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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih perusahaan yang mempunyai 

peringkat obligasi yang di rating oleh PT.PEFINDO periode 2010-2011 yang 

memiliki laporan GCG dan laporan keuangan. Adapun data diambil melalui situs 

PEFINDO dan website masing-masing perusahaan yang masuk di dalam sampel 

penelitian. 

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut  

Santoso (2008:5) data kuantitatif adalah data berupa angka-angka yang dilakukan 

dalam berbagai operasi matematika. Pendekatan yang digunakan juga pendekatan 

kuantitatif. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:12) penelitian kuantitatif 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah: kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, jumlah dewan komisaris, dewan komisaris, komite audit, 

profitabilitas perusahaan, rasio profitabilitas, rasio leverage, rasio produktivitas, 

rasio likuiditas, dan rasio leverage. 

3.3. Populasi dan sampel 

3.3.1 Populasi  

 Menurut Arikunto (2006:130) populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian. Jika seorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada pada 
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wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan populasi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam peringkat obligasi yang 

dirating oleh PT.PEFINDO selama periode 2010 sampai 2011. Perusahaan yang 

termasuk dalam populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 105 

perusahaan. (daftar populasi perusahaan terlampir pada tabel 3.1) 

3.3.2 Sampel 

 Menurut Algifari (2010:5) sampel adalah kumpulan dari sebagian anggota 

obyek peneliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti.  Sampel 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung dalam peringkat obligasi 

yang dirating oleh PT.PEFINDO periode 2010 sampai 2011. Adapun sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 74 perusahaan. (Daftar sampel 

Perusahaan terlampir pada tabel 3.2) 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

 Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana 

perusahaan yang menjadi sampel dipilihkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling  

atau sampling yang bertujuan, yaitu dilakukan dengan  cara mengambil subyek 

bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya 

tujuan tertentu atau kriteria tertentu (Arikunto,2006:139). Adapun kriteria yang 

ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010-2011. 

2. Terdaftar dalam peringkat obligasi yang dirating oleh PT.Pefindo tahun 

2010-2011. 

3. Menerbitkan laporan GCG  
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4. Mempunyai id atau rangking AAA - B 

5. Memiliki data mengenai dewan komisaris independen, kepemilikan 

institusional, komite audit, kepemilikan manajerial,  

6. Mempunyai laporan keuangan dan data yang lengkap untuk perhitungan 

rasio keuangan. 

Dari kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, maka sampel penelitian ini 

adalah : 

Tabel 3.1 

Sampel perusahaan penerbit obligasi 

No Sektor Perusahaan 

1 Automotive, Related Industry  Selamat Sempurna 

 Serasi Auto Raya 

 Sarana Multi Griya 

2 Finance Company  Adira Dinamika Multi Finance 

 Astra Sedaya Finance 

 BFI Finance Indonesia Tbk 

 Clipan Finance Indonesia Tbk 

 Federal International Finance 

 Indomobil Finance Indonesia 

 Oto Multiartha 

 Sarana Multigriya Financial (Persero) 

 Summit Oto Finance 

 Surya artha Nusantara Finance 

 Mandiri Tunas Finance 

 Toyota Astra Finance Services 

 Wahana Oto Multiartha (WOM) 

3 Retail  Matahari Putra Prima Tbk 

 Mitra Adiperkasa Tbk 

4 Shipping Marine Transport 

Service 
 Berlian Laju Tanker Tbk 

 Arpeni Putra Pratama Tbk 

5 Wood Based and Agro  BW Plantantion Tbk 

 PTPN 7 

 JAPFA 

6 Fertilizer  Pupuk Kalimantan Timur 

7 Chemical  Lautan Luas Tbk 

8 Consumer Goods  Indofood Sukses Makmur Tbk 

 Mayora Indah Tbk 

 PT.Salim Ivomas Pratama 

9 Infrastructure  Jasa Marga (Persero) 

 PLN (Persero) 
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10 Mining, Oil, and Natural  Apexindo Pratama Duta Tbk 

 Medco Energy International Tbk 

11 Poultry  JAPFA comfeed Indonesia 

 Malindo Feedmill Tbk 

12 Property and Construction  Agung Podomoro Land 

 Adhi Karya (Persero) Tbk 

 Summarecon Agung Tbk 

 Bakrieland Development Tbk 

13 Securities Company  MNC securities 

 Danareksa (Persero) 

