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BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian hams didasarkan pada kerangka tertentu dalam

mengumpulkan data sehingga penelitian bisa dilakukan secara terarah dan tidak

mengambang. Metode tersebutantara lain sebagaiberikut:

3.1.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Bursa Efek Surabaya (BES). BES mempakan

lembaga yang memfasihtasi transaksi obligasi industri non finansial di

Indonesia.

3.2.SampeI Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 20 pemsahaan penerbit

obligasi yang bergerak pada industri non finansial dari rentang waktu antara

tahun 2001-2005 yang beredar di pasar dan tercatat di OTC-FIS (Over the

Counter-Fixed Income Service) Bursa Efek Jakarta dan diperingkat oleh PT

PEFINDO.

Pemilihan sampel berdasarkan metode purpose sampling yang

bertujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah

ditentukan. Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel

adalah sebagai berikut:

1. Pemsahaan yang bergerak pada industri non finansial yang

menerbitkan obligasi danterdaftar di Birsa Efek Surabaya.

2. Terdaftar dalam peringkat obligasi pemsahaan yang dikeluarkan oleh
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PT PEFINDO.

3. Menerbitkan laporan keuangan selama tiga tahun, yaitu tahun 2003

sampaidengan2005.

Dari 20 pemsahaan yang memenuhi kriteria di atas, terdapat 26 emisi

obligasiyang antara lain :

1. Alfa Retailindo Tbk.

AlfaRetailindo dengan emisi I Tahun 2003

2. Apexindo Pratama Duta Tbk.

Apexindo Pratama dengan emisi I Tahun 2005

3. Astra Graphia Tbk.

Astra Graphia dengan emisi I Tahun 2003

4. Berlian Laju Tanker Tbk.

Berlian Laju Tanker dengan emisi II Tahun 2003 Seri A

Berliam Laju Tanker dengan emisi II Tahun 2003 Seri B

5. Branta Mulia Tbk.

Branta Muliadenganemisi I tahun 2004

6. Charoen Pokphand Indonesia Tbk.

Charoen Pokphand Indoneisa dengan emisi I Tahun 2003

7. Duta Pertiwi Tbk.

Duta Pertiwi denganemisi IV Tahun 2003

8. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.

Hanjaya Mandala Sampoerna dengan emisi III Tahun 2004
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9. Indah Kiat Pulp & Paper Corporation Tbk.

Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dengan emisi I Tahun 2004

Seri A

Indah Kita Pulp & Paper Corporation dengan emisi I Tahun 2003

SeriB

10. Indofood Sukses Makumur Tbk.

Indofood Sukses Makmur dengan emisi II Tahun 2003

Indofood Sukses Makmur dengan emisi III Tahun 2004

11. Indosiar Visual Mandiri Tbk.

Indosiar Visual Mandiri dengan emisi I Tahun 2003

12. Lautan Luas Tbk.

Lautan Luas dengan emisi II Tahun 2003 Seri A

Lautan Luas denganemisi III Tahun 2003 Seri B

13. Matahari Putra Prima Tbk.

Matahari Putra Prima dengan emisi I Tahun 2002

Matahari Putra Prima dengan emisi II Tahun 2004

14. Mayora Indah Tbk.

Mayora Indah dengan emisi II Tahun 2003

15. Medco Energi International Tbk.

Medco Energi Inemasionaldengan emisi I Tahun 2004

16. Semen Gresik (Persero) Tbk.

Semen Gresik dengan emisi I Tahun 2001 Seri B
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17. Summarecon Agung Tbk.

Summarecon Agung dengan emisi I Tahun 2003

18. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Telekomunikasi Indonesia dengan emisi I Tahun 2002

19. Tunas Bam Lampung Tbk.

Tunas Bam Lampung dengan emisi I Tahun 2004

20. Unggul Indah Cahaya Tbk.

Unggul IndahCahaya denganemisi I Tahun 2003 Seri A

Unggul IndahCahaya denganemisi II Tahun2003 Seri B

3.3.PengumpuIan Data

Data emisi obligasi diperoleh dari Bursa Efek Surabaya yang tersedia

secara online melalui situs http://www.bes.co.id. Untuk data laporan

keuangan diperoleh dari Bursa Efek Jakarta melalui data base Pojok BEJ

Fakuitas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Data mengenai berbagai ketetapan lain dalam indentur diperoleh dari

prospektus obligasi, di Bursa Efek Surabaya. Data mengenai tingkat suku

bunga deposito bank umum, tingkat inflasi diperoleh dari Badan Pusat

Statistik dan situs Bank Indonesia http://www.bi.go.id. Informasi peringkat

obligasi industri non finansial yang dikeluarkan oleh PT PEFINDO diperoleh

secara online melalui situs http://www.pefindo.com.
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3.4.Definisi Operasional Variabel

3.4.1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel tidak bebas yang artinya variabel

tersebut mempakan variabel yang dipengaruhi atau yang dihasilkan

oleh variabel independen. Variabel dependen pada permasalahan disini

adalah yield obligasi. Yield dihitung menggunakan rumus yield to

maturity (YTM) yangdi publikasikan oleh Bursa EfekSurabaya, yaitu :

R-P

C + ~
YTM approximination = — X 100 %

R + P

3.4.2.Variabel Independen

Variabel independen adalah suatu variabel bebas dimana

keberadaannya tidakdipengaruhi variabel-variabel lain, bahkan variabel

independen mempakan faktor penyebab yang akan mempengaruhi

variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel bebas diuji

menggunakan metode regresi berganda untuk mengetahui apakah

variabel-variabel trpilih memiliki pengamh terhadap yield obligasi pada

industri non finansial. Variabel-variabel tersebut antara lain :

a. Variabel Likuiditas

Likuiditas adalah indikasi yang menunjukkan bahwa obligasi

banyak beredar dan setiap perdagangannya tidak mempengaruhi
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obligasi di pasar sekunder. Data yang digunakan untuk uji pengaruh

terhadap resiko lukuiditas ini bempa laporang keuangan tahunan

emiten selama periode tahun 2003-2005.

