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III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif untuk menguji pengaruh rasio

keuangan dan umur obligasi terhadap peringkat obligasi di Indonesia pada periode

2012-2014. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara

(diperoleh dan dicatat pihak lain). Data sekunder yang digunakan berupa data

laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu

2012-2014, data dalam Fact Book, serta data peringkat obligasi dari PT

PEFINDO. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data dokumenter

berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari BEI

(www.idx.co.id), data dari Fact Book (www.idx.co.id), serta data peringkat

obligasi periode 2012-2014  yang diperoleh dari website PT PEFINDO

(www.pefindo.com).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder, maka metode

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:
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1. Studi pustaka

Teori diperoleh melalui jurnal, buku, maupun skripsi. Metode ini digunakan

untuk mempelajari dan  memahami literatur-literatur yang memuat

pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi berupa pengumpulan data sekunder yaitu laporan keuangan

tahunan perusahaan yang listing di BEI periode 2012-2014, data yang

didokumentasikan dalam Fact Book, dan data-data mengenai peringkat

obligasi yang beredar dalam kurun waktu 2012-2014 yang didokumentasikan

oleh PT PEFINDO.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh obligasi yang

diterbitkan perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI selama periode 2012-

2014, yaitu sebanyak 354 obligasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini

dipilih secara purposive sampling, dimana sampel yang dipilih sesuai dengan

kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria tersebut adalah:

1. Obligasi yang tercatat aktif berturut-turut diperdagangkan antara Januari 2012 -

Desember 2014 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Obligasi terdaftar dalam peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh  PT

PEFINDO dalam kurun waktu pengamatan.

3. Obligasi yang diterbitkan perusahaan yang tidak termasuk dalam industri

keuangan, perbankan, asuransi, dan pembiayaan, .

4. Obligasi yang dipilih adalah obligasi korporasi yang berenominasi rupiah
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Tabel 3. Penarikan Sampel Penelitian

No. Kriteria Obligasi Jumlah
1 Obligasi yang tercatat aktif selama 3 tahun berturut-turut 302
2 Obligasi yang tidak diperingkat oleh PT PEFINDO (33)
3 Obligasi dari industri keuangan (222)
4 Obligasi berenominasi bukan rupiah (4)

Jumlah obligasi yang dijadikan sampel 43
Sumber: Data Fact Book yang diolah

Dari kriteria tersebut diperoleh 43 obligasi dari 24 perusahaan penerbit obligasi,

jadi selama kurun waktu 2012 hingga 2014 terdapat 129 (43x3) obligasi yang

mempunyai data peringkat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Tabel 4. Sampel Penelitian

No. Kode Nama Perusahaan Obligasi

1 SIMP PT Salim Ivomas Pratama Tbk 2
2 BWPT PT BW Plantation Tbk 1
3 JPFA PT Japfa Comfeed Idonesia Tbk 2
4 ICBP PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 2
5 MYOR PT Mayora Indah Tbk 2
6 APLN PT Agung Podomoro Land Tbk. 1
7 SMRA PT Summarecon Agung Tbk. 2
8 JSMR PT Jasa Marga (Persero) Tbk 2
9 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 2
10 LTLS PT Lautan Luas Tbk. 1
11 MAPI PT Mitra Adiperkasa Tbk. 1
12 AKRA PT AKR Corporindo Tbk. 2
13 FAST PT Fast Food Indonesia Tbk. 1
14 MEDC PT Medco Energi Internasional Tbk 3
15 BSDE PT Bumi Serpong Damai Tbk 3
16 SSIA PT Surya Semesta Internusa 2
17 WSKT PT Waskita Karya (Persero) 2
18 PJAA PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. 2
19 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk. 1
20 TRIO PT Trikomsel Oke Tbk. 1
21 WEHA PT Panorama Transportasi Tbk. 1
22 SMAR PT Sinar Mas Agro Resources And Technology Tbk. 2
23 IMAT PT Indomobil Wahana Trada 2
24 SSMM PT Sumberdaya Sewatama 3

Sumber data: PEFINDO
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3.4 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan empat variabel

independen serta dua variabel kontrol.

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peringkat obligasi

yang dikeluarkan oleh PT PEFINDO. Peringkat obligasi secara umum terbagi

menjadi dua, yaitu Investment Grade (AAA, AA, A, BBB) dan Non Investment

Grade (BB, B, CCC, D). Variabel dependen dalam penelitian ini berbeda dari

penelitian sebelumnya karena pada penelitian ini peneliti memakai kriteria katagori

peringkat obligasi yang high Investment grade dan low investment grade, mengacu

pada penelitian Mahfudhoh dan Cahyonowati (2014). Hal ini dikarenakan tidak

tersedianya data non investment grade (peringkat obligasi BB, B, CCC, D) selama

kurun waktu penelitian pada perusahaan non keuangan yang dijadikan sampel dalam

penelitian ini.

