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BAB IV 

ANALISIS DATA 

4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Berdasarkan data-data obligasi korporasi dari tahun 2014-2017 yang 

sudah dikumpulkan berjumlah 47 data obligasi. Selanjutnya 6 data yang 

bersifat outlier harus dibuang untuk memenuhi uji asumsi klasik. Jadi total 41 

data obligasi yang tersisa yang dapat dijadikan sampel penelitian. Nilai 

statistik deskriptif data penelitian dapat dilihat dari tabel 4.1 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

YTM 41 0,030 0,680 0,173 0,146 

DER 41 0,070 11,396 3,827 3,064 

ROA 41 0,001 1,852 0,077 0,285 

LN_Size 41 21,056 34,828 30,731 2,382 

Kupon 

Obligasi 
41 0,076 0,663 0,170 0,130 

Sumber data : Data Sekunder yang diolah, 2018 

 

Variabel dependen adalah Yield to Maturity (YTM) menunjukkan nilai 

minimum sebesar 0,030 dan nilai maksimum sebesar 0,630. Nilai rata-rata 

dari yield to maturity adalah 0,173 yang artinya rata-rata perusahaan sampel 

memberikan tingkat pengembalian atau keuntungan atas investasi obligasi 

sebesar 17,3%. Nilai standar deviasi sebesar 0,146 menunjukkan bahwa 

tingkat variabilitas dari yield to maturity adalah 0,146. 

Variabel independen pertama adalah Debt Equity Ratio (DER) 

menunjukkan nilai minimum sebesar 0,070 sedangkan nilai maksimumnya 
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sebesar 11,396. Nilai mean Debt Equity Ratio (DER) adalah 3,827 yang 

artinya rata-rata perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas sebesar 

3,827. Debt Equity Ratio (DER) diatas 1 menunjukkan bahwa rata-rata total 

hutang perusahaan lebih besar daripada total ekuitasnya, sehingga rata-rata 

perusahaan memiliki debt equity ratio yang tinggi. Standar deviasi adalah 

3,064 yang menunjukkan tingkat variabilitas dari debt equity ratio sebesar 

3,064. 

Variabel independen yang kedua adalah Return on Asset (ROA) 

menunjukkan nilai minimum sebesar 0,001 sedangkan nilai maksimum 

adalah 1,852. Nilai mean Return on Asset (ROA) sebesar 0,077 yang artinya 

rata-rata perusahaan sampel memiliki kemampuan menghasilkan laba sebesar 

7,7% dari total aset perusahaan sampel. Standar deviasi adalah 0,285 yang 

menunjukkan bahwa tingkat variabilitas dari return on asset sebesar 0,285. 

Variabel independen yang ketiga adalah Ukuran Perusahaan 

menunjukkan nilai minimum sebesar 21,056 dan nilai maksimum sebesar 

34,828. Nilai mean dari ukuran perusahaan sebesar 30,731 yang artinya rata-

rata nilai kekayaan asset yang dimiliki oleh perusahaan sebesar 30,731. Nilai 

standar deviasi adalah 2,382 yang menunjukkan bahwa tingkat variabilitas 

dari ukuran perusahaan sebesar 2,382. 

Variabel independen yang keempat adalah kupon obligasi 

menunjukkan nilai minimum sebesar 0,076 dan nilai maksimum adalah 

0,663. Nilai mean dari kupon obligasi adalah 0,170 yang artinya bunga yang 

harus dibayarkan perusahaan terhadap pemilik obligasi adalah sebesar 17%. 
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Nilai standar deviasi sebesar 0,130 menunjukan bahwa tingkat variabilitas 

dari kupon obligasi adalah 0,130. 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif Peringkat Obligasi 

Dummy Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 2 4,9 4,9 4,9 

1 39 95,1 95,1 100 

Sumber data : Data Sekunder yang diolah, 2018 

 

