 
Peringkat obligasi merupakan skala resiko dari semua obligasi yang 
diperdagangkan. Skala ini menunjukan berapa aman obligasi tersebut bagi investor. 
Keamanan ini ditunjukan oleh kemampuan dalam membayar bunga dan pelunasan 
pokok pinjaman. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 
solvabilitas, profitabilitas, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk meneliti secara empiris pengaruh solvabilitas, profitabilitas, 
likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan terhadap peringkat obligasi. Penelitian ini 
menggunakan peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh badan pemeringkat Pefindo 
dan menggunakan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh BEI atau perusahaan 
terkait. Sampel yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebanyak 46 sampel .Hasil 
dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Solvabilitas tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap peringkat obligasi(2) Profitabilitas memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap peringkat obligasi (3) Likuiditas memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap peringkat obligasi (4) Pertumbuhan perusahaan tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap peringkat obligasi.  
 
 
 
Kata Kunci: Peringkat Obligasi, Pefindo, Solvabilitas, Profitabilitas, Likuiditas, 
dan Pertumbuhan Perusahaan. 
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ABSTRACT 

 
ANGGA ZAINUDIN. The Effect Of Leverage, Profitability, Liquidity, and Growth 
on The Empirical Study's Bond Rating on Industrial and Manufacturing Sector 
Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange For The Period Of 2015 – 
2017. State University of Jakarta. 2019. 
 
Bond rating is the risk scale of all traded bonds. This scale shows how safe the bond 
for investors. This security based on the ability to pay interest and repay the loan 
principal, this can be effected by some factors such as leverage, profitability, 
liquidity, and growth. The purpose this research to empirical study’s the effect of 
leverage, profitability, liquidity, and growth on bond ratings. The research uses the 
bond rating issued by the rating agency Pefindo and uses an annual report issued 
by the IDX or related companies. The samples obtained in this research were 46 
samples. The results of this research indicate that: (1) Leverage does not have a 
significant effect on bond ratings (2) Profitability has a significant effect on bond 
ratings (3) Liquidity has a significant effect on bond rating (4) Growth does not 
have a significant effect on bond ratings. 
 
 
 
Key Words: Bonds Rating, Pefindo, Leverage, Profitability, Likuiditi,  Growth. 
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