14 Telecommunication  Indosat Tbk 

 PerusahaanPerseroan 

(Persero)Telekomunikasi Indonesia 
Sumber : data sekunder yang diolah 

3.5 Data dan Jenis Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari luar obyek penelitian dimana data 

tersebut berupa informasi yang sudah jadi dan siap untuk digunakan sesuai 

dengan kebutuhan peneliti (Riduwan, 2008:68).  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk melengkapi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 

dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi adalah metode 

mengumpulkan data dengan cara mencatat dan mempelajari dokumen-dokumen 

atau arsip yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan studi pustaka 

adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari teori-teori yang relevan 

dengan pokok bahasan dan telaah terhadap teori tersebut. 

 Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan data yang sudah 

jadi dan siap untuk digunakan dalam penelitian ini. Data-data yang diambil 

merupakan sumber informasi bagi peneliti dalam mengolah data tersebut. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah : 
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1. Daftar perusahaan yang menerbitkan obligasi di BEI 

2. Daftar perusahaan yang diperingkat oleh PT.PEFINDO periode 2010-2011 

3. Daftar laporan GCG perusahaan pada IDX 

4. Rasio Leverage, Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Rasio Aktivitas dan 

Rasio Solvabilitas dari masing-masing laporan keuangan tahunan 

perusahaan 

5. Sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta sumber 

data lain yang dipandang relevan dengan topik penelitian. 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional adalah pengamatan variabel yang diteliti berdasarkan 

sifat yang dapat diteliti. Adapun definisi operasional dan pengukuran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.7.1 Variabel Terikat (Y) 

 Variabel terikat (dependent variable). Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah peringkat obligasi yang dikelurakan oleh PT. Pefindo. 

Peringkat obligasi adalah pendapat mengenai kelayakan dari obligor mengenai 

sekuritas utang tertentu (Galil 2003, dalam Baridwan,2005:2). Di dalam penelitian 

ini untuk mengukur  peringkat obligasi dapat dengan cara melihat di bonds market 

melalui id yang tertera pada laporan bonds market tahun 2010-2011. 

Dalam penelitian ini peringkat obligasi dibagi menjadi dua kategori besar, 

yaitu investment grade dan speculative grade. Investment grade merupakan 

obligasi yang berperingkat tinggi (high grade) yang mencerminkan risiko kredit 

yang rendah (high creditworthiness). Sedangkan speculative grade merupakan 
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obligasi yang berperingkat rendah (low grade) yang mencerminkan risiko kredit 

yang tinggi (low creditworthiness). Variabel ini dinyatakan dengan dummy, yaitu 

0 jika masuk dalam kategori speculative grade dan 1 jika masuk dalam kategori 

investement grade. 

3.7.2 Variabel Bebas (X) 

Variabel Bebas atau (indpendent Variabel) adalah variabel yang 

mempengaruhi variabelterikat (dependent variabel). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah mekanisme corporate governance dan rasio akuntansi 

perusahaan. Mekanisme corporate governance diproksi oleh kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, jumlah dewan 

dewan komisaris , komite audit, dan rasio akuntansi. Operasional variabel 

independen tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

a) Kepemilikan Institusional (X1) 

Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang 

dimiliki oleh institusi (Beiner et al., 2003 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007:4). 

Institusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua investor yang 

berbentuk lembaga. Dalam penelitian ini kepemilikan institusi diukur dengan 

menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari 

seluruh modal saham yang beredar atau juga dalam penelitian kepemilikan 

institusional yang diukur adalah seberapa besar persentase kepemilikan 

institusional dalam struktur saham perusahaan. 
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b) Kepemilikan Manajerial (X2) 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005:3). 

Kepemilikan manajerial menunjukkan ada tidaknya komisaris dan direksi yang 

memiliki saham pada perusahaan dimana mereka menjabat (Setyapurnama dan 

Norpratiwi, 2006:18). Penilaian variabel ini mengunakan dummy, yaitu 1 jika 

terdapat kepemilikan manajerial dan 0 jika tidak terdapat kepemilikan manajerial. 

Alