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BABIV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Selama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 diperoleh 20

pemsahaan yang menerbitkan obligasi yang telah memenuhi kriteria sampel. Dan

20 pemsahaan tersebut terdapat 26 emisi obligasi. Pemsahaan yang dijadikan

sampel tersebut telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan, yaitu

perusahaan yang bergerak di bidang non financial, terdaftar dalam peringkat

obligasi dan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap. Data-data diperoleh

dari Bursa Efek Surabaya yang tersedian secara online melalui situs

http://www.bes.co.id.

Setelah semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul dari

berbagai sumber, maka berdasarkan teori yang ada penuhs akan menganalisa data

tersebut sesuai dengan pokok permasalahan dan hipotesa yang telah dikemukakan

pada bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Analisis data dalam penelitian im

terbagi menjadi dua analisis yaitu analisis deskriptifdan analisis statistik.

4.1. Analisis Deskriptif

Berikut analisis deskriptive terhadap variabel penelitian, yaitu tentang

deksirptive rata-rata dan standar deviasi masing-masing variabel kecuali variabel

dummy.



Tabel 4.1

Deskriptif Variabel Penelitian
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Variabel N Mean Standar Deviasi

Yield 26 14.08 1.79

Likuiditas 26 1.77 1.46

Inflasi 26 7.14 1.52

Irate 26 9.46 2.50

Durasi 26 4.10 0.67

Peringkat Speculative Grade
Investmen Grade

Total

2

24

26

Buyback Tidak bisa dibuyback
Bisa dibuyback
Total

9

17

26

Sink

Tidak menetapkan penyisihan
dana

Dengan penyisihan dana
Total

23

3

26

Secure Tidak ada jaminan
Dijamin kekayaan
Total

12

14

26

Sumber : Data sekunder diolah, 2006

Berdasarkan analisis deskriptif, Variabel Yield Obligasi penghasilan

bunga (kupon) yang didapatkan dari inevestasi obligasi atas dasar nilai

nominal obligasi. Nilai rata-rata Yield obligasi dari 26 emisi obligasi sebesar

14,08, artinya bahwa suku bunga atau besamya kupon yang diterima oleh

investor dalam tiap tahunnya adalah sebesar 14,08% dari besamya nilai

nominal emisi obligasi. Sedangkan standar deviasi sebesar 1,79 berarti

ukuran penyebaran dari Yield obligasi adalah sebesar 1,79 dari 26kasus yang

terjadi.

Deskriptif pada variabel Likuiditas yang diukur dengan proxy quick

ratio yaitu perbandingan antara selisih aktiva lancar - persediaan terhadap
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hutang lancar, memiliki nilai rata-rata sebesar 1,77. Hal ini berarti rata-rata

dari 26 emisi obligasi yang keluarkan oleh 20 pemsahaan memiliki

kemampuan untuk melunasi hutang lancar dari selisih aktiva lancar dan

persediaan adalah sebesar 1,77 kali. Hal ini berarti pemsahaan telah memiliki

likuiditas yang baik, artinya pemsahaan memiliki kemampuan yang cukup

untuk membayar kewajiban-kewajibannya termasuk dalam mengembalikan

pinjaman lewat obhgasi. Dengan standar deviasi sebesar 1,46 menunjukkan

bahwa ukuran penyebaran dari likuiditas adalah sebesar 1,46 dari 26 kasus

yang terjadi.

Inflasi menunjukkan kondisi perekonomian, dimana inflasi yang

rendah menunjukkan kondisi perekonomian yang kuat sehingga

mengakibatkan tingkat daya beli terhadap produk investasi juga sangat bagus,

sehingga akan timbul dampak positif terhadap perdagangan dan investasi

pada obligasi. Selama periode penelitian, rata-rata inflasi adalah sebesar 7,14

artinya indeks harga konsumen mengalami peningkatan sebesar 7,14% dari

tahun dasar. Sedangkan standar deviasi adalah sebesar 1,52 yang

menunjukkan bahwa ukuran penyebaran dari tingkat inflasi adalah sebesar

1,52 dari 26 kasus yang terjadi.

Irate mempakan suku bunga bank Indonesia yang diukur dalam

periode 3 bulanan. Irate mempakan salah satu bentuk dari risiko investasi

pada obligasi, dimana pada saat nilai suku bunga deposito lebih besar

daripadai kupon obligasi, maka investor akan cenderung menyimpan dananya

pada produk deposito ketimbang membeli obligasi. Nilai rata-rata suku bumm
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deposito ini adalah sebesar 9,46% artinya tingkat suku bunga deposito masih

lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kupon Yieldobligasi yaitu sebesar

14,08%. Hal ini mempakan angin segar bagi investor untuk membeli obligasi

karena nilai kuponnya lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga deposito.

Sedangkan standar deviasi sebesar 2,5 menunjukkan bahwa ukuran

penyebaran dari variabel irate adalah sebesar 2,5 dari 26 kasus yang terjadi.

Pada variabel durasi adalah lamanya masa jatuh tempo obligasi.

Waktu ini adalah rata-rata tertimbang yang digunakan untuk melunasi tingkat

suku bunga termasuk nilai pokok obligasi. Rata-rata emisi obligasi memiliki

durasi sebesar 4,1 tahun, artinya waktu yang dibutuhkan untuk melunasi

obligasi dengan dasar perhitungan aliran kas saat ini adalah 4,1 tahun.

Sedangkan standar deviasi sebesar 0,67 menunjukkan bahwa ukuran

penyebaran data dari variabel durasi adalah 0,67 dari 26 kasus yang terjadi.

Pada variabel peringkat obligasi menunjukkan kemampuan

pemsahaan akan kemungkinan macetnya pembayaran surat utang berdasarkan

kinerja surat utang. Pemeringkatan ini dilakukan oleh PEFINDO dan PT.

Kasnic Credit Rating Indonesia sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh

investor akan resiko yang hams dihadapi terhadap pembelian obligasi

tersebut. Pemeringkatan yang dilakukan oleh Pefindo terbagi menjadi 8

kelompok yaitu peringkat teratas adalah idAAA yaitu kemampuan obligor

yang superior hingga perintang terendah yaitu idD yaitu peringkat kondisi

obligasi macet karena emiten sudah berhenti usaha. Untuk 4 peringkat

terbawah diklasifikasikan dalam kelompok Speculative grade dan 4 teratas
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termasuk dalam investmen Grade. Hasil analisis menunjukkan bahwa

mayoritas atau hampir seluruh emisi obligasi memiliki peringkat investment

grade, sehingga memiliki kinerja obligasi yang baik.

Sedangkan untuk variabel Buyback yaitu salah satu bentuk risiko

obligasi dimana pihak emiten dapat menarik kembali obhgasi sebelum jatuh

tempo. Terdapat dua jenis obligasi yaitu obligasi yang dapat di buybackdan

obligasi yang tidak dapat di buyback . Hasil analisis menunjukkan bahwa

sebagian besar obligasi yang dikeluarkan oleh emiten di Bursa Efek Surabaya

dapat di buyback, artinya emiten dapat melakukan pembelian kembali

obligasi yang sudah diterbitkan, karena pihak emiten penerbit obligasi

mempunyai dana yang lebih dari sisa usaha yang dilakukan untuk membeli

kembali obligasi sebelum jatuh tempo.

Pada variabel sink yaitu informasi ada tidaknya penyisian dana

pelunasan obligasi. Dari 26 emisi obligasi sebagian besar tidak memberikan

informasi atas penyisihan dana secara teratur untuk pelunasan utang. Investor

lebih percaya pada kinerja emiten tersebut dalam mengelola obhgasi untuk

meningkatkan penjualan, sehingga semakin baik kinerja perusahaan maka

semakin besar kemampuan emiten untuk membayar kewajiban atas kupon

dan nilai nominal obligasi.

Sedangkan variabel secure yaitu kondisi ada tidaknya jaminan atas

pengeluaran emisi obhgasi. Jika tidak ada jaminan berarti emiten hanya

berdasarkankan itikad sendiri untuk melakukan pembelian obligasi. Sebagian

besar emisi obligasi yang dikeliarkan oleh emiten di Bursa Efek Jakarta
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adalah memiliki jaminan dengan kekayaan tertentu yaitu sebanyak 14 emisi,

sedangkan yang tidak ada jaminan sebanyak 12 emisi, hal ini disebabkan

untuk memberikan jaminan dibutuhkan fee yang hams dibayar pada

pemsahaan penjamin yang jumlahnya juga cukup besar yaitu kurang lebih

1,25% dari besamya emisi obligasi yang keluarkan.

4.1 Analisis Statistik

4.2.1. Analisis Regresi Berganda

Untuk mempermudah perhitungan regresi dari data yang cukup banyak

maka dalam penelitian ini diselesaikan dengan bantuan perangkat lunak {soft

were) komputer program SPSS 11.0.

