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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menerbitkan obligasi 

korporasi berdenominasi rupiah dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Sesuai dengan pemilihan sampel yang dilakukan dengan metode purposive 

sampling, diperoleh sampel penelitian yang disajikan dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel Penelitian 

No Kriteria 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

1 

Perusahaan yang menerbitkan 

obligasi korporasi 

berdenominasi Rupiah, masih 

diperdagangkan pada tahun 

2012-2016, dan terdaftar di 

BEI  

90 93 107 105 104 499 

2 
Obligasi yang diterbitkan 

merupakan obligasi syariah 
(2) (2) (1) (2) (3) (10) 

3 
Obligasi yang diterbitkan tidak 

memiliki peringkat 
(1) (1) (1) (1) (1) (5) 

4 

Perusahaan tidak menerbitkan 

laporan keuangan periode 

2011-2015 

(9) (4) (3) (4) (2) (22) 

5 

Laporan keuangan yang 

diterbitkan tidak dinyatakan 

dalam Rupiah 

(5) (4) (5) (3) (3) (20) 

6 

Tidak memiliki pos pendapatan 

komprehensif lain dalam 

laporan keuangan yang 

diterbitkan 

(2) (1) 0 0 0 (3) 

Total Data 71 81 97 95 95 439 

 

 Menurut pemaparan dalam tabel 4.1 total perusahaan yang menerbitkan 

obligasi korporasi berdenominasi Rupiah, masih diperdagangkan pada tahun 
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2012-2016, dan terdaftar di BEI sebanyak 499 perusahaan, tetapi berdasarkan 

hasil pemilihan sampel terdapat 439 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai 

sampel penelitian. 

 

B.  Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Statistik Deskriptif 

 Pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel laba bersih memiliki mean 

sebesar 0,124918 dengan nilai maksimum 37,1224 dan minimum -0,4843. 

Sementara variabel OCI menunjukkan mean sebesar 0,004693 dengan nilai 

maksimum 0,5757 dan minimum -0,1069. Mean yang dimiliki oleh variabel laba 

komprehensif sebesar 0,129417 dengan nilai maksimum ditunjukkan sebesar 

37,1224 dan minimum -0,4919. Untuk variabel laba bersih dan laba komprehensif 

nilai maksimum dimiliki oleh Panorama Sentrawisata Tbk pada tahun 2013 dan 

nilai minimum dimiliki oleh Arpeni Pratama Ocean Line Tbk pada tahun 2011. 

Sedangkan nilai maksimum variabel OCI dimiliki oleh Perkebunan Nusantara X 

(Persero) pada tahun 2015 dan nilai minimum dimiliki oleh Arpeni Pratama 

Ocean Line Tbk pada tahun 2013. 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Variabel Independen 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Laba Bersih 439 -0,4843 37,1224 0,124918 1,7723624 

OCI 439 -0,1069 0,5757 0,004693 0,0394183 

Laba Komprehensif 439 -0,4919 37,1224 0,129417 1,7725935 

Valid N (listwise) 439     

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 
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2. Uji Kualitas Data 

a. Case Processing Summary  

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 439 perusahaan. 

Variabel dependen peringkat obligasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu 

Investment Grade, Speculative Grade, dan Default Grade. Tabel 4.3 menunjukkan 

jumlah perusahaan yang mempunyai peringkat obligasi dengan kategori 

Investment Grade pada tahun 2011 – 2015 sebanyak 394 perusahaan atau sebesar 

89,7% dari total sampel. Kemudian sebanyak 37 perusahaan atau 8,4% dari total 

sampel yang mempunyai peringkat obligasi dengan kategori Speculative Grade 

pada tahun 2011 – 2015. Sedangkan perusahaan yang mempunyai peringkat 

obligasi dengan kategori Default Grade pada tahun 2011 – 2015 sebanyak 8 

perusahaan atau sebesar 1,8% dari total sampel. Selama periode 2011 – 2015 

Indonesia Eximbank dan Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk memperoleh 

peringkat obligasi kategori Investment Grade dengan peringkat AAA. Peringkat 

obligasi kategori Speculative Grade dengan peringkat CC dan D pada periode 

2011 – 2015 didapatkan oleh Smartfren Telecom Tbk. 