Variabel independen yang kelima adalah peringkat obligasi yang 

menggunakan dummy. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa dummy yang 

bernilai 0 merupakan obligasi non investment grade yang terdiri dari 2 

obligasi, sedangkan pada dummy yang bernilai 1 merupakan obligasi 

investment grade yang terdiri dari 39 obligasi . Output juga menunjukkan 

persentase perbandingan antara non investment grade dan investment grade 

sebesar 4,9% dan 95,1%. 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

a. Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian digunakan untuk menguji 

apakah dalam suatu model regresi, data terdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas penelitian dilakukan dengan menggunakan 

statistik Kolmogorov-smirnov. Jika nilai signifikan Kolmogorov-

smirnov lebih besar dari α = 0,05 maka data dapat dikatakan 

terdistribusi normal. 
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Tabel 4.3 

Uji Normalitas Awal 

Jumlah Statistik Sig. Kolmogorov-Smirnov 

47 0,195 0,000 

Sumber data : Data Sekunder yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas mengenai hasil uji normalitas data 

dengan jumalh sampel 47 menunjukkan bahwa nilai siignifikasn 

sebesar 0,000 lebih kecil dari α= 0,05 sehingga dapat dikatakan 

dengan data belum terdistribusi normal. Pengobatan dilakukan dengan 

membuang data outlier. Hasil dari pengobatan menunjukkan jumlah 

sampel sekarang menjadi 41 data dan disajikan dalam tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 

Pengobatan Uji Normalitas 

Jumlah Statistik Sig. Kolmogorov-Smirnov 

41 0,136 0,054 

Sumber data : Data Sekunder yang diolah, 2018 

 

Hasil pengobatan normalitas menunjukkan nilai signifikan 

Kolmogorov-smirnof sebesar 0,054 lebih besar dari α= 0,05 sehingga 

data sudah terdistribusi normal. 

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser. Data yang 

baik merupakan data yang bebas dari heteroskedastisitas atau secara 

statistik memiliki nilai signifikan > 0,05. 
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Tabel 4.5  

Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. Kesimpulan 

DER 0,198 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

ROA 0,881 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Ukuran 

Peusahaan 0,618 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Kupon 0,065 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Peringkat 0,565 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber data : Data Sekunder yang diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa pada model 

regresi tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikan 

masing masing variabel > 0,05. 

c. Hasil Uji Multikolineritas 

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah 

dalam regresi terdapat korelasi antar variabel independennya. Cara 

mendeteksi multikolinieritas melalui tolerance value dan VIF. Jika 

nilai tolerance ≥ 0,1 dan VIF ≤ 10 maka model regresi tersebut tidak 

terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dengan 

menggunakan tolerance value dan VIF sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

DER 0,689 1,451 Tidak terjadi multikolonieritas 

ROA 0,369 2,709 Tidak terjadi multikolonieritas 

Ukuran 

Perusahaan 0,438 2,281 Tidak terjadi multikolonieritas 

Kupon 

Obligasi 0,917 1,091 Tidak terjadi multikolonieritas 

Peringkat 

Obligasi 0,421 2,373 Tidak terjadi multikolonieritas 

Sumber data : Data Sekunder yang diolah, 2018 
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 Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa tiap variabel 

independen mempunyai nilai tolerance melebihi ≥ 0,1 dan nilai VIF ≤ 

10, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak 

terjadi multikolinieritas. 

d. Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menunjukkan apakah dalam 

model regresi terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model 

regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Pengujian 

autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson yaitu 

membandingkan nilai DW dengan tabel DU. 

Tabel 4.7 

Uji Autokorelasi  

Model DU 
Durbin-

Watson 
4-DU Kesimpulan 

Model 1 1,786 1,963 2,214 Tidak terjadi autokorelasi  

Sumber data : Data Sekunder yang diolah, 2018 

 

Pengujian Durbin Watson dengan N=41 dan K=5 didapat nilai 

DU=1,786. Jadi disimpulkan tidak terjadi autokorelasi karena nilai 

DW= 1,963 terlatak diantara 1,786 (DU) dan 2,214 (4-DU). 

4.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis H1-H5 menggunakan regresi liniar 

berganda. Hasil penelitian ditunjukkan dalam tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 

Uji Hipotesis 

Variabel Koefisien Beta T Sig. 