Hasil pengujian terhadap model regresi berganda terhadap faktor faktor

yang mempengaruhi YieldObligasi dapat disajikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Hasil Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Yield Obligasi

Variabel Independent Koef. Regresi thitung Sig-t Keterangan

{Constant) 25.948 2.627 0.018

Likuiditas -0.029 -0.218 0.830 Tidak signifikan
Inflasi 0.289 1.047 0.310 Tidak signifikan
Irate 0.414 2.461 0.025 Signifikan
Durasi -2.651 -1.788 0.092 Signifikan
Peringkat -7.960 -2.306 0.034 Signifikan
Buyback -0.191 -0.471 0.644 Tidak signifikan
Sinking fund 1.347 2.283 0.036 Signifikan
Secure 0.708 1.576 0.133 Tidak signifikan
N 26

R 0.927

R Square 0.860



Fhitung 13.057
Sig-F 1 0.000 I
Keterangan * signifikan pada level 10% ** signifikan pada level 5%
Sumber : Data hasil regresi

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear

berganda maka didapat persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi Yield

Obligasi pada industrinon financial sebagaiberikut:

Y = 25,948 -0,029 Likuid + 0,289 Inf + 0,414Irate - 2,651 Durasi - 7,960 rating

- 0,191 Buy + 1,347 Sink + 0,708 Secure

Berdasarkan berbagai parameter dalam persamaan regresi mengenai

faktor-faktor yang mempengaruhi Yield Obligasi, maka dapat diberikan

interpretasi sebagai berikut:

1. Konstanta (Koefisien a)

Nilai konstanta sebesar 25,948 yang berarti bahwa jika tidak ada

variabel bebas yang terdiri dari likuditas, inflasi, irate, durasi, peringkat,

buyback, sinking fund dan secure yang mempengaruhi Yield Obligasi

(variabel bebas bernilai nol) maka tingkat Yield Obligasi akan sebesar

25,948 %.

2. Koefisien Likuditas (bi)

Likuiditas (Xi) mempunyai pengamh yang negatif terhadap Yield

Obhgasi, dengan koefisien regresi sebesar -0,029 yang artinya apabila

apabila likuiditas pemsahaanmengalami peningkatan sebesar 1 kali, maka

tingkat Yield Obhgasi akan menurun sebesar 0,029% dengan asumsi
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bahwa inflasi, irate, durasi, peringkat, buyback, sinkingfund dan secure

dalam kondisi konstan. Dengan adanya pengaruh negatif menunjukkan

bahwa semakin besar likuiditas pemsahaan, maka semakin rendah tingkat

YieldObligasi yang akan diterima oleh investor.

3. Koefisien Inflasi (D2)

Inflasi (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat Yield

Obligasi, dengan koefisien regresi sebesar 0,289 yang artinya apabila

inflasi mengalami peningkatan sebesar 1 %, maka tingkat Yield Obligasi

akan meningkat sebesar 0,289% dengan asumsi bahwa likuditas, irate,

durasi, peringkat, buyback, sinking fund dan secure dalam kondisi

konstan. Dengan adanya pengamh positif menunjukkan bahwa semakin

besar inflasi yang terjadi, maka semakin tinggi pula Yield Obligasi yang

akan diterima oleh investor.

4. Koefisien Tingkat Suku Bunga (b3)

Irate (X3) mempunyaipengamh yang positif terhadap tingkat

Yield Obligasi, dengan koefisienregresi sebesar 0,414 yang artinya

apabila irate mengalami peningkatan sebesar 1 %, maka tingkat Yield

Obligasiakan meningkat sebesar0,414%denganasumsi bahwalikuditas,

inflasi, durasi, peringkat, buyback, sinkingfund dansecure dalam kondisi

konstan. Dengan adanya pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin

besar nilai tingkat sukubungadeposito, maka semakin tinggi tingkat Yield

Obligasi yang akan diterima oleh investor
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5. Koefisien Durasi {h*)

Durasi (Xj) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat

Yield Obligasi, dengan koefisien regresi sebesar -2,651 yang artinya

apabila durasi mengalami peningkatan sebesar 1 tahun, maka tingkat

Yield Obligasi akan menurun sebesar 2,651% dengan asumsi bahwa

likuditas, inflasi, irate, peringkat, buyback, sinkingfunddansecure dalam

kondisi konstan. Dengan adanya pengamh negatifmenunjukkan bahwa

semakin besar nilai durasi, maka semakin rendah tingkat Yield Obligasi

yang akan diterima oleh investor.

6. Koefisien Peringkat (b5)

Peringkat (X5) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat

Yield Obhgasi , dengan koefisien regresi sebesar -2,651 yang artinya

apabila peringkat meningkat sebesar 1satuan, maka tingkat Yield Obligasi

akan menurun sebesar 2,651% dengan asumsi bahwa likuditas, inflasi,

irate, durasi, buyback, sinking fund dan secure dalam kondisi konstan.

Adanya pengamh yang negatif ini menunjukkan bahwa semakin rendah

peringkat obligasi maka semakin tinggi Yield obligasi yang akan

ditetapkan oleh emiten.

7. Koefisien Buyback (b6)

Buyback (Xe) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat

Yield Obligasi , dengan koefisien regresi sebesar -0,191 yang artinya

apabila buyback meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat Yield Obligasi
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akan menurun sebesar 0,191% dengan asumsi bahwa likuditas, inflasi,

irate, durasi, peringkat, sinkingfund dan secure dalam kondisi konstan.

Adanya pengamh yang negatif ini menunjukkan bahwa semakin rendah

buyback maka semakin tinggi Yield obligasi yang akan ditetapkan oleh

emiten.

8. Koefisien Sinking Fund (b6)

Sinking Fund (X7) mempunyai pengamh yang positif terhadap

tingkat Yield Obligasi , dengan koefisien regresi sebesar 1,347 yang

artinya apabila sinking fund meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat

Yield Obligasi akan meningkat sebesar 1,347% dengan asumsi bahwa

likuditas, inflasi, irate, durasi, peringkat, buyback, dan secure dalam

kondisi konstan. Adanya pengamh yang positif ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi sinking fund maka semakin tinggi pula Yield obligasi yang

akan ditetapkan oleh emiten.

9. Koefisien Secure (be)

Secure (X8) mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat

Yield Obligasi , dengan koefisien regresi sebesar 0,708 yang artinya

apabila secure meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat Yield Obligasi

akan meningkat sebesar 0,708% dengan asumsi bahwa likuditas, inflasi,

irate, durasi, peringkat, buyback, sinkingfund dan secure dalam kondisi

konstan. Adanya pengamh yang positif ini menunjukkan bahwa semakin

tinggi secure maka semakin tinggi pula Yield obligasi yang ^an
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ditetapkan oleh emiten.

4.2.2. Pengujian Hipotesis

a. Uji Hipotesis Untuk Regresi Secara Serentak (Uji F)

Untuk menginterpretasikan data di atas kita kembali ke hipotesis yang

menyatakan .

Ho : Tidak ada pengamh yang signifikan secara simultan likuditas,

inflasi, irate, durasi, peringkat, buyback, sinkingfund dan secure

terhadap Tingkat Yield Obligasi pada pemsahaan non financial.

Ha : ada pengaruh yang signifikan secara simultan likuditas, inflasi,

irate, durasi, peringkat, buyback, sinkingfund dan secure terhadap

Tingkat Yield Obligasi pada pemsahaan non financial

Jika Sig- F(probability) < 5%maka Hadidukung

Jika Sig-F (probability) > 5% maka Hatidak didukung

DanTabel 4.2 diatas didapat Fmtung sebesar 13,057 dengan p-valuc

0,000. Hal im" menunjukkan bahwa probabilitas (sig-F) kurang dari taraf

signifikansi yang ditolerir (0,000 < 0,05) , maka Ha diterima dan menolak

Ho. Ini menunjukkan bahwa likuditas, inflasi, irate, durasi, peringkat,

buyback, sinking fund dan secure secara bersama-sama mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Yield Obhgasi pada pemsahaan

non financial di Bursa Efek Surabaya.

Kemudian untuk menunjukkan berapa persen tingkat Yield

Obligasi yang dapat dijelaskan oleh kedelapan variabel bebasnya dapat
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dilihat dari nilai koefisien determinasi (R square). Dari Tabel 4.2 di atas

dapat diketahui koefisien determinasi (R2) sebesar 0,860. Dengan nilai

koefisien determinasi sebesar 0,860, maka dapat diartikan bahwa 86%

besamya Yield Obligasi pada pemsahaan non keuangan di Bursa Efek

Surabaya dipengaruhi oleh kedelapan variabel bebas yang terdiri likuditas,

inflasi, irate, durasi, peringkat, buyback, sinkingfund dan secure ,sedangkan

sisanya sebesar 14% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan

dalam model penelitian, seperti kurs valuta asing, besamya nilai nominal dan

lain sebagainya. Sedangkan koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,927.