Tabel 4.3 

Case Processing Summary 

  
N 

Marginal 

Percentage 

Peringkat Obligasi Default Grade 8 1.8% 

Speculative Grade 37 8.4% 

Investment Grade 394 89.7% 

Valid 439 100.0% 

Missing 0  

Total 439  

       Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 
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b. Menilai Overall Fit Model 

 Penilaian overall model fit dilakukan dengan membandingkan nilai -2 Log 

Likehood (-2LL) pada model intercept saja dengan nilai -2 Log Likehood (-2LL) 

akhir. Jika nilai -2LL model dengan intercept saja lebih besar daripada nilai -2LL 

akhir, maka model dikatakan fit dengan data empiris. 

 Hasil uji model fit untuk model regresi variabel laba bersih yang disajikan 

pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai -2LL model dengan intercept saja 

sebesar 332,347 dan nilai -2LL akhir sebesar 272,768. Adanya penurunan nilai -

2LL sebesar 59,579 dan signifikan pada 0,000 ini berarti model dengan 

memasukkan variabel laba bersih lebih baik daripada model hanya dengan 

intercept saja, sehingga dapat dikatakan fit dengan data. 

Tabel 4.4 

Perbandingan Nilai -2LL Intercept Only dengan -2LL Final  

(Model Variabel Laba Bersih) 

Model Fitting Information 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 332.347    

Final 272.768 59.579 1 .000 

Link function: Logit.   

    Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2016 

 

 Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa hasil pengujian overall fit model 

untuk model regresi variabel OCI menunjukkan bahwa nilai -2LL model dengan 

intercept saja sebesar 224,065 dan nilai -2LL akhir sebesar 222,435. Adanya 

penurunan nilai -2LL sebesar 1,630 dan signifikan pada 0,202 ini berarti dengan 

memasukkan variabel OCI lebih baik daripada model hanya dengan intercept saja, 

sehingga dapat model dikatakan fit dengan data. 
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Tabel 4.5 

Perbandingan Nilai -2LL Intercept Only dengan -2LL Final  

 (Model Variabel OCI) 

Model Fitting Information 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 224.065    

Final 222.435 1.630 1 .202 

Link function: Logit.    

    Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2016 

 Pengujian untuk model regresi variabel laba komprehensif didapatkan 

hasil nilai -2LL model dengan intercept saja yang dilihat dari tabel 4.6 yaitu 

sebesar 332,347 dan nilai -2LL akhir sebesar 275,916. Penurunan nilai -2LL 

sebesar 56,431 dan signifikan pada 0,000 ini menunjukkan bahwa model dengan 

memasukkan variabel laba komprehensif lebih baik daripada model hanya dengan 

intercept saja, sehingga dapat dikatakan model fit dengan data. 

Tabel 4.6 

Perbandingan Nilai -2LL Intercept Only dengan -2LL Final  

 (Model Variabel Laba Komprehensif) 

Model Fitting Information 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 332.347    

Final 275.916 56.431 1 .000 

Link function: Logit.   

    Sumber : Data diolah dengan SPSS, 2016 
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c. Uji Parallel Lines 

 Berdasarkan hasil uji Parallel Lines dalam tabel 4.7 dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi model regresi variabel laba bersih sebesar 0,754 lebih besar dari 

alpha 0,05 yang artinya model sudah sesuai. 

Tabel 4.7 

Uji Parallel Lines Variabel Laba Bersih 
Test of Parallel Lines

c
 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Null Hypothesis 272.768    

General 268.705
a
 4.063

b
 1 .754 

The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) 

are the same across response categories. 

a. The log-likelihood value cannot be further increased after maximum 

number of step-halving. 

b. The Chi-Square statistic is computed based on the log-likelihood value of 

the last iteration of the general model. Validity of the test is uncertain. 

c. Link function: Logit.   

  Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 

 Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji Parallel Lines variabel OCI. Nilai 

signifikansi lebih besar dari alpha 0,05 yaitu sebesar 0,261 sehingga dapat 

dikatakan model cocok.  

