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ABSTRAK 

 

Martika Raisa, 2019: Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di 

BEI. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

Pembimbing: (1) Dr. Etty Gurendrawati SE.,Akt.,M.Si. (2) Marsellisa Nindito, 

SE.,M.Sc.,AK.,CA. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan dan 

ukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi. Variabel dependen berupa 

peringkat obligasi diukur dengan skala ordinal menggunakan peringkat dari 

PEFINDO. Sementara itu unuk variabel independen berupa kinerja keuangan 

diukur dengan profitabilitas (return on asset), likuiditas (current ratio), dan 

leverage (debt to equity ratio). Sementara itu, ukuran perusahaan diukur dengan 

menjumlahkan keseluruhan total aset. Jumlah sampel penelitian ini adalah 

sebanyak 52 observasi selama periode 2017-2018 yang dipilih berdasarkan 

metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa 

laporan tahunan perusahaan serta data peringkat obligasi dari PEFINDO. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistic ordinal untuk menguji 

hipotesis dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel profitabilitas dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap peringkat 

obligasi. Sedangkan variabel leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. 

 

Kata kunci: Peringkat Obligasi, Kinerja Keuangan, Profitabilitas, Likuiditas, 

Leverage, Ukuran Perusahaan. 
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ABSTRACT 

Martika Raisa, 2019: The Influence of Financial Performance and Firm Size on 

Bond Rating on Non-Financial Companies that are listed on Indonesian Stock 

Exchange (ISE). State University of Jakarta. 

This research aims to test the determinants of bond rating on non-

financial companies that are listed on Indonesian Stock Exchange (ISE). The 

samples of this study are 52 observations in period 2017-2018 which were chosen 

by purposive sampling method. The data which were used are the secondary data 

that consist of annual report of the companies and bond rating rated by 

PEFINDO’s rating agency. The regression model used is an ordered logit 

regression using SPSS software. The hypotheses are tested consisted of four 

variables. First variable is dependent variable that is bond rating. The second 

variables are independent variables which consist of financial performance 

profitability, liquidity, leverage, and firm size. The result of the study shows that 

profitability and liquidity are significantly influencing bond rating. While 

leverage and firm size are not significant. 

 

Keywords: Bond Rating, Financial, Performance, Profitability, Liquidity, 

Leverage, and Firm Size. 

  



 
 

iv 
 

 

  



 
 

v 
 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

penelitian skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Non Keuangan yang 

Terdaftar di BEI”. Penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu 

persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih banyak 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini yaitu: 

1. Allah SWT yang memberikan kesehatan, karunia, nikmat, dan pertolongan-

pertolonganNya disaat susah maupun senang serta kesempatan untuk 

menyelesaikan skripsi tulis ini.  

2. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan zaman terang 

benderang seperti saat ini dan menjadi teladan bagi seluruh umat manusia 

termasuk penulis.  

3. Mama, Ayah, dan kakak-kakak yang telah memberikan dukungan, semangat, 

dan doa yang tidak ada habis - habisnya kepada penulis. Terima kasih atas 

rasa kasih sayang yang besar dan bimbingannya.  

4. Ibu Dr Etty Gurandrawati SE.,Akt.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu 

Marselissa Nindito SE.,M.Sc.,AK.,CA selaku Dosen Pembimbing II yang 



 
 

vii 
 

telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan 

bimbingan, motivasi, masukan, semangat, kritik, dan pelajaran berharga 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Dr I Gusti Ketut Agung Ulupi SE.,M.Si.,Ak.,CA. Selaku Ketua Program 

Studi Akuntansi yang telah mempermudah penulis dalam pembuatan proposal 

penelitian ini.  

6. Seluruh Dosen Pengajar Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan 

ilmu yang bermanfaat bagi penulis.  

7. Alfi Ayuni selaku sahabat terbaik yang selalu berbagi dalam suka dan duka, serta 

saling menguatkan satu sama lain dalam menggapai cita-cita.  

8. Arum, Bella, Fara, Irma, Lulu, Nida, Puji dan Vebri selaku teman-teman terbaik 

yang telah banyak menghibur, menemani dan membantu selama ini.  

9. Teman-teman mahasiswa, khususnya S1 Akuntansi Reguler B 2012 yang telah 

memberikan motivasi dan dukungan dalam proses penelitian dan penyusunan 

proposal penelitian.  

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, 

kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan guna perbaikan di 

masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

Jakarta, 5 Agustus 2019 

 

 

Martika Raisa 

 