Nilai ini mendekati angkat 1 artinya hubungan variabel bebas dengan

variabel terikat adalah sangat kuat.

b. Uji Hipotesis (Uji t)

Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, hasil dari

perbandingan antara probabilitas (sig-t) dengan taraf signifikansi 0,05 akan

dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Tabel 4.2 yang berisi hasil

persamaan regresi pada variabel-variabel penelitian akan memperlihatkan

hasil dari t^g dan probabilitas (sig-t) yang dikeluarkan oleh output olah

data dengan menggunakan SPSS for Windows. Dari tabel tersebut terlihat

nilai probabilitas untuk masing-masing variabel bebasnya telah diketahui

dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara

membandingkannya dengan 5%



68

1) Pengujian terhadap koefisien regresi Likuiditas (Xi)

Untuk menginterpretasikan data pada Tabel 4.2 kita kembali ke

hipotesis yang menyatakan:

Ho1 : Faktorlikuiditas tidak berpengamh terhadap Yield obligasi

padaemisi obligasi industri non financial.

Hal : Faktorlikuiditas berpengaruh negatifterhadap Yield obligasi

padaemisi obligasi industri non financial.

Jika sig-t < 0,05 makaHo ditolak dan Ha diterima

Jika sig-t > 0,05 maka Hoditerima danHa ditolak

Dengan pengujian menggunakan tingkat signifikan sebesar a =

5% , hasil perhitungan pada regresi (tabel 4.2 ) diperoleh nilai thiumg

sebesar -0,218 dan probabilitas sebesar 0,830. Dengan demikian

probabihtas > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya likuiditas

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Yield

Obhgasi. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini

tidak didukung.

Walaupun tidak signifikan, namun jika dilihat dari koefisien

regresi yang bernilai negatif, hasil ini telah mendukung hasil yang

diharapkan dimana semakin tinggi likuiditas semakin rendah Yield

obligasi yang akan diberikan oleh emiten kepada investor. Semakin

tinggi tingkat likuiditas berarti semakin besar kemampuan pemsahaan

untuk membayar selumh kewajiban-kewajibannya termasuk membayar

hutang dalam bentuk obligasi, sehingga dapat menjadi jaminan bagi
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investor bahwa pokok obligasi beserta kuponnya akan terbayar tepat

waktu. Hal ini berbanding terbalik dengan pemsahaan yang bam

mengalami masalah likuiditas.

Tidak signifikannya variabel ini berbeda dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Adistien Fatma Setyarini (2004) yang

menemukan bahwa likuditas berpengaruh secara positif signifikan

terhadap Yield obligasi. Tidak signifikannya hasil penelitian ini

kemungkinan disebabkan karena proxy likuiditas adalah rasio quick

rasio, yaitu kemampuan pemsahaan untuk membayar selumh hutang

lancar. Sementara obligasi yang diteliti sebagian besar adalah dalam

bentuk hutang jangka penjang yaitu minimal 5 tahun jatuh tempo,

sehingga quick ratio belum mampu menjelaskan tentang

kemampuannya membayar hutang jangka panjang.

2) Pengujian terhadap koefisien regresi Inflasi (X2)

Untuk menginterpretasikan data pada Tabel 4.2 kita kembali ke

hipotesis yang menyatakan:

Ho2 : Faktor inflasi tidak berpengamh terhadap Yield obhgasi pada

emisi obligasi industri non financial.

Ha2 : Faktor inflasi berpengamh positifterhadap Yield obligasi pada

emisi obligasi industri non financial.

Jika sig-t < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima

Jika sig-t > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak
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Dengan pengujian menggunakan tingkat signifikan sebesar a =

5% , hasil perhitungan pada regresi (tabel 4.2 )diperoleh nilai Wmg

sebesar 1,047 dan probabilitas sebesar 0,310. Dengan demikian

probabilitas >0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya inflasi

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat Yield
Obligasi. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini tidak

didukung.

Walaupun tidak signifikan, namun jika dilihat dari koefisien

regresi yang bernilai positif, hasil ini telah mendukung hasil yang

diharapkan dimana semakin tinggi inflasi semakin tinggi Yield obligasi

yang akan diberikan oleh emiten kepada investor. Dalam kondisi

perekonomian yang buruk, dimana tingkat inflasi terhadap harga pokok

mengalami peningkatan, maka daya beli investor untuk membeli surat

hutang (obligasi) akan semakin menurun. Akibatnya pemsahaan hams

meningkatkan nilai kupon obhgasi agar investor menjadi tcrtarik untuk

membeli obligasi tersebut.