Tabel 4.8 

Uji Parallel Lines Variabel OCI 
Test of Parallel Lines

c
 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Null Hypothesis 222.435    

General 201.401
a
 21.034

b
 1 .261 

The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) 

are the same across response categories. 

a. The log-likelihood value cannot be further increased after maximum 

number of step-halving. 

b. The Chi-Square statistic is computed based on the log-likelihood value of 

the last iteration of the general model. Validity of the test is uncertain. 

c. Link function: Logit.    

 Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 
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 Berdasarkan hasil uji Parallel Lines dalam tabel 4.9 dapat diketahui bahwa 

nilai signifikansi model regresi variabel laba komprehensif sebesar 0,651 lebih 

besar dari alpha 0,05 yang artinya model sudah sesuai. 

Tabel 4.9 

Uji Parallel Lines Variabel Laba Komprehensif 
Test of Parallel Lines

c
 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Null Hypothesis 275.916    

General 264.091
a
 11.825

b
 1 .651 

The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients) 

are the same across response categories. 

a. The log-likelihood value cannot be further increased after maximum 

number of step-halving. 

b. The Chi-Square statistic is computed based on the log-likelihood value of 

the last iteration of the general model. Validity of the test is uncertain. 

c. Link function: Logit.   

   Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 

 

3. Hasil Pengujian Hipotesis 

 Uji Wald dalam regresi logistik digunakan untuk menguji pengaruh yang 

signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian 

dipaparkan sebagai berikut : 

a. Pengujian Hipotesis 1a 

Tabel 4.10 

Uji Hipotesis Relevansi-Nilai Kredit Laba Bersih 

Parameter Estimates 

  

Estimate 

Std. 

Error Wald df Sig. 

95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound 

Threshold [Rating = 0] -4.194 .493 72.451 1 .000 -5.159 -3.228 

[Rating = 1] -1.536 .180 72.563 1 .000 -1.889 -1.182 

Location LabaBersih 28.450 4.539 39.278 1 .000 19.553 37.347 

Link function: Logit.        

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 
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 Berdasarkan tabel 4.10 dapat dirumuskan persamaan regresi ordinal 

logistik sebagai berikut : 

                             

                                             

 Hipotesis 1a menyatakan bahwa laba bersih memiliki relevansi-nilai 

kredit. Hasil pengujian hipotesis yang disajikan dalam tabel 4.10 menunjukkan 

bahwa variabel laba bersih memiliki koefisien positif sebesar 28,450 dan nilai Sig. 

0,000 lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1a 

diterima yang artinya laba bersih berpengaruh positif signifikan terhadap 

peringkat obligasi. Hal ini menunjukkan bahwa laba bersih memiliki relevansi-

nilai kredit. 

Tabel 4.11 

Koefisien Determinasi Variabel Laba Bersih 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell .127 

Nagelkerke .239 

McFadden .179 

Link function: Logit. 

  Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 

 Pada tabel 4.11 dapat diketahui nilai Nagelkerke R Square variabel laba 

bersih sebesar 0,239. Nilai tersebut mengandung arti bahwa variabel laba bersih 

mampu menjelaskan variabilitas variabel peringkat obligasi sebesar 23,9%, 

sedangkan sisanya sebesar 76,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model 

penelitian. 
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b. Pengujian Hipotesis 1b 

Tabel 4.12 

Uji Hipotesis Relevansi-Nilai Kredit Laba Komprehensif  

Parameter Estimates 

  

Estimate Std. Error Wald df Sig. 

95% Confidence 

Interval 

  Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Threshold [Rating = 0] -4.132 .486 72.358 1 .000 -5.083 -3.180 

[Rating = 1] -1.509 .181 69.158 1 .000 -1.865 -1.153 

Location LabaKomprehensif 26.723 4.379 37.244 1 .000 18.141 35.306 

Link function: Logit.        