Analisis rasio yang digunakan adalah rasio keuangan yang

digunakan sebagai alat ukur penelitian ekonomi pemsahaan yaitu

rasio likuiditas sebagai proksi untuk mengukur rasio likuiditas dan

pengamh terhadap yield obligasi.

Kelompok rasio Nama Rasio Rum us perhitungan rasio

Rasio likuiditas Quick Ratio Aktiva lancar - persediaan

Hutang lancar

b. Variabel Inflasi

Data inflasi yang digunakan data inflasi (dalam bulan) saat

emiten obhgasi mengemisi obligasi, atau saat pasar perdana untuk

obligasi pemsahaan dilaksanakan. Diharapkan data inflasi ini

relevan untuk mengetahui pengamhnya terhadap yield obligasi.

c.Variabel Irate (suku bunga deposito bank umum)

IRATE mempakan proksi dari variabel suku bunga deposito

bank umum rentang 90 hari. Suku bunga yang digunakan adalah

suku bunga bulanan saat emiten mengemisi obligasi atau saat pasar

perdana obligasi dilaksanakan. Sehingga bisa dilihat perbedaan

suku bunga dengan harga obligasi saat pasar perdana dilaksanakan.

Variabel IRATE dengan menggunakan analisis regresi,
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diregres terhadap yield sebagai varianel dependen untuk mengetahui

pengaruh tingkat suku bunga terhadap yield.

d. Variabel Durasi

Durasi adalah indikasi lamanya masa jatuh tempo obligasi.

Perhitungan obligasi menggunakan rumus yang digunakan Bursa

Efek Surabaya dalam mengukur lamanya suatu obligasi dari mulai

saat emisi hingga masa jatuh tempo, formulanya :

Macaulay Duration =

r
n

V"!

t x CFt ^

t=l ( 1+if y
PV

e. Variabel Peringkat

Variabel peringkat dikategorikan atas dua kelompok secaa

umum, antara investment grade { AAA-BBB ) dan speculative

grade ( BJj^D ). Bagaimana pengaruh kedua kategori tersebut

terhadap besamya yield} Dinyatakan dengan dummy, jika 1 adalah

investmentgrade dan 0 adalah speculative grade. Adapun kategori

peringkat secara individual, yaitu memisahkan peringkat pada 7

level sesuai kategori kelompok yasng ditetapkan PT PEFINDO.

Adapun klasifikasi kategori kelompok dapat dilihat pada tabel

berikut:



Level peringkat Simbol Kategori

0 AAA Investment Grade

1 AA Investment Grade

2 A Investment Grade

3 BBB Investment Grade

4 BB Speculative Grade

5 B Speculative Grade

6 CCC Speculative Grade

7 D Speculative Grade
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f. Variabel BUY {Buyback)

Salah satu resiko obligasi adalah call, yaitu hak emiten

untuk menarik kembali obligasi sebelum jatuh tempo. Buyback

mempakan proksi dari call, karena informasi ketetapan buyback

dari beberapa emiten bisa diberlakukan sebagai call. Kebanyakan

emiten mengistilahkan call dengan ketetapan buyback dan

keduanya mempunyai makna yang sama.

Variabel Buy dinyatakan dengan dummy, jika 1 emisi

obligasi bisa di buyback, jika 0 obhgasi tersebut tidak bisa di

buyback.
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g.Variabel Sink { Sinking Fund)

Informasi ada tidaknya penyisihan dana pelunasan obligasi

{sinking fund) dinyatakan sebagai variabel dummy, 1 jika emisi

obligasi disertai dengan penyisihan dana {sinking fund), dan 0jika

emisi obhgasi tidak menetapkan penyisihan dana {sinkingfund).

Turunnya resiko obligasi karena adanya ketetapan sinking

fund akan berpengamh terhadap besamya yield. Oleh karena itu,

diharapkan adanya ketetapan sinking fund berpengamh negative

terhadap yield.

h. Variabel Secure

Obligasi tanpa jaminan atau unsecured bond hanya dijamin

dengan itikad bagi dari emiten. Variabel Secure mempakan variabel

dummy, dimana 1jika obligasi tersebut dijamin dengan kekayaan

tertentu, dan 0jika tidak jaminan apapun terhadap obhgasi.

3.5.Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis multiple regression. Digunalan

untuk menguji pengamh berbagai variabel terpilih yang diduga mempunyai

pengamh terhadap yield obligasi pada emiten obligasi industri non finansial.

Untuk menguji berbagai variabel independen terhadap yield

digunakan alat analisis Multiple Regression. Pada anahsis ini semua variabel

independen diregres terhadap variabel dependen yaitu yield. Model regresi

linier berganda adalah:


