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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 97 perusahaan yang terdaftar di 

Indonesian Bond Market Directory (IBMD) terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

yang  selama periode 2011-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika 

peneliti mempunyai pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya 

atau penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk 

memilih sampel adalah sebagai berikut:  

1) Semua perusahaan terbuka yang terdapat di Bursa Efek Indonesia  dan 

tercatat di Indonesian Bond Market Directory tahun 2011 sampai dengan 

periode 2015. 

2) Semua obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan terbuka selain perusahaan 

yang bergerak di sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2015. 

3) Perusahaan terbuka yang masuk dalam Corporate Bond dan diperingkat oleh 

PT. PEFINDO periode 2011 sampai dengan 2015. 

4) Perusahaan terbuka yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan 

keuangan   tahunan selama periode 2011 sampai dengan 2015. 

Alasan memilih periode tahun 2011-2015 adalah karena pada tahun tersebut 

belum ada penelitian yang dilakukan pada tahun 2011-2015 terhadap 
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perusahaan terbuka non perbankan dan lembaga keuangan. Sedangkan untuk 

perusahaan lainnya tidak masuk dalam kriteria peneliti. 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

No. Kode  Nama Perusahaan 

1 ADHI PT ADHI Karya Tbk 

2 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

3 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk 

4 JPFA PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

5 JSMR PT Jasa Marga Tbk 

6 LTLS PT Lautan Luas Tbk 

7 MAPI PT Mitra Adiperkasa Tbk 

8 MYOR PT Mayora Indah Tbk 

9 PJAA PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk 

10 ROTI PT Nippon Indosari Corpindo Tbk 

11 SMRA 

PT Summary of Summercon Agung 

Tbk 

12 TBIG PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 

13 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk 

14 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

 

3.2 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan di Bursa efek Indonesia. Objek penelitian ini adalah 

peringkat obligasi perusahaan di BEI yang diperingkat oleh PT. PEFINDO dan 

tercatat dalam IBMD periode 2011-2015. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi laporan 

keuangan serta data obligasi perusahaan terbuka  di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode pengamatan, yang diakses pada website resmi BEI yaitu 

www.idx.co.id. 

 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat tujuh variabel yaitu ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, likuiditas, profitabilitas, leverage, umur obligasi 

(maturity) dan peringkat obligasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

peringkat obligas sedangkan variabel independennya adalah ukuran perusahaan, 

pertumbuhan perusahaan, likuiditas, profitabilitas, leverage dan umur obligasi 

(maturity).  

3.1.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peringkat obligasi. 

Pengukuran variabel ini menggunakan skala ordinal berdasarkan peringkat 

obligasi yang dikeluarkan oleh PT. PEFINDO. Skala ordinal diukur berdasarkan 

kode 1-8.  

Tabel 3.2 

Kategori Peringkat 

Peringkat Nilai 

AAA 1 

AA 2 

A 3 

BBB 4 

BB 5 
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B 6 

CCC 7 

D 8 

   Sumber: Pefindo 

3.1.2 Variabel Independen 

Variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini menggunakan beberapa rasio 

keuangan. Variabel rasio yang diuji adalah ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, likuiditas, profitabilitas, leverage dan umur obligasi. 

a) Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan merupakan pengukur yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan (Magreta dan Nurmayanti, 2009). Ukuran perusahaan 

dapat diukur dengan menggunakan total aset, penjualan dan ekuitas. Hasil 

logaritma dari total aset, penjualan atau ekuitas tersebut mencerminkan 

ukuran suatu perusahaan(Miswanto & Husnan, 1999) dalam (Andry, 2005). 

Pengukuran variabel ukuran perusahaan (size) dalam penelitian ini 

menggunakan proksi yang lain yaitu dengan pengukuran yang menggunakan 

total aset karena lebih mencerminkan kekayaan perusahaan secara 

menyeluruh. 

   Ukuran perusahaan (size) =  Natural Log ( Total Aset) 

 

b) Pertumbuhan Perusahaan 
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Pengukuran variabel pertumbuhan perusahaan (growth) yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu melihat growth berdasarkan kesempatan 

bertumbuh (growth opportunities) perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan book market value of asset karena rasio ini paling mendekati 

realisasi pertumbuhan. (Restuti, 2007). Rasio yang digunakan yaitu: 

 Book to market value of asset .=          

Total Aktiva – Total Ekuitas + Kapitalisasi Pasar 

 Total Aktiva 

 

c) Likuiditas 

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi 

kewajiban jangka pendek perusahaan. Pengukuran variabel likuiditas dalam 

penelitian ini diproksikan dengan current ratio (CR). Perusahaan yang 

mampu melunasi kewajiban tepat waktu adalah perusahaan yang likuid dan 

mempunyai aktiva lancar lebih besar daripada utang lancar (Almilia dan 

Devi, 2007). Current Ratio (CR) merupakan perbandingan antara aktiva 

lancar dengan hutan lancar. 