Katagori peringkat obligasi ditentukan dengan memberikan simbol, peringkat

obligasi akan diberi nilai kemudian ditotal sehingga mendapatkan hasil sebesar

842. Kemudian 842 dibagi dengan total sampel yaitu 129 sehingga didapatkan

dinilai rata-ratanya yaitu sebesar 6,527 seperti yang tertera pada tabel 5 untuk

menentukan mana obligasi yang high investment dan low investment. Metode

tersebut dilakukan dikarenakan sampel peringkat obligasi yang didominasi dengan

peringkat AAA, AA, dan A sebanyak 122 sampel sedangkan peringkat lain (BBB,

BB, B, CCC, D) hanya berjumlah 7. Setelah dilakukan perhitungan maka diambil

kesimpulan bahwa katagori high investment adalah AAA, AA yang akan diberi



34

nilai 1 karena berada di atas nilai rata-rata dan low investment adalah A, BBB,

yang akan diberi nilai 0 karena berada di bawah nilai rata-rata. Berikut adalah

perhitungan dari peringkat obligasi:

Tabel 5. Kategori Peringkat Obligasi

Simbol Jumlah Simbol Proyeksi angka Jumlah Simbol x Proyeksi
Angka

AAA 6 8 48
AA 63 7 441
A 53 6 318
BBB 7 5 35
Jumlah 129 842
Rata-rata 6.527

Sumber : Mahfudhoh dan Cahyonowati (2014)

3.4.2 Variabel Independen

a. Rasio Profitabilitas

Variabel profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on

asset (ROA). Return on asset yang semakin tinggi menunjukan bahwa

perusahaan semakin mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk

memperoleh keuntungan. ROA merupakan perbandingan antara laba bersih

dengan total aktiva perusahaan. Secara sistematis ROA dapat dirumuskan

sebagai berikut (Yudiana, 2013):

=
b. Rasio Likuiditas

Variabel likuiditas dalam penelitian ini adalah current ratio (CR), karena

current ratio lebih sering digunakan dalam penelitian terdahulu. Current ratio
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(CR) merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan utang lancar. Secara

sistematis rasio ini ditulis sebagai berikut (Yudiana, 2013):

=
c. Rasio Leverage

Rasio leverage menunjukkan seberapa besar modal perusahaan dibiayai oleh

utang. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang,

termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio leverage dalam penelitian

ini menggunakan debt to equity ratio (DER). Rumus debt to equity ratio

sebagai berikut (Yudiana, 2013):

=
d. Umur Obligasi (Maturity)

Umur obligasi merupakan jangka waktu sejak diterbitkannya obligasi hingga

tanggal pembayaran pokok obligasi. Secara umum, semakin panjang jatuh

tempo suatu obligasi, semakin tinggi kupon atau bunganya (Pandutama, 2012).

Pengukuran maturity menggunakan variabel dummy, bernilai 0 jika obligasi

tersebut berjangka pendek yaitu umur 1 hingga 5 tahun dan bernilai 1 jika

obligasi tersebut berjangka panjang yaitu umur lebih dari 5 tahun (Widowati,

2013). Pengkategorian ini berdasarkan nilai mean, mean dalam penelitian ini

adalah 5,21 tahun, bernilai 0 jika maturity dibawah mean dan bernilai 1 jika

maturity diatas nilai mean.
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DMAT = 0, jika maturity 1-5 tahun

DMAT = 1, jika maturity > 5 tahun

3.4.3 Variabel Kontrol

Variabel ini berfungsi untuk melihat apakah dengan dimasukkannya sejumlah

variabel kontrol ke dalam model, variabel indipenden utama secara signifikan

menjadi lebih kuat. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan (size) dan

pertumbuhan perusahaan (growth) digunakan sebagai variabel kontrol.

a. Ukuran Perusahaan (Size)

Ukuran perusahaan menunjukkan tingkat besar atau kecilnya suatu perusahaan

yang dapat didasarkan pada total aktiva, penjualan, atau ekuitas. Hasil

logaritma dari aktiva, penjualan, atau ekuitas tersebut mencerminkan ukuran

suatu perusahaan (Miswanto dan Husnan, 1999 dalam Yulianingsih, 2013).