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 

 

 Berdasarkan tabel 4.12 dapat dirumuskan persamaan regresi ordinal 

logistik sebagai berikut : 

                             

                                             

 

 Hipotesis 1b dalam penelitian ini adalah laba komprehensif memiliki 

relevansi-nilai kredit. Tabel 4.12 menunjukkan variabel laba komprehensif 

memiliki koefisien positif sebesar 26,723 dan nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari 

alpha 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1b diterima yang artinya laba 

komprehensif berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa laba komprehensif memiliki relevansi-nilai kredit.  
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Tabel 4.15 

Koefisien Determinasi Variabel Laba Komprehensif 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell .121 

Nagelkerke .227 

McFadden .170 

Link function: Logit. 

  Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 

 Tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel laba komprehensif mempunyai 

nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,227. Nilai tersebut mengandung arti bahwa 

variabel laba komprehensif mampu menjelaskan variabilitas variabel peringkat 

obligasi sebesar 22,7%, sedangkan sisanya sebesar 77,3% dijelaskan oleh variabel 

lain di luar model penelitian. 

c. Pengujian Hipotesis 2 

Tabel 4.14 

Uji Hipotesis Relevansi-Nilai Kredit OCI  
Parameter Estimates 

  

Estimate 

Std. 

Error Wald df Sig. 

95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound 

Threshold [Rating = 0] -3.964 .356 123.649 1 .000 -4.663 -3.265 

[Rating = 1] -2.137 .157 184.606 1 .000 -2.446 -1.829 

Location OCI 17.200 13.730 1.569 1 .210 -9.710 44.110 

Link function: Logit.        

Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 

 Hipotesis 2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa OCI memiliki 

relevansi-nilai kredit. Hasil pengujian hipotesis yang disajikan dalam tabel 4.14 

menunjukkan bahwa variabel OCI memiliki koefisien positif sebesar 17,200 dan 

nilai Sig. 0,210 lebih besar dari alpha 0,05. OCI tidak berpengaruh terhadap 
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peringkat obligasi sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa OCI tidak memiliki relevansi-nilai kredit. 

Tabel 4.13 

Koefisien Determinasi Variabel OCI 
Pseudo R-Square 

Cox and Snell .006 

Nagelkerke .011 

McFadden .008 

Link function: Logit. 

 Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 

 

 Nilai Nagelkerke R Square variabel OCI sebesar 0,011 yang disajikan 

dalam tabel 4.13 mengandung arti bahwa variabel OCI mampu menjelaskan 

variabilitas variabel peringkat obligasi sebesar 1,1%, sedangkan sisanya sebesar 

98,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. 

d. Pengujian Hipotesis 3a 

 

 Hipotesis 3a dalam penelitian ini adalah terdapat peningkatan relevansi-

nilai kredit laba bersih dari tahap ke tahap adopsi IFRS di Indonesia. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis dalam tabel 4.16 dapat diketahui bahwa pada sampel 

periode 2011 menunjukkan laba bersih berpengaruh positif terhadap peringkat 

obligasi. Pada sampel periode 2012 – 2014 variabel laba bersih juga berpengaruh 

positif terhadap peringkat obligasi, sedangkan pada sampel periode 2015 

menunjukkan laba bersih tidak berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 Nilai Nagelkerke R Square laba bersih periode 2012 – 2014 sebesar 0,368 

lebih tinggi daripada periode 2011 yang sebesar 0,333, tetapi periode 2015 hanya 

sebesar 0,004 lebih rendah daripada periode 2012 – 2014. Hasil penelitian 
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menunjukkan adanya salah satu model yang tidak signifikan  dan belum adanya 

konsistensi peningkatan nilai Nagelkerke R Square laba bersih dari tahap ke tahap 

adopsi IFRS di Indonesia. Pengujian ini dapat disimpulkan bahwa H3a ditolak 

yang artinya tidak terdapat peningkatan relevansi-nilai kredit laba bersih dari 

tahap ke tahap adopsi IFRS di Indonesia. 