                     Current ratio (CR) = Aktiva lancar  

                                      Hutang lancar 

 

d) Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, aset dan modal sendiri. 
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Pengukuran variabel profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Return on Asset (ROA). Pengukuran ROA memiliki pengaruh positif 

terhadap pertumbuhan laba karena pengukuran ROA berdasarkan pada 

tingkat asset  tertentu (Kamstra, 2001) dalam (Sejati, 2010). ROA 

merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva atau total 

aset perusahaan. 

                        Return on Asset (ROA) =   Laba bersih (earning after tax)  

       Total aset 

 

e) Leverage 

Leverage menunjukkan proporsi utang yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan investasi perusahaan. Pengukuran proksi variabel leverage yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to Assets Ratio (DAR). Tingkat 

DAR yang rendah menunjukkan  hanya sebagian kecil aktiva yang didanai 

dengan utang dan semakin kecil risiko kegagalan perusahaan (Raharja & 

Sari, 2008). Rasio ini membandingkan antara total hutang dengan total aset. 

Debt to Asset Ratio (DAR) =  Total Hutang    

                Total aset 

 

f) Umur Obligasi 

Umur obligasi atau tanggal jatuh tempo (maturity) adalah tanggal 

dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok 

atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya (Andry, 2005). Skala 
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pengukurannya menggunakan skala nominal karena merupakan variabel 

dummy. 

1 (satu) = Obligasi mempunyai umur antara satu sampai lima tahun 

0 (nol)  = Obligasi mempunyai umur lebih dari lima tahun 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.4.1 Analisis Deskriptif Statistik 

Anaisis ini juga dilakukan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi 

variabel-variabel yang diteliti dengan menggunakan nilai rata-rata, standar 

deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Mean digunakan untuk 

menghitung rata-rata Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, 

Likuiditas, Profitabilitas, Leverage dan Umur Obligasi. Standar deviasi 

untuk mengetahui seberapa besar data bervariasi dari data-data. Minimum 

digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil dari masing-masing variabel 

penelitian. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar dari 

masing-masing variabel penelitian. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan atas model yang 

digunakan dan melihat tingkat ketelitian yang mencerminkan tingkat 

efisiensi maupun konsistensi hasil analisis sehingga model benar-benar tidak 
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mengalami bias. Dalam uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, 

autokorelasi, uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi 

linear yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan 

dengan tabel statistik Kolmogrov-Sminov, grafik histogram dan 

probability plots. Dalam penelitian ini dengan melihat dari tabel 

statistik Kolmogrov-Sminov.   

Jika pengujian normalitas data secara statistik dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Untuk mengambil 

keputusan apakah model yang digunakan terdistribusi secara normal 

atau tidak dapat menggunakan nilai signifikansinya, apabila nilai 

signifikansinya lebih besar daripada 0.05 maka model yang 

digunakan terdistribusi secara normal dan begitu pula sebaliknya 

apabila nilai signifikansinya kurang dari 0.05 maka datanya tidak 

normal. 

 Dan jika menggunakan grafik histogram dapat dikatakan normal, 

apabila garis yang ada melewati grafik. Selain itu juga harus 

menggunakan probability plots. Terdapat dua keputusan apakah data 

tersebut normal atau tidak. Pertama, apabila bulatan putus-putus 

menyebar digaris diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka 
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data tersebut normal. Begitu sebaliknya jika bulatan putus-putus 

menjauh dari garis diagonal maka data tersebut tidak normal. Jika 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1) (Ghozali, 

2006). Untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi maka dapat 

dideteksi dengan Durbin-Watson (DW Test). Sedangkan autokorelasi 

berarti adanya korelasi antara anggota observasi yang satu dengan 

yang lainnya yang berlainan waktu. Jika nilai dari Durbin-Watson 

lebih kecil dari nilai teoritisnya, maka hal tersebut menunjukan 

adanya autokorelasi. Ukuran dalam menentukan ada atau tidaknya 

masalah autokorelasi dengan uji Durbin Watson (Uji DW) dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2(DW<-

2) 

2. Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW diantara -2 dan +2 

3. Terjadi autokorelasi megatif, jika nilai DW diatas 

+2(DW>+2) 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke 

pengamatan berbeda. Jika varians dari satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedositas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas dan begitu sebaliknya. Model regresi yang 

baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedasitas (Ghozali, 2006). Cara untuk medeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas yaitu metode Gletjer test. Dimana gejala 

heteroskedastisitas akan ditunjukkan oleh koefisien regresi dari 

masing-masing variabel independen terhadap nilai absolut 

residualnya (e). 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model 

korelasi yang baik seharusnya tidak ada korelasi diantara variabel 

bebas (variabel independen) (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dengan 

melihat nilai tolerance > 0,10 dan lawannya nilai Varians Inflation 

Factor (VIF) < 10 berarti data tidak ada masalah multikolinearitas.  