Tidak signifikannya variabel ini sesuai dengan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Adistien Fatma Setyarini (2004) yang menemukan

bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Yield

obligasi. Kemungkinan disebabkan karena periode penelitian yang

digunakan peneliti adalah tahun 2000 sampai dengan tahun 2005

dimana tingkat inflasi relatif lebih stabil dibandingkan dengan periode

sebelumnya ketika masih terkena dampak krisis moneter. Akibatnya
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Y = a + p, LIKUID + p2 INF + p3 IRATE + p4 DURASI + ps RATING + p,

BUY + p7 SINK + p8 SECURE

a

Pi-.

Y

LIKUID

INF

IRATE

DURASI

RATING

BUY

SINK

SECURE =

Konstanta

Koefisie regresi

Yield obligasi

Tingkat likuiditas obloigasi

Tingkat inflasi saat emisi obligasi

Tingkat suku bunga deposito berjangka bank umum 3

bulanan

Lamanya (tahun) saat obhgasi diemisi hingga jatuh tempo

Variabel dummy, 1 jika obligasi tergolong investment

grade dan 0 jika tergolong speculative grade.

Variabel dummy, 1jika obligasi memiliki ketetapan

buyback, dan 0 jika obligasitidak menggunakan ketetapan

buyback

Variabeldummy, 1jika oblligasimempunyai ketetapan

sinkingfund, dan 0 jika obligasi tidak mempunyai

ketetapan sinkimgfund.

Variabeldummy, 1 jika obligasidijamindengan aset

tertentu, dan 0 jika obhgasi tidak dijamin dengan aset

khusus.
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Selanjutnya untuk menguji hipotesis yang diajukan mengenai

pengamh variabel independen yang diwakili oleh likuiditas, inflasi, irate,

durasi, peringkat, buyback, sinking fund, dan secure terhadap variabel

dependen yang diwakili oleh yield digunakan analisis statistik yaitu uji-f

statistik dan uji-t statistik.

1.Pengujian hipotesis koefisien regresi secara simultan dapat dilakukan

dengan uji-f statistik. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui

apakah selumh variabel independen tersebut secara bersama-sama

mempunyai pengaruh signifikan terhadap vatiabel dependen. Pengujian

tersebut dilakukan dengan menggunakan uji f, yaitu apabila Sig- F < 5%

maka Ho yang menyatakan tidak ada pengamh yang signifikan variabel

independen terhadap variabel dependen ditolak dan Ha diterima yang

menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen

terhadap variabel dependen.

2.Pengujian hipotesis koefisien regresi secara parsial dapat dilakukan

dengan uji-t statistik yaitu apabila Sig-1 < 5% berarti Ho ditolak, yang

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen.

Untuk mempermudah perhitungan regresi dari data yang cukup

banyak, maka dalam penelitian ini diselesaikan dengan bantuan perangkat

lunak komputer program SPSS 11.0.
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tingkat inflasi yang relatif stabil ini tidak dijadikan sebagai risiko yang

berarti bagi investor untuk membeli obligasi.

3) Pengujian terhadap koefisien Irate (X3)

Untuk menginterpretasikan data pada Tabel 4.2 kita kembali ke

hipotesis yang menyatakan:

Ho3 : Suku bunga deposito bank tidak berpengaruh terhadap Yield

obligasi padaemisi obligasi industri non financial.

Ha3 : Suku bunga deposito bank berpengamh positifterhadap Yield

obligasi padaemisi obligasi industri non financial.

Jika sig-t< 0,05 maka Ho ditolakdan Ha diterima

Jikasig-t > 0,05 makaHo diterima dan Ha ditolak

Dengan pengujian menggunakan tingkat signifikan sebesar a =

5%, hasilperhitungan pada regresi (tabel 4.2 ) diperoleh nilai thitung

sebesar 2,461 dan probabilitas sebesar 0,025. Dengan demikian

probabilitas < 0,05 maka Hoditolak danHa diterima artinya suku

bungadeposito bankumum mempunyai pengaruh positifdan

signifikan terhadap tingkat Yield Obligasi. Dengan demikian hipotesis

ketiga dalam penelitian ini didukung.

Hasil ini sesuai dengan hasil yang diharapkan dimana semakin

tinggi suku bunga deposito bank umum semakin tinggi Yield obligasi

yang akan diberikan oleh emiten kepada investor. Namun demikian

hasil penelitian iniberbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
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Adistien Fatma Setyarini (2004) yang menemukan bahwa irate tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Yield obligasi. Adanya

pengamh positif dan signifikan tingkat suku bunga deposito bank

umum terhadap Yield obligasi, disebabkan karena semakin tinggi

tingkat suku bunga deposito, maka investor akan lebih memilih

investasi dalam bentuk tabungan deposito, karena bunganya lebih besar

dibandingkan dengan kupon obligasi. Akibatnya pihak emiten sebagai

penerbit obligasi akan meningkatkan nilai koponnya, agar investor

bersedia membeli obligasi tersebut meningat Yield obligasi lebih tinggi

dibandingkan dengan suku bunga deposito.

4) Pengujian terhadap koefisien Durasi (X4)

Untuk menginterpretasikan data pada Tabel 4.2 kita kembali ke

hipotesis yang menyatakan:

Ho4 : Durasi obligasi tidak berpengaruh terhadap Yield obligasi pada

emisiobligasi industrinon finansial.

Ha4 : durasi obligasi berpengaruh negatif terhadap Yield obligasi

pada emisi obligasi industri non finansial.

Jika sig-t < 0,05 maka Ho ditolak dan Haditerima

Jika sig-t > 0,05 maka Hoditerima danHaditolak

Dengan pengujian menggunakan tingkat signifikan sebesar a =

5% , hasil perhitungan pada regresi ( tabel 4.2 ) diperoleh nilai thitung

sebesar -1,778 dan probabilitas sebesar 0,092. Dengan demikian
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probabilitas > 0,05, artinya pada level 5% durasi obligasi tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Yield obligasi. Namun pada

level 10% durasi obligasi berpengaruh secara signifikan terhadap Yield

obligasi karena p-value < 0,1. Dengan demikian hipotesis keempat

dalam penelitian ini didukung.

Hasil ini sesuai dengan hasil yang diharapkan dimana semakin

lama durasi obligasi semakin rendah Yield obligasi yang diterima

investor. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Adistien Fatma Setyarini (2004) yang menemukan

bahwa durasi obligasi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap

Yield obligasi. Adanya pengamh negatif dan signifikan durasi obligasi

disebabkan karena durasi dan kupon obligasi berbanding lurus dimana

semakin tinggi kopon maka semakin besar aliran kas obligasi dan nilai

present value akan semakin besar, akibatnya durasi obligasi akan

semakin singkat. Dengan demikian semakin singkat durasi obligasi

maka akan semakin tinggi tingkat Yield obligasi tersebut.

5) Pengujian terhadap koefisien Peringkat (X5)

Untuk menginterpretasikan data pada Tabel 4.2 kita kembali ke

hipotesis yang menyatakan:

Ho5 : Tidak adaperbedaan besamya Yield obligasi padaperingkat

obligasi investment grade dan speculative grade pada emisi

obligasi industrinon finansial.
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Ha5 : ada perbedaan negatifbesamya Yield obligasi pada peringkat

obligasi investment gradedan speculative grade pada emisi

obligasi industri non finansial.

Jika sig-t < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima

Jika sig-t> 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak

Dengan pengujian menggunakan tingkat signifikan sebesar a =

5% , hasil perhitungan pada regresi (tabel 4.2 ) diperoleh nilai thitung

sebesar -2,306 dan probabilitas sebesar 0,034. Dengan demikian

probabilitas < 0,05, artinya pada level 5% peringkat berpengamh

secara signifikan terhadap Yield obligasi. Artinya terjadi perbedaan

nilai Yield obligasi pada peringkat obligasi investment grade dan

speculative grade pada emisi obligasi industri non financial. Dengan

demikian hipotesiskelimadalam penelitianini didukung.

Hasil ini sesuai dengan hasil yang diharapkan dimana semakin

tinggi peringkat obligasi (investmen grade) maka semakin likuid

obligasi tersebut, sehingga risiko yang dihadapi investor akan

macetnya pembayaran kembali menjadi semakin rendah. Hasil

penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Adistien Fatma Setyarini (2004) yang menemukan bahwa peringkat

obligasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Yield obligasi.

Dengan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa obligasi yang memiliki

peringkat berbeda akan memiliki Yield obligasi yang berbeda pula.