Tabel 4.16 

Uji Hipotesis Peningkatan Relevansi-Nilai Kredit Laba Bersih  

Sampel Variabel Estimate Sig. Nagelkerke 

2011 
Threshold 

[Rating = 0] -4.217 .000 

.333 [Rating = 1] -1.450 .000 

Location Laba Bersih 20.902 .006 

2012-2014 
Threshold 

[Rating = 0] -4.457 .000 

.368 [Rating = 1] -1.288 .000 

Location Laba Bersih 44.440 .000 

2015 
Threshold 

[Rating = 0] -4.425 .000 

.004 [Rating = 1] -2.135 .000 

Location Laba Bersih 4.087 .664 

      Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 

 

e. Pengujian Hipotesis 3b 

 

 Hipotesis 3b dalam penelitian ini adalah terdapat peningkatan relevansi-

nilai kredit laba komprehensif dari tahap ke tahap adopsi IFRS di Indonesia. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam tabel 4.17 dapat diketahui bahwa 

pada sampel periode 2011 menunjukkan laba komprehensif berpengaruh positif 

terhadap peringkat obligasi. Pada sampel periode 2012 – 2014 variabel laba 

komprehensif juga berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi, sedangkan 

pada sampel periode 2015 menunjukkan laba komprehensif tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. 
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 Nilai Nagelkerke R Square laba komprehensif periode 2012 – 2014 

sebesar 0,361 lebih tinggi daripada periode 2011 yang sebesar 0,334, tetapi 

periode 2015 sebesar 0,006 lebih rendah daripada periode 2012 – 2014. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya salah satu model yang tidak signifikan dan belum 

adanya konsistensi peningkatan nilai Nagelkerke R Square laba komprehensif dari 

tahap ke tahap adopsi IFRS di Indonesia. Hasil pengujian ini dapat disimpulkan 

bahwa H3b ditolak yang artinya tidak terdapat peningkatan relevansi-nilai kredit 

laba komprehensif dari tahap ke tahap adopsi IFRS di Indonesia. 

Tabel 4.17 

Uji Hipotesis Peningkatan Relevansi-Nilai Kredit Laba Komprehensif 

Sampel Variabel Estimate Sig. Nagelkerke 

2011 

Threshold 
[Rating = 0] -4.227 .000 

.334 [Rating = 1] -1.444 .000 

Location 
Laba 

Komprehensif 21.120 .006 

2012-2014 

Threshold 
[Rating = 0] -4.421 .000 

.361 [Rating = 1] -1.307 .000 

Location 
Laba 

Komprehensif 42.787 .000 

2015 

Threshold 
[Rating = 0] -4.417 .000 

.006 [Rating = 1] -2.128 .000 

Location 
Laba 

Komprehensif 2.857 .664 

      Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 

 

f. Pengujian Hipotesis 3c 

 

 Hipotesis 3c dalam penelitian ini adalah terdapat peningkatan relevansi-

nilai kredit OCI dari tahap ke tahap adopsi IFRS di Indonesia. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis dalam tabel 4.18 dapat diketahui bahwa pada sampel periode 

2011 menunjukkan OCI berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Pada 
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sampel periode 2012 – 2014 variabel OCI juga berpengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi, sedangkan pada sampel periode 2015 menunjukkan OCI tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

 Nilai Nagelkerke R Square OCI periode 2011 lebih tinggi daripada periode 

2012 – 2014, sedangkan periode 2012 – 2014 juga lebih tinggi daripada periode 

2015. Hal ini mengindikasikan bahwa tahapan adopsi IFRS di Indonesia tidak 

meningkatkan relevansi-nilai kredit OCI karena adanya penurunan nilai 

Nagelkerke R Square OCI dari tahap ke tahap. Kesimpulan pengujian ini yaitu 

H3c ditolak yang artinya tidak terdapat peningkatan relevansi-nilai kredit OCI 

dari tahap ke tahap adopsi IFRS di Indonesia. 

