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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah seluruh obligasi korporasi 

yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada periode transaksi 2014-2017. 

Metoda yang dipakai dalam menentukan sampel adalah dengan metode 

purposive sampling yaitu mengambil sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria 

sampel adalah sebagai berikut : 

1. Obligasi korporasi yang diperdagangkan selama tahun 2014-2017. 

2. Obligasi korporasi terdaftaar dalam rating obligasi yang 

dikeluarkan oleh Pefindo. 

3. Obligasi korporasi yang memiliki data yield to maturity, DER, 

ROA, ukuran perusahaan, dan kupon obligasi. 

4. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi memiliki laporan 

keuangan lengkap selama periode penelitian. 

5. Obligasi korporasi yang berbeda seri tetapi dalam tahun yang sama 

akan dijadikan satu. 

Berdasarkan tiga kriteria sampel diatas, maka didapatkan 47 obligasi 

korporasi sebagai sampel.  
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Tabel 3.1 

Data Sampel Penelitian 

No Identifikasi Obligasi 2014 2015 2016 2017 Total 

1 

Perusahaan yang menerbitkan 

obligasi yang diperdagangkan tahun 

2014-2017 

2 9 43 65 119 

2 

Perusahaan yang menerbitkan 

obligasi yang tidak memiliki rating 

sesuai Pefindo 

0 0 0 0 0 

2 9 43 65 119 

3 

Perusahaan yang menerbitkan 

obligasi korporasi yang memiliki data 

yield to maturity, DER, ROA, ukuran 

perusahaan, dan kupon obligasi 

-1 -2 -23 -10 -36 

1 7 20 55 83 

4 

Perusahaan yang menerbitkan 

obligasi yang tidak memiliki laporan 

keuangan 

0 0 0 0 0 

1 7 20 55 83 

5 

Perusahaan yang menerbitkan 

obligasi korporasi yang dijadikan 

satu 

0 -3 -10 -23 -36 

1 4 10 32 47 

Lampiran 1 

3.2. Sumber dan Jenis Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang dikumpulkan dari suatu sumber, selanjutnya data dapat diolah 

oleh peneliti 

Data sekunder yang dibutuhkan penelitian ini yaitu : 

1. Data obligasi korporasi yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017 (www.idx.co.id dan 

www.pefindo.com)  

2. Data tingkat suku bunga dan tingkat inflasi (www.bi.go.id) 

3. Data rasio DER, ROE, dan total aset yang diperoleh dari 

laporan keuangan perusahaan (https://ticmi.co.id) 

http://www.idx.co.id/
http://www.bi.go.id/
https://ticmi.co.id/


34 
 

4. Data kupon obligasi dan peringkat obligasi yang diperoleh 

dari (www.bareksa.com) 

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Independen 

Variabel Independen adalah variabel bebas yang mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat dalam hubungan positif maupun 

negatif. Terdapat lima variabel dalam penelitian ini : 

1. Deb Equity Ratio (DER) 

Debt Equity Ratio adalah rasio perbandingan antara 

total hutang dengan total equity. Menurut Brigham & 

Houston (1999) debt equity ratio dapat dihitung dengan 

rumus : 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜t =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔t

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠t
 

Keterangan : 

Debt Equity Ratiot = Rasio total hutang per total equity 

pada periode t 

Total Hutangt = Total Hutang pada periode t 

Total Ekuitast = Total Ekuitas pada periode t 

 

2. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset merupakan salah satu rasio 

profitabilitas. Return On Asset adalah rasio yang 

membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total 

aset. Menurut Brigham & Houston (1999) return on equity 

dapat dihitung dengan rumus : 

http://www.bareksa.com/
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𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡t =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘t

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡t
 

Keterangan: 

Return On Assett  = Laba bersih setelah pajak 

per total asset pada periode t 

Laba Bersih Setelah Pajakt  = Laba bersih setelah pajak 

periode t 

Total Assett = Total Asset pada periode t 

3. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah jumlah nilai kekayaan yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan (total aktiva). Ukuran 

perusahaan dapat dijadikan sebagai tolok ukur yang 

menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar total 

asset maka perusahaan mempunyai efek yang lebih rendah 

daripada perusahaan yang mempunyai skala kecil sehingga 

Yield To Maturity obligasi akan mengalami penurunan. 

Penelitian menggunakan Logaritma Natural dari total 

asset untuk proses pengolahan data (Ibrahim, 2008). 

LnSizet 

Keterangan : 

LnSizet  = Logaritma Natural dari total asset periode t 

4. Kupon Obligasi 

Kupon adalah pendapatan suku bunga yang didapatkan 

oleh pemilik obligasi atas perjanjian dengan penerbit 

obligasi. Nilai kupon yang tinggi akan menarik investor 
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karena dengan nilai kupon yang besar akan memberika n 

imbal hasil yang semakin tinggi. Nilai kupon obligasi 

dinyatakan dengan persentse.  