 

3.4.3      Analisis Regresi Linear Berganda 

Alat regresi linear berganda pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independen dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata 

populasi atau nilai rata-rata variabel dependen (peringkat obligasi) 

berdasarkan nilai variabel independen (ukuran perusahaan, pertumbuhan 
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perusahaan, likuiditas, profitabilitas, leverage dan umur obligasi) yang 

diketahui. Persamaan regresinya adalah 

Y =  α + β1 Size + β2 Growth + β3 Likuid + β4 Prof+ β5 Lev+ β6 Mtrty+ e  

  Keterangan: 

  Y                  = Peringkat Obligasi 

 α                  = Konstanta 

β1-6                    = Koefisien regresi 

            SIZE            = Ukuran Perusahaan  

                        GROWTH  = Pertumbuhan Perusahaan 

                        LIKUID = Likuiditas 

                        PROF          = Profitabilitas 

                        LEV          = Leverage 

                        MTRTY      = Umur Obligasi (maturity bond ) 

       e               =  Standar Error 

3.4.4     Koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisisn determinasi berkisar antara nol sampai satu. Jika nilai R Square 

semakin mendekati satu berarti variabel independen memberikan semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Sedangkan jika R Square semakin kecil maka kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. 
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3.4.3 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban atau pernyataan sementara 

terhadap rumusan masalah yang dikemukakan. Kebenaran hipotesis tersebut 

harus dibuktikan melalui pengumpulan data serta perlu melalui analisis 

proses pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan 

menggunakan pengujian secara parsial (uji T). Adapun langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

a)  Uji hipotesis analisis parsial (uji T) 

Pengujian hipotesis untuk ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, likuiditas, leverage, profitabilitas, umur obligasi dan 

jaminan terhadap peringkat obligasi menggunakan uji T. Uji regresi 

parsial dilakukan terhadap variabel dependen. Uji T dimaksudkan untuk 

menguji apakah masing-masing variabel independen secara parsial atau 

individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji T 

dalam penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 95 % dan 

signifikansi 5% (α = 0,05) 

Prosedur pengujian: 

a. Merumuskan Hipotesis 

1. Pengujian pengaruh Ukuran Perusahan terhadap 

Peringkat Obligasi 

Ho : β1 = 0  Ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi  
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H1 : β1 > 0  Ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap peringkat obligasi  

2. Pengujian pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap 

Peringkat Obligasi 

Ho : β2 = 0  Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi  

H2 : β2 > 0  Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap peringkat obligasi 

3. Pengujian pengaruh Likuiditas terhadap Peringkat 

Obligasi 

Ho : β3 = 0 Likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi  

H3 : β3 > 0 Likuiditas berpengaruh positif signifikan 

terhadap peringkat obligasi 

4. Pengujian pengaruh Profitabilitas terhadap Peringkat 

Obligasi 

Ho : β4 = 0  Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi 

H4 : β4 > 0 Profitabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap peringkat obligasi 

5. Pengujian pengaruh Leverage terhadap Peringkat 

Obligasi 

Ho : β5 = 0  Leverage tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi 
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H5 : β5 < 0 Leverage berpengaruh negatif signifikan 

terhadap peringkat obligasi 

6. Pengujian pengaruh Umur Obligasi terhadap Peringkat 

Obligasi 

Ho : β6 = 0  Umur obligasi tidak berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi 

H6 : β6 < 0 Umur obligasi berpengaruh negatif signifikan 

terhadap peringkat obligasi 

 

b. Menentukan kriteria pengujian  

Jika p value > α = Ho diterima. Artinya tidak ada pengaruh 

ukuran perusahaan, pertumbuhan 

perusahaan, likuiditas, profitabilitas, 

leverage, umur obligasi terhadap 

peringkat obligasi 

Jika p value ≤ α = Ho ditolak. Artinya ada pengaruh ukuran 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, 

likuiditas, profitabilitas, leverage, umur 

obligasi terhadap peringkat obligasi 


