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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

  Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar 

di PT. PEFINDO tahun 2012-2016. Sampel dalam penelitian ini yaitu 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di PT. PEFINDO. 

  Teknik pengumpulan sampel adalah dengan metode purposive 

sampling. Berikut syarat pengumpulan sampel: 

1. Perusahaan yang terdaftar di PT. PEFINDO tahun 2012-2016 

2. Obligasi perusahaan yang melakukan kontrak dan peringkat 

dipublikasikan PT. PEFINDO di tahun 2012-2016 

3. Perusahaan dengan laporan keuangan tahun 2012-2016 yang tersedia 

4. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

NO. KRITERIA 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

1. Perusahaan yang terdaftar di 

PT. PEFINDO tahun 2012-

2016 

122 144 126 130 149 671 

2. Obligasi perusahaan yang 

tidak melakukan kontrak 

dan tidak dipublikasikan PT. 

PEFINDO di tahun 2012-

2016 

(62) (98) (77) (83) (92) (412) 

3. Perusahaan dengan laporan 

keuangan tahun 2012-2016 

yang tidak tersedia 

(10) (2) (2) (5) (4) (23) 
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4. Perusahaan yang tidak menggunakan mata 

uang rupiah 

(5) (1) (1) (1) (3) (11) 

Jumlah Sampel 45 43 46 41 50 225 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2017) 

 

3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.2.1 Variabel Independen 

1. Leverage 

 Leverage adalah rasio yang mencerminkan proporsi utang yang 

dipakai untuk membayar kegiatan investasi perusahaan (Zaky dkk., 2009). 

Ukuran yang dipakai dalam penelitian ini yaitu debt to equity ratio (DER). 

DER adalah skala yang digunakan dalam mengukur laporan keuangan 

guna menunjukkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Rumus 

DER adalah: 

DER =  𝑔𝐸  

2. Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan 

profit pada modal saham, aset, dan tingkat penjualan tertentu (Zaky, dkk., 

2009). Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu return on asset 

(ROA) yang bisa mencerminkan seberapa besar laba bersih yang 

dihasilkan perusahaan jika diukur dari nilai asetnya. Rasio profitabilitas 

yang diukur memakai ROA memiliki pengaruh yang positif terhadap 

pertumbuhan laba, karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba bersih dengan tingkat aset tertentu. Laba yang 
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didapatkan perusahaan menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan 

dalam keadaan baik. Rasio profitabilitas yang besar bisa menunjukkan 

bahwa perusahaan bisa untuk membayar kewajibannya dan going concern. 

Pengukuran ROA menggunakan perbandingan laba bersih setelah pajak 

dengan total asset. Rumus ROA adalah: 

ROA = 𝐿  𝑒 𝑒 ℎ 𝑃 𝐴 𝑒  

3. Kualitas auditor 

 Kualitas audior adalah citra atau nama baik yang didapatkan atas 

kepercayaan dari klien, kinerja yang baik dalam tanggung jawabnya 

sebagai auditor (Dali dkk., 2015). Pengukuran variabel ini memakai 

variabel dummy. Pengukuran dilakukan dengan memberikan nilai 1 

apabila obligasi audit oleh auditor big four dan nilai 0 apabila obligasi 

diaudit oleh auditor non-big four. 

 

3.2.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini yaitu peringkat 

obligasi yang diterbitkan oleh PT. PEFINDO. Peringkat obligasi adalah skala 

ketepatan waktu dalam melunasi bunga utang dan pokok obligasi. Peringkat 

obligasi juga menunjukkan indikator resiko dari seluruh obligasi yang 

diperjual-belikan (Veronica, 2013). Dari peringkat obligasi itu diharapkan bisa 

memberikan masukan dan petunjuk bagi calon investor mengenai kualitas 

investasi obligasi yang diinginkan. 
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Pengukuran variabel peringkat obligasi memakai interpretasi dari 

penelitian (Vina, 2017) yang memakai kode 1 sampai 8, dengan maksud nilai 

yang tinggi mempresentasikan peringkat yang lebih tinggi. 

Tabel 3.2 Kategori Peringkat Obligasi 

PERINGKAT NILAI 

AAA 8 

AA+ 7 

AA 6 

AA- 5 

A+ 4 

A 3 

A- 2 

BBB+ 1 

Berdasarkan tabel 3.2 bisa dilihat bahwa peringkat obligasi tertinggi 

adalah AAA dengan nilai 8 sedangkan peringkat terendah adalah BBB+ 

dengan nilai 1. 

 

3.2.3 Variabel Kontrol 

1. Produktivitas 

Productivity (produktivitas) yang membandingkan antara input 

(keseluruhan sumber daya yang dipakai) dan output (hasil yang 

dihasilkan). Perusahaan yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi 

mencerminkan perusahaan bisa mendapatkan profit yang tinggi daripada 

perusahaan dengan produktivitas yang rendah, sehingga perusahaan akan 

bisa melunasi kewajibannya dengan baik sehingga bisa meningkatkan 

peringkat obligasi (Latif, 2014). Pengukutan produktivitas menggunakan 
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perbandingan antara penjualan dengan total aset. Rumus total asset 

turnonver (TAT) yaitu: 

𝐴 = 𝑒 𝐴 𝑒  

2. Likuiditas 

Likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi 

kebutuhan kas tidak terduga dan melunasi kewajiban yang jatuh tempo. 