5. Peringkat Obligasi 

Peringkat obligasi adalah penjelasan dalam bentuk 

simbol mengenai kondisi perusahaan penerbit obligasi yang 

diterbitkan oleh PT. Pefindo. Dalam penelitian ini peringkat 

menggunakan kategori investment grade dan non investment 

grade. Variabel peringkat dinyatakan dalam bentuk variabel 

dummy, yaitu 1 jika dalam kelompok investment grade dan 

0 jika masuk dalam kelompok non investment grade. Berikut 

adalah kategori variabel peringkat : 

a. Kategori investment grade untuk perusahaan yang 

memiliki peringkat obligasi AAA, AA+, AA, AA-, 

A+, A, A-, BBB+, dan BBB. 

b. Kategori non investment grade untuk perusahaan 

yang memiliki peringkat BBB-, BB+, BB, BB-, B+, 

B, B-, CCC, dan D 

3.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas yang menjadi perhatian utama 

peneliti. Dalam penelitian ini variabel dependannya adalah yield to 

maturity obligasi.  
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Menurut Samsul (2006) yield to maturity adalah keuntungan 

atas investasi obligasi yang dinyatakan dalam persentase. Imbal 

hasil atas investasi dapat berupa kupon yang diterima maupun selisih 

kurs obligasi. Menurut Tandelilin (2001) yield to maturity dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus : 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝑇𝑜 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 =
𝐶 +  

𝐹 − 𝑃 bond

𝑛
𝐹 + 𝑃 𝑏𝑜𝑛𝑑

2

 𝑥 100% 

Keterangan : 

C = Kupon 

F = Nilai Nominal 

Pbond = Harga pasar obligasi 

N = Sisa waktu jatuh tempo 

 

3.4. Alat Analisis Data 

3.4.1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah pengujian yang paling dasar untuk dipenuhi 

dalam uji regresi berganda. Uji asumsi klasik memiliki tujuan agar hasil 

regresi yang dilakukan oleh peneliti bebas dari semua gejala yang 

mengganggu ketepatan hasil pengujian. Dalam penelitian ini, uji asumsi 

klasik yang digunakan adalah : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan suatu pengujian yang dimaksudkan 

untuk mendeteksi data yang digunakan dalam pengujian hipotesis 

apakah bersifat natural atau tidak (Murniati dkk, 2013). Untuk 

menguji normalitas suatu data digunakan uji kolmogrov – smirnov 

terhadap unstandardized residual hasil regresi penelitian. Jika 
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pengujian Kolmogrov – Smirnov menemukan nilai yang tidak 

signifikan pada 0,05 (sig>0,05), maka hipotesis nol (H0) akan 

diterima dan data residual memiliki distribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Murniati dkk. (2013), heteroskedastisitas adalah situasi 

dimana keragaman variabel independen bervariasi pada data yang 

dimiliki peneliti. Uji heteroskedastisitas ini memiliki maksud untuk 

menemukan model regresi yang dipakai oleh peneliti apakah 

memeliki ketidaksamaan varians dari redisual suatu penelitian ke 

penelitian lain. Sebuah data yang terindikasi keadaan 

heteroskedastisitas ketika varians dari residual satu penelitian 

dengan penelitian lain yang berbeda. Model regresi yang bagus 

adalah model regresi yang terhindar dari kondisi 

heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan diatas 5% (sig > 0,05) 

maka data yang digunakan peneliti terlepas dari kondisi 

heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas data penelitian 

menggunakan uji glejser. 

c. Uji Autokorelasi 

Menurut Murniati dkk. (2013) autokorelasi adalah korelasi antara 

anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu 

maka umumnya terjadi pada data time series. Uji autokorelasi ini 

bermanfaat untuk menemukan apakah dalam suatu regresi linier 

berganda terdapat korelasi antara residual periode sekarang (t) 
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dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Regresi linier 

berganda yang terlepas dari autokorelasi merupakan model regresi 

yang bagus. Alat uji yang dipakai untuk mengetahui adanya 

autokorelasi adalah dengan alat uji durbin-watson (DW). 

d. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bermaksud untuk menguji apakah model 

regresi peneliti memiliki korelasi antara variabel independennya. 

Multikolinearitas dalam penelitian dapat diketahui dengan 

menghitung koefisien korelasi ganda serta membandingkan 

hasilnya terhadap koefisien antar variabel bebas. Model regresi 

yang bagus adalah regresi yang terlepas dari korelasi diantara 

variabel independennya dikarenakan multikolinearitas 

menyebabkan regresi menjadi tidak efisien. Gejala 

multikolinearitas dapat dideteksi dari nilai tolerance value dan 

variance inflation factors (VIF). Jika tolerance value < 0,1 atau 

VIF > 10 maka model regresi tersebut terindikasi adanya 

multikolinearitas (Murniati dkk, 2013) 
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3.4.2. Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis dilakukan dengan alat analisis regresi linear berganda 

untuk melihat hubungan antar variabel dilihat dari uji t dan uji F. 

Model untuk pengujian hipotesis : 

YTM = α + β1DERt + β2ROAt + β3LNSIZEt + β4Kupon + β5RATING 

+ e 

Keterangan : 

YTM  = Yield To Maturity 

α   = Konstanta 

β1-5 = Koefisien regresi 

DERt = Debt Equity Ratio periode t 

ROAt = Return On Asset periode t 

LNSIZEt = Logaritma Naturanl Total Asset pada periode t 

Kupon = Kupon Obligasi 

RATING = Peringkat Obligasi 

e   = Error 

Kriteria penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut : 

a. Hipotesis 1, 2, dan 4 diterima jika koefisien regresi β1, β2, β3, dan β6>0 

bernilai positif. 

b. Hipotesis 3, dan 5 diterima jika koefisien regresi β4, β5, dan β7 <0 bernilai 

negatif.  

 