Konstanta  0,172 0,865 

DER 0,067 2,867 0,007 

ROA 0,576 18,131 0,000 

Ukuran 

Perusahaan -0.008 -0,262 0,795 

Kupon 

Obligasi 0,829 41,126 0,000 

Peringkat 

Obligasi -0,022 -0,749 0,459 

F-test 530,287 

Sig. F 0,000 

R2 0,987 

Adj. R2 0,985 

Sumber data : Data Sekunder yang diolah, 2018 

 

Pengujian adjusted R square dipakai untuk melihat seberapa 

besar kemampuan variabel dalam menjelaskan besarnya nilai variasi 

dalam variabel terikat. Dalam tabel 4.8 menunjukkan nilai adjusted R 

square sebesar 0,985 atau 98,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh variabel independen DER, ROA, Ukuran Perusahaan, 

Kupon Obligasi, Peringkat Obligasi terhadap Yield to Maturity 

(YTM) obligasi yang dapat dijelaskan oleh model persamaan ini 

adalah 98,5% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel Yield to Maturity (YTM). Dari 

tabel 4.8 menunjukkan nilai F sebesar 530,287 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,000. Dengan demikian menunjukkan bahwa model regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi Yield to Maturity obligasi, 
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sehingga variabel Debt Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), 

ukuran perusahaan, kupon obligasi, dan peringkat obligasi secara 

bersamaan mempengaruhi Yield to Maturity (YTM). 

4.3.1 Pengujian Hipotesis 1 (H1) 

Pengujian hipotesis H1 untuk mengetahui pengaruh Debt 

Equity Ratio (DER) terhadap Yield to Maturity (YTM) obligasi. 

Berdasarkan tabel 4.8 nilai koefisien beta sebesar 0,067 dengan 

nilai t sebesar 2,867 dan nilai signifikansi sebesar 0,007. Hasil 

tersebut menunjukkan debt equity ratio berpengaruh positif 

terhadap yield to maturity (YTM) obligasi. Sehingga pernyataan 

hipotesis H1 bahwa debt equity ratio berpengaruh positif 

terhadap yield to maturity obligasi diterima secara empiris. 

 Hasil penelitian H1 ini didukung oleh hasil penelitian 

Ibrahim (2008), Hapsari (2013), dan Mointi (2017) yang 

menunjukkan bahwa debt equity ratio (DER) berpengaruh 

positif terhadap yield to maturity (YTM). Pengaruh positif ini 

timbul karena semakin tinggi hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan maka perusahaan mempunyai risiko gagal bayar 

yang besar. Ibrahim (2008) mengungkapkan DER menunjukkan 

hutang yang dimiliki oleh perusahaan berlebihan atau tidak, jika 

rasio DER cukup besar maka akan menunjukkan hutang yang 

dimiliki perusahaan berlebihan dan megindikasikan adanya 

kemungkinan perusahaan tidak mampu untuk membayar 
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kewajibannya. Sehingga investor mempertimbangkan seberapa 

besar hutang yang dimiliki oleh perusahaan. 

4.3.2 Pengujian Hipotesis 2 (H2) 

 Pengujian Hipotesis H2 untuk mengetahui pengaruh Return 

on Asset (ROA) terhadap Yield to Maturity (YTM) obligasi. 

Berdasarkan tabel 4.8 nilai koefisien beta sebesar 0,576 dengan 

nilai t sebesar 18,131 dan signifikansi sebesar 0,000. Hasil 

menunjukkan  return on asset (ROA) berpengaruh positif 

terhadap tingkat pengambalian atau yield to maturity obligasi. 

Sehingga, pernyataan hipotesis H2 bahwa return on asset (ROA) 

berpengaruh positif terhadap yield to maturity (YTM) diterima 

secara empiris. 

 Hasil penelitian H2 ini didukung oleh hasil penelitian 

Fitriyah (2013), Pebruary (2016) dan Febriani (2017) yang 

menunjukkan bahwa return on asset (ROA) berpengaruh positif 

terhadap obligasi. Semakin besar nilai return on asset (ROA) 

maka yield to maturity yang akan didapatkan oleh investor akan 

semakin tinggi. Return on asset (ROA) menunjukkan 

bagaimana kemampuan perusahaan untuk mengelola aset 

menjadi laba bersih. Perusahaan yang mempunyai laba atau 

keuntungan besar maka akan memberikan jaminan yang kuat 

terhadap investor dan risiko gagal bayar yang akan diterima oleh 

investor akan semakin kecil. Perusahaan yang mempunyai rasio 
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profitabilitas yang semakin tinggi maka akan semakin banyak 

investor yang akan berinvestasi. 

