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BAB III 

    METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menguji kembali apakah berpengaruh terhadap variabel-variabel 

independen, yaitu reputasi auditor, umur obligasi, likuiditas, growth, dan 

produktivitas perusahaan terhadap variabel dependen, yaitu peringkat obligasi.  

3.2. Populasi, Sampel dan Pengambilan Sampel 

Populasi merupakan kumpulan dari bagian populasi yang mampu diharapkan 

mewakili seluruh populasi Newbold (2007). Sedangkan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)  perusahaan yang masuk dalam sektor keuangan dan yang menerbitkan 

obligasi serta memiliki peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PEFINDO. 

Penelitian ini hanya fokus pada sektor keuangan karena perusahaan-perusahaan 

yang masuk dalam sektor keuangan sangat rentan terhadap perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam ekonomi makro dan juga sangat terpengaruh oleh perubahan 

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. 

Karena itu, menjadi hal yang menarik untuk menilai perubahan peringkat obligasi 

sebagai akibat dari perubahan yang terjadi di eksternal perusahaan. 
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Perusahaan sampel juga harus memiliki laporan keuangan yang lengkap 

selama tahun 2006-2015. Sampel yang digunakan adalah metode purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti karena ada pertimbangan tertentu. 

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

Sampel penelitian dapat dilihat ditabel 3.2 dibawah ini: 

Tabel 3.2    Sampel Penelitian 

Kriteria  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Perusahaan 

yang 

menerbitkan 

obligasi selama 

tahun 2009-

2014. 

67 70 80 110 91 111 131 147 155 179 1134 

Obligasi yang 

tidak diberikan 

peringkat PT 

PEFINDO 

(19) (23) (28) (28) (40) (36) (19) (7) (11) (8) (219) 

Obligasi yang 

diterbitkan oleh 

perusahaan 

yang tidak 

termasuk dalam 

industri 

keuangan 

(42) (38) (45) (77) (43) (68) (100) (124) (133) (164) (834) 

Total Sampel 6 9 7 5 8 7 12 16 11 7 88 
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3.3.   Definisi Operasional dan Pengkuran Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen 

Menurut Suliyanto (2011) variabel dependen ditentukan dari Perubahan 

variabel independen itu sendiri. Variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi adanya variabel bebas (independen). Pengukuran peringkat obligasi 

menggunakan interprestasi dari penelitian Gu dan Zhao (2006) dalam Sari (2010) 

yang menggunakan kode 1 sampai dengan 18. Dengan maksud bobot yang tinggi 

yang lebih mempresentasikan peringkat yang lebih tinggi. 

     Tabel 3.3 Kategori Peringkat Obligasi 

         Nilai Peringkat   

Peringkat Nilai Peringkat Nilai 

idAAA 18 idBBB- 9 

idAA+ 17 idBB+ 8 

idAA 16 idBB 7 

idAA- 15 idBB- 6 

idA+ 14 idB+ 5 

idA 13 idB 4 

idA- 12 idB- 3 

idBBB+ 11 idCCC 2 

idBBB 10 idD 1 
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3.3.2. Variabel Independen  

a. Likuiditas 

Hasil penelitian ini dilakukan oleh Burton dan Hardwick (2000) yang 

menunjukkan bahwa variabel likuiditas yang diukur dengan rasio lancar (current 

ratio) mempunyai pengaruh terhadap prediksi peringkat obligasi. Dengan begitu 

terdapat kemungkinan bahwa likuiditas dapat memberikan sinyal kepada investor 

apakah perusahaan tersebut mampu untuk membayar kewajibannya. Rasio ini 

dihitung dengan rumus: 

   Aktiva lancar 

Hutang lancar 

Ket:  

Current ratio : Perbandingan antara aset lancar dan utang lancar. 

Aktiva lancar : Aktiva mempunyai umur ekonomis pendek (kurang 

dari satu tahun). 

Hutang lancar : Kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo satu 

tahun. 

 

 

Current Ratio= 
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b. Umur Obligasi (Maturity) 

Umur obligasi adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan 

mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang 

dimilikinya. Variabel dihitung dengan menggunakan: 

Andry (2005) dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan oleh 

umur obligasi adalah memberikan nilai 1 jika umur obligasi 1 sampai 

dengan 5 tahun, dan 0 jika umur obligasi lebih dari 5 tahun. 

c. Growth (pertumbuhan perusahaan) 

Growth menggambarkan pertumbuhan perusahaan yang baik memiliki 

resiko yang kecil. Sehingga menunjukkan bahwa perusahaan yang 

dikatakan baik dari tingkat produktivitasnya dalam mengembangkan 

perusahaan akan lebih mampu memenuhi kewajibannya Huang (2005). 

Variabel ini dihitung dengan menggunakan: 

Growth : 

Ket:  

 Growth : Kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya 

  St  : Total penjualan   

St - St – 1 

   St - 1 

x  100 % 
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d. Reputasi Auditor  

Reputasi auditor adalah semakin  tinggi reputasi auditor diharapkan 

semakin baik hasil audit laporan keuangan. 

Pengukuran dilakukan dengan memberikan nilai 1 jika obligasi yang 

akan diaudit oleh big 4 dan 0 jika obligasi akan diaudit selain non big 4 

Almilia & Devi (2007)  

e. Produktivitas Perusahaan 

Alat ukur untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan 

atau memanfaatkan sumber dayanya. 

Produktivitas =  Penjualan 

             Total Aset 

Ket:  

Produktivitas : Seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber-  

sumber dana perusahaan 

Penjualan : sumber utama aliran kas yang masuk ke dalam 

perusahaan 

Total Aset : Keseluruhan aktiva lancar 
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       3.4. Teknik Pengambilan Data 

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder yang dilakukan 

dengan cara mencari informasi yang diperoleh dari sumber data yang telah 

ada. Sampel dalam penelitian juga menggunakan data dari Indonesia Bond 

Market Directory (ICMD) pada periode 2006-2015. 

3.5. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali (2006). 

Uji statistik dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

 b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji ada 

tidaknya masalah autokorelasi, peneliti akan menggunakan uji Durbin-

Watson. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho : Tidak ada autokorelasi 
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Ha : Ada autokorelasi 

c. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen Ghozali (2006). Peneliti 

menguji multikolonieritas berdasarkan tolerance value dan variance inflation 

factor (VIF). Model regresi yang bebas multikolonieritas yaitu apabila nilai 

VIF ≤ 10 dan mempunyai tolerance value ≥ 0,10. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser. Jika koefisien parameter variabel independen tidak 

signifikan secara statistik, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas 

data pada model yang diestimasi Gujarati (2003) dalam Ghozali (2006). 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi 

berganda. 
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a. Uji T 

Pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dapat 

diketahui dari besarnya p-value. Apabila p-value lebih kecil dari tingkat 

signifikansi, maka variabel independen, begitu pula sebaliknya jika p-value 

lebih besar dari tingkat signifikansi, maka variabel independen tersebut tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Hal ini dapat dilihat 

dari p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari signifikansi 0,05. 

b. Uji F 

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji-F dapat 

dilihat dalam table ANOVA. Jika nilai sig  ≤   = 0,05 maka terdapat 

satu atau lebih variabel independen yang mempengaruhi variabel 

dependen (hipotesis alternative yang dirumuskan diterima). 

Jadi pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat dari 

persamaan regresi berganda dibawah ini:  
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  Keterangan: 

Y  : Peringkat Obligasi 

            : Konstanta 

  B1-5  : Koefisien regresi 

  X1  : Reputasi Auditor 

  X2  :  Umur obligasi 

  X3  : Likuditas 

  X4  : Pertumbuhan perusahaan  

  X5  : Produktivitas perusahaan 

E  : Error 

 

 

 

 

 