Rasio likuiditas yang besar akan mencerminkan kondisi keuangan 

perusahaan yang kuat sehingga secara keuangan akan mempengaruhi 

peringkat obligasi karena perusahaan akan lebih mampu untuk melunasi 

kewajiban-kewajibannya dan memiliki resiko yang kecil untuk gagal bayar 

dari kasnya yang likuid (Latif, 2014). Pengukuran likuiditas menggunakan 

perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar. Rumus current 

ratio (CR) yaitu: 

𝐶 = 𝐶 𝑒  𝑒𝐶 𝑒  𝑒  

3. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah skala yang mencerminkan besar 

kecilnya perusahaan (Wijayanti, 2014). Dalam penelitian ini variabel 

ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aset karena 

menunjukkan kekayaan perusahaan secara menyeluruh. Ukuran 

perusahaan dirumuskan seperti di bawah ini: 

Size = Log TA 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang 

diambil dari annual report (laporan keuangan tahunan) atau laporan keuangan 

yang bisa di-download dari website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id 

atau website masing-masing perusahaan. Sedangkan metode pengumpulan 

data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, yaitu artikel-

artikel, dan laporan keuangan dari sampel yang akan dipakai. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang memakai pendekatan 

kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang dibuat 

angka karena di dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis yang sudah 

dirumuskan sebelumnya dan memiliki tujuan untuk mencari tahu hubungan 

dua variabel atau lebih (Pinanditha dan Suryantini, 2016). Desain yang dipakai 

dalam penelitian ini memakai hubungan kausal. Menurut Wijayanti (2014), 

hubungan kausal merupakan hubungan yang memiliki sifat sebab-akibat. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini untuk variabel leverage, 

profitabilitas adalah skala rasio, yaitu skala yang bisa dibandingkan, bisa 

dihitung jaraknya, dan nilai nol bersifat absolut. Untuk variabel ukuran 

perusahaan, kualitas auditor menggunakan skala ordinal, yaitu skala yang nilai 

pada variabel selain berupa kategori juga bisa dibandingkan apakah 

preferensinya lebih tinggi atau lebih rendah, dan memiliki urutan. Sedangkan 

variabel peringkat obligasi menggunakan skala interval, yaitu skala yang bisa 

http://www.idx.co.id/
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dibandingkan, dan bisa juga dihitung jaraknya, tapi nilai nol pada skala ini 

tidak memiliki arti atau bersifat relatif. 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif ini memakai teknik 

statistik dengan bantuan SPSS for Windows yang terdiri dari: 

1. Uji asumsi klasik, yang terdiri dari: 

a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menilai penyebaran data dalam 

sebuah kelompok data atau variabel, apakah penyebaran data 

terdistribusi normal atau tidak. Jika signifikansi di bawah 0,05 maka 

data tidak terdistribusi normal dan jika signikansi lebih dari 0,05 maka 

data telah terdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada 

model regresi. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak ada 

masalah heteroskedastisitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu 

model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu dengan 

periode t dengan kesalahn periode t-1 yang berarti kondisi saat ini 

dipengaruhi oleh kondisi sebelumnya. Data dikatakan tidak ada 

masalah autokorelasi apabila dU < DW < (4-dU). 
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d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan linear antar variabel bebas dalam model regresi. Jika nilai 

VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 maka tidak 

ada gejala multikolinearitas. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai 

tolerance kurang dari 0,1 maka ada gejala multikolinearitas. 

2. Analisis regresi berganda, yang terdiri dari: 

a. Uji F 

Uji ini bertujuan untuk memperlihatkan apakah semua variabel beban 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Jika p-value lebih kecil dari α 

maka H0 ditolak dan jika p-value lebih besar sama dengan α maka H0 

diterima. 

b. Uji adjusted R
2
 

Uji adjusted R
2 

sering diartikan sebagai sumbangan pengaruh yang 

diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini 

menggunakan adjusted R
2
 karena dalam penelitian ini menggunakan 

lebih dari satu variabel independen. Jika hasil lebih mendekati 0 maka 

kemampuan variabel independen sangat terbatas dalam menjelaskan 

variasi variabel. Akan tetapi, jika hasil mendekati 1 maka variabel 

independen memberikan hampir semua informasi untuk memprediksi 

variasi variabel dependen. 
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c. Uji t 

Uji t bertujuan untuk memperlihatkan seberapa besar pengaruh 

variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. 

  Metode analisis yang dipakai di dalam penelitian ini yaitu analisis 

regresi linier berganda untuk menguji apakah probabilitas terjadinya 

variabel dependen bisa diprediksi dengan variabel independennya karena 

variabel independen adalah gabungan antara variabel non-metrik 

(kategorikal) dan variabel metrik (kontinyu). Dengan rumus persamaan 

regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1Lev + β2Profit + β3KA + β4Produktiv + β5Likuid + β6UP + ε 

Keterangan = 

Y  = Peringkat obligasi 

Α  = Konstanta 

β1- β6 = Koefisien regresi 

X1 = Leverage 

X2 = Profitabilitas 

X3 = Kualitas auditor 

X4 = Produktivitas 

X5 = Likuiditas 

X6 = Ukuran perusahaan 

ε  = Error, yang merupakan tingkat kesalahan dalam penelitian 
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3. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis 

  Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai 

signifikasi dengan tingkat signifikansi (α). 

a. Untuk H1, 

Jika nilai sig < 0,05 (α) maka H1 diterima dan sebaliknya jika nilai sig 

> 0,05 (α) maka H1 ditolak. 

b. Untuk H2 dan H3, 

Jika nilai sig/2 < 0,05 (α) dan β positif, maka H2 dan H3 diterima, 

sebaliknya jika nilai sig/2 > 0,05 (α) dan/atau β negatif, maka H2 dan 

H3 ditolak. 

c. Untuk variabel kontrol 

Jika nilai sig < 0,05 (α) maka variabel kontrol diterima, sebaliknya jika 

nilai sig > 0,05 (α) maka variabel kontrol ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 