Dengan arah koefisien regresi negatif, menunjukkan bahwa obligasi
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yang memiliki peringkat investmen grade, tidak perlu memberikan

Yield obligasi yang besar kepada investor, karena likuiditas obligasi ini

cukup baik untuk memberikan daya tarik bagi investor.

6) Pengujian terhadap koefisien Buyback (XO

Untuk menginterpretasikan data pada Tabel 4.2 kita kembali ke

hipotesis yang menyatakan:

Ho6 : Tidak ada perbedaan besamya Yield obligasi dengan buyback

dan tanpa buyback pada emisi obligasi industri non finansial.

Ha6 : ada perbedaan positifbesamya Yield obligasi dengan buyback

dan tanpa buyback pada emisi obligasi industri non finansial.

Jika sig-t < 0,05 maka Ho ditolak dan Haditerima

Jika sig-t > 0,05 maka Ho diterima dan Haditolak

Dengan pengujian menggunakan tingkat signifikan sebesar a =

5% , hasil perhitungan pada regresi ( tabel 4.2 ) diperoleh nilai thitung

sebesar -0,471 dan probabilitas sebesar 0,644. Dengan demikian

probabilitas > 0,05, artinya pada level 5% variabel buyback tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap Yield obhgasi. Artinya tidak

terjadi perbedaan nilai Yield obligasi dengan buyback dan non buyback

pada emisi obhgasi industri non finansial. Dengan demikian hipotesis

keenam dalam penelitian ini tidak didukung.

Dilihat dari koefisien regresi yang bernilai negatif hasil ini

tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan dimana jenis obligasi yang

dapat di buyback (dibeli kembali oleh emiten) akan memihki nilai
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Yield obligasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi yang

tidak bisa dibuyback. Hal ini disebabkan karena bagi investor, buyback

bukanlah faktor yang menguntungkan karena investor tidak tahu kapan

obligasi akan di buyback sehingga tidak dapat memperkirakan

besamya keuntungan yang akan di peroleh. Oleh karena itu emiten

perlu memberikan bunga tinggi sebagai daya tarik. Hasil penelitian ini

bertentangan dengan hasil penelitian yang dUakukan oleh Adistien

Fatma Setyarini (2004) yang menemukan bahwa buyback berpengaruh

secara signifikan negatif terhadap Yield obligasi.

7) Pengujian terhadap koefisien Sinking Fund (X7)

Untuk menginterpretasikan data pada Tabel 4.2 kita kembali ke

hipotesis yang menyatakan:

Ho7 : Tidak adaperbedaan besamya penerimaan Yield antara

obligasi sinking fund dan tanpa sinking fund pada emisi

obligasi industrinon financial.

Ha7 : ada perbedaan positifbesamya penerimaan Yield antara

obligasi sinking fund dan tanpa sinking fund pada emisi

obligasi industri non financial.

Jika sig-t < 0,05 maka Hoditolak danHaditerima

Jika sig-t > 0,05 maka Hoditerima dan Haditolak

Dengan pengujian menggunakan tingkat signifikan sebesar a =

5% , hasil perhitungan pada regresi (tabel 4.2 ) diperoleh nilai thitung
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sebesar 2,283 dan probabilitas sebesar 0,036. Dengan demikian

probabilitas < 0,05, artinya pada level 5% sinking fund berpengaruh

secara signifikan terhadap Yield obligasi. Artinya terjadi perbedaan

nilai Yield antar obligasi sining fund dan tanpa sinking fund pada emisi

obligasi industri non finansial. Dengan demikian hipotesis ketujuh

dalam penelitian ini didukung.

Hasil ini sesuai dengan hasil yang diharapkan dimana

pemsahaan yang memberikan informasi tentang adanya penyisihan

dana pelunasan secara teratur untuk melunasi hutang, maka informasi

yang diterima investor menjadi lebih lengkap dan akurat sehingga

keputusan untuk membeli atau tidak obligasi tertentu dapat

dipertimbangkan. Karena informasi ini sangat penting bagi investor,

maka berpengamh pula dalam menetapkan besamya kupon obhgasi.

8) Pengujian terhadap koefisien Secure (X8)

Untuk menginterpretasikan data pada Tabel 4.2 kita kembali ke

hipotesis yang menyatakan:

Ho8 : Tidak ada perbedaan besamya Yield obligasi dengan ketetapan

secure dan obligasi tanpa ketetapan secure pada emisi obligasi

industri non financial.

Ha8 : ada perbedaan negatifbesamya Yieldobligasi dengan

ketetapan secure dan obhgasi tanpa ketetapan secure pada

emisi obligasi industri non financial.