Tabel 4.18 

Uji Hipotesis Peningkatan Relevansi-Nilai Kredit OCI 

Sampel Variabel Estimate Sig. Nagelkerke 

2011 
Threshold 

[Rating = 0] -3.878 .000 

.091 [Rating = 1] -2.053 .000 

Location OCI 478.958 .027 

2012-2014 
Threshold 

[Rating = 0] -4.187 .000 

.062 [Rating = 1] -2.235 .000 

Location OCI 64.992 .044 

2015 
Threshold 

[Rating = 0] -2.299 .000 

.001 [Rating = 1] -1.303 .000 

Location OCI .469 .850 

      Sumber : Data sekunder diolah dengan SPSS, 2016 

C. Pembahasan 

1. Relevansi-Nilai Kredit Laba Bersih 

 Hasil pengujian hipotesis 1a menyimpulkan bahwa laba bersih memiliki 

relevansi-nilai kredit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa laba bersih mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi yang diberikan oleh 
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lembaga pemeringkat obligasi kepada perusahaan penerbit obligasi yang terdaftar 

di BEI. Dengan demikian semakin tinggi laba bersih maka meningkatkan 

kemungkinan adanya kenaikan peringkat obligasi yang diperoleh. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa laba bersih (net income) 

mengindikasikan profitabilitas perusahaan (Wild dan Subramanyam, 2010). 

Tingginya profitabilitas mengindikasikan kinerja perusahaan yang semakin baik 

sehingga dapat bermanfaat sebagai tolok ukur dalam memprediksi keuntungan 

yang diperoleh pemegang obligasi. Laba bersih yang tinggi menunjukkan bahwa 

semakin besarnya kemungkinan perusahaan dapat membayar kembali obligasi 

beserta bunga jika ada pada saat jatuh tempo. Hal itu memberikan pengaruh 

positif kepada lembaga pemeringkat obligasi dalam memberikan penilaian 

mengenai peringkat obligasi perusahaan. 

 Hasil penelitian sependapat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Kosi et al. (2010), Yuliana dkk. (2011), dan Widiastuti (2015) yang menunjukkan 

hasil bahwa laba bersih mempunyai relevansi-nilai kredit. Di samping itu 

penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Yasa (2014) memberikan hasil yang 

berbeda di mana laba bersih tidak berpengaruh terhadap relevansi-nilai kredit. 

 

2. Relevansi-Nilai Kredit Laba Komprehensif 

 Berdasarkan analisis uji hipotesis 1b disimpulkan bahwa laba 

komprehensif memiliki relevansi-nilai kredit. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Widiastuti (2015) menemukan bukti bahwa laba komprehensif 

memiliki relevansi-nilai kredit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laba 
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komprehensif mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap peringkat obligasi 

yang diberikan oleh lembaga pemeringkat obligasi kepada perusahaan penerbit 

obligasi yang terdaftar di BEI. Semakin tinggi laba komprehensif maka 

meningkatkan kemungkinan adanya kenaikan peringkat obligasi yang diperoleh. 

 Laba komprehensif yang meningkat mengindikasikan adanya peningkatan 

juga dalam hal laba ditahan dan dividen yang dibagikan (Hudayati, 1999 dalam 

Rejeki dan Warastuti, 2012). Menurut Riyanto (2011) dalam Estiyanti dan Yasa 

(2012), laba ditahan dipandang sebagai sumber penting dalam pembiayaan atas 

pertumbuhan perusahaan. Semakin kuat pertumbuhan suatu perusahaan 

mengindikasikan kinerja perusahaan yang semakin baik sehingga mampu untuk 

memenuhi kewajibannya dalam rangka membayar pokok pinjaman maupun bunga 

dengan tepat waktu. Hal itu memberikan pengaruh positif kepada lembaga 

pemeringkat obligasi dalam memberikan penilaian mengenai peringkat obligasi 

perusahaan. 

 

3. Relevansi-Nilai Kredit OCI 

 Hasil pengujian hipotesis 2 menyimpulkan bahwa OCI tidak memiliki 

relevansi-nilai kredit. Hasil tersebut menunjukkan bahwa OCI tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat obligasi 

kepada perusahaan penerbit obligasi yang terdaftar di BEI. Dengan demikian 

adanya kenaikan OCI tidak mempengaruhi kenaikan peringkat obligasi yang 

diperoleh perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Widiastuti 

(2015) yang menunjukkan bahwa OCI tidak berpengaruh terhadap relevansi-nilai 
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kredit. Kemungkinan hal itu disebabkan karena nilai OCI yang relatif kecil 

dibandingkan dengan total laba perusahaan. 