Proksi ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan

pada total aktiva karena lebih mencerminkan kekayaan perusahaan secara

menyeluruh. Secara sistematis ukuran perusahaan (size) dirumuskan sebagai

berikut (Yulianingsih, 2013):

Size = Ln TA

b. Pertumbuhan Perusahaan (Growth)

Pertumbuhan perusahaan (growth) merupakan kemampuan suatu perusahaan

untuk meningkatkan ukuran perusahaan tersebut yang dilihat dari kondisi

finansialnya (Sucipta dan Rahyuda, 2013). Tingkat pertumbuhan perusahaan
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yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tersebut baik.

Pertumbuhan perusahaan dihitung dengan menggunakan indikator rata-rata

perubahan penjualan selama tiga tahun terakhir (Abdurrahman, 2008). Rumus

pertumbuhan perusahaan:

= { ( − ) + ( − ) + ( − )
3.5 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik

deskriptif dan analisis regresi logistik dengan pengolahan data melalui software

SPSS (Statistical Package for Social Science) 20.0.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai mean, minimum, maximum, dan

standar deviasi dari masing-masing variabel independen.

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan regresi logistik dengan metode

stepwise. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel

independen apa saja yang mampu membedakan antara peringkat obligasi high

investment grade dan obligasi low investment grade. Model  ini digunakan karena

variabel dependen yang digunakan berupa variabel dummy yang terdiri dari 1

untuk obligasi dengan high investment grade dan 0 untuk obligasi dengan low

investment grade. Regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas data pada
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variabel bebasnya (Ghozali, 2013). Artinya, variabel penjelasannya tidak harus

memiliki distribusi normal linier maupun memiliki varian yang sama dalam setiap

grup. Langkah-langkah analisis ini sebagai berikut (Ghozali, 2013):

a. Menilai Kelayakan Model Regresi (goodness of fit test)

Hosmer and Lemeshow Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok

atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data

sehingga model dapat dikatakan fit). Hipotesisnya adalah:

Ho : Tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya

Ha : Ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya

Dasar pengambilan keputusan nilai goodness of fit test yang diukur dengan

nilai chi square pada uji Hosmer dan Lemeshow adalah sebagai berikut:

Jika probabilitas > 0,05 H0 diterima.

Jika probabilitas < 0,05 H0 ditolak.

b. Menilai Keseluruhan Model (Overal Model Fit)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah model fit dengan data.

Statistik yang digunakan dengan menilai angka -2 log likelihood pada awal

(blok number = 0) dan angka -2 log likelihood pada akhir (blok number = 1),

jika terjadi penurunan angka -2 log likelihood pada akhir maka menunjukkan

model regresi yang baik.

c. Uji Koefisien Determinasi (Nilai Nagel Karke (R²))

Nagel Karke R Square pada tabel Model Summary merupakan modifikasi dari
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koefisien Cox dan Snell’s untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0

sampai 1. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar

kombinasi variabel independen yang terdiri dari  rasio profitabilitas (Return On

Asset), rasio likuiditas (Current Ratio), rasio leverage (Debt to Equity Ratio),

dan umur obligasi serta variabel kontrol ukuran perusahaan dan pertumbuhan

perusahaan mampu menjelaskan peringkat obligasi.

d. Menilai Ketepatan Prediksi

Salah satu cara untuk menilai ketepatan prediksi adalah dengan melihat tabel

Classification 2 x 2 yang menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan

salah (incorrect). Classification table, menunjukkan tabel 2x2 dengan kolom

berupa predict values dari variabel dependen dan baris berupa hasil observasi

sesungguhnya yang diamati.

e. Uji Hipotesis

Model regresi logistik dilakukan untuk menentukan pengaruh dari masing-

masing variabel independen (ROA, CR, DER, umur obligasi) dan variabel

kontrol (ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan) terhadap variabel

dependen yaitu peringkat obligasi, dengan tingkat signifikansi α = 0.05 (5%).

Model analisis dapat dinyatakan sebagai berikut :

= + + + + ++ +
Keterangan :

= Peringkat obligasi. 1, jika high investment grade (AAA, AA) dan 0
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jika low investment grade (A, BBB, CCC, D)

α = Konstanta

β1-5 = Koefisien regresi

ROA = Return On Asset

CR = Current Ratio

DER = Debt to Equity Ratio

DMAT = Dummy Maturity

SIZE = Ukuran Perusahaan

GRO = Pertumbuhan Perusahaan

ε = Standard Error

Apabila nilai signifikansi (sig) masing-masing variabel independen < α (5%),

maka variabel tersebut dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen, jika sig masing-masing variabel > α maka tidak berpengaruh signifikan.