4.3.3 Pengujian Hipotesis 3 (H3) 

 Pengujian hipotesis H3 untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap yield to maturity (YTM) obligasi. 

Berdasarkan tabel 4.9 nilai koefisien beta sebesar -0,008 dengan 

nilai t sebesar -0,262 dan signifikansi sebesar 0,795. Hasil 

tersebut menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

negatif terhadap yield to maturity obligasi. Sehingga, hipotesis 

H3 pernyataan ukuran  perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

yield to maturity obligasi ditolak. 

 Hasil penelitian hipotesis H3 ini didukung oleh hasil 

penelitan dari Purwanti dan Purwidianti (2017) dan Situmorang 

(2017) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh negatif terhadap yield to maturity. Tidak 

berpengaruhnya ukuran perusahaan secara signifikan terhadap 

yield to maturity menunjukkan bahwa total asset belum 

mendapat perhatian dari investor untuk melihat berapa tingkat 

pengembalian atau yield to maturity obligasi. Menurut 

Situmorang (2017) mengungkapkan kemampuan perusahaan 

yang masih memadai untuk membayarkan yield serta kondisi 

pasar Indonesia yang semakin baik menjadi daya tarik bagi 

investor, sehingga ukuran perusahaan bukanlah faktor yang 
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paling utama. Investor lebih mempertimbangkan faktor lain 

dalam  tingkat pengembalian obligasi. 

4.3.4 Pengujian Hipotesis 4 (H4) 

 Pengujian hipotesis H4 untuk mengetahui pengaruh kupon 

obligasi terhadap yield to maturity (YTM) obligasi. Berdasarkan 

tabel 4.8 nilai koefisien beta sebesar 0,829 dengan nilai t sebesar 

41,126 dan signifikasnsi sebesar 0,000. Hasil tersebut 

menunjukkan kupon obligasi berpengaruh positif yield to 

maturity (YTM) obligasi. Sehingga, pernyataan hipotesis H4 

bahwa kupon obligasi berpengaruh positif terhadap yield to 

maturity (YTM) diterima secara empiris. 

 Hasil penelitian H4 ini didukung oleh hasil penelitian 

Krisnilasari (2007), Ekak dan Abundanti (2013) dan Damena et 

al. (2012) yang menunjukkan bahwa kupon obligasi 

berpangaruh positif terhadap yield to maturity obligasi. 

Krisnilasari (2007) mengungkapkan nilai kupon yang tinggi 

akan menyebabkan obligasi menarik bagi investor karena nilai 

kupon yang tinggi akan memberikan yield yang semakin tinggi 

pula. Semakin besar kupon maka semakin besar kewajiban yang 

harus dibayar oleh perusahaan terhadap investor, sehingga 

risiko yang akan diterima oleh investor juga semakin besar. 
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4.3.5 Pengujian Hipotesis 5 (H5) 

 Pengujian hipotesis H5 untuk mengetahui pengaruh 

peringkat obligasi terhadap yield to maturity (YTM) obligasi. 

Berdasarkan tabel 4.8 nilai koefisien beta sebesar -0,022 dengan 

nilai t sebesar -0,749 dan signifikasnsi sebesar 0,459 (>0,05). 

Hasil tersebut menunjukkan peringkat obligasi tidak 

berpengaruh negatif terhadap yield to maturity (YTM) obligasi. 

Sehingga, pernyataan hipotesis H5 bahwa peringkat obligasi 

berpengaruh negatif terhadap yield to maturity (YTM) ditolak. 

 Penelitian didukung oleh hasil penelitian Nurfauziah dan 

Setyarini (2004) yang menunjukkan bahwa peringkat obligasi 

tidak berpengaruh terhadap yield to maturity obligasi. Tidak 

berpengaruhnya peringkat obligasi secara signifikan 

dikarenakan investor tidak menjadikan peringkat obligasi 

sebagai informasi dalam melihat tingkat pengembalian obligasi 

dan peringkat obligasi tidak menunjukkan seberapa besar 

tingkat pengembalian obligasi yang akan diterima oleh investor. 

 

 

 

 

 