 Hasil ini sesuai dengan teori bahwa OCI mencakup pengungkapan 

keuntungan dan kerugian yang belum terealisasi (unrealized gains and losses). 

Nilai OCI yang positif menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai cadangan 

untung yang belum terealisasi. Jika nilai OCI negatif, perusahaan cenderung 

mempunyai rugi yang belum terealisasi sehingga ada kemungkinan di masa yang 

akan datang bahwa rugi akan terealisasi. Kreditor sebagai pemegang obligasi 

cenderung bersifat konservatif yang hanya fokus pada komponen rugi yang belum 

terealisasi daripada komponen untung yang belum terealisasi. Dalam 

memperkirakan kemungkinan gagal bayar, pemegang obligasi memperhatikan 

informasi OCI secara terbatas  (Widiastuti, 2015).  

 

4. Relevansi-Nilai Kredit Laba Bersih, Laba Komprehensif, dan OCI pada 

    Tahapan Adopsi IFRS  

 Dari hasil analisis uji hipotesis 3a, 3b, dan 3c disimpulkan bahwa tidak 

terdapat peningkatan relevansi-nilai kredit laba bersih, laba komprehensif, dan 

OCI dari tahap ke tahap adopsi IFRS. Hasil pengujian sampel untuk semua 

variabel independen yaitu laba bersih, laba komprehensif, dan OCI pada adopsi 

IFRS tahap awal (periode 2011) membuktikan bahwa laba bersih, laba 

komprehensif, dan OCI sama - sama memiliki relevansi-nilai kredit, implementasi 

tahap pertama adopsi IFRS (periode 2012 – 2014) juga menunjukkan adanya 

relevansi-nilai kredit, sedangkan implementasi tahap kedua (periode 2015) dapat 
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diketahui bahwa laba bersih, laba komprehensif, dan OCI tidak memiliki 

relevansi-nilai kredit.  

 Pengujian lain dilakukan dengan membandingkan nilai Nagelkerke R 

Square dan dihasilkan kesimpulan bahwa belum adanya konsistensi peningkatan 

relevansi-nilai kredit laba bersih, laba komprehensif pada setiap tahapan adopsi 

IFRS, sedangan pada pengujian variabel OCI terdapat penurunan pada setiap 

tahapan adopsi IFRS. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak adanya peningkatan 

relevansi-nilai kredit laba bersih, laba komprehensif, dan OCI pada tahapan 

adopsi IFRS.  

 Adanya peningkatan dalam hal kecakapan sumber daya penyusun laporan 

keuangan, auditor, dan kemampuan pemahaman tentang perubahan standar yang 

berlaku, dan sebagainya dari setiap tahapan adopsi IFRS tidak berpengaruh 

terhadap keputusan penilaian oleh lembaga pemeringkat obligasi. Menurut Lestari 

dan Yasa (2014), lembaga pemeringkat obligasi mempunyai kriteria yang 

digunakan untuk memberikan penilaian terhadap obligasi yang diterbitkan 

perusahaan yang mungkin tidak terlalu mempertimbangkan penerapan IFRS 

dalam penyusunan laporan keuangan. 

 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Kosi et al. (2010) yang 

menguji dampak adopsi IFRS terhadap relevansi-nilai kredit. Hasilnya 

menunjukkan bahwa relevansi-nilai kredit setelah adopsi IFRS lebih tinggi 

daripada relevansi-nilai kredit sebelum adopsi IFRS. Selain itu, penelitian 

Widiastuti (2015) juga memberikan hasil yang berbeda dari penelitian ini yaitu 

OCI memiliki relevansi-nilai kredit pada perioda setelah adopsi PSAK 1 (revisi 
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2009) dan tidak memiliki relevansi-nilai kredit pada perioda sebelum adopsi 

PSAK 1 (revisi 2009) serta terdapat peningkatan nilai adjusted R square dari 

sampel periode 2009 - 2010 dibandingkan periode 2011 – 2013 sehingga 

mengindikasikan adanya peningkatan relevansi-nilai kredit. 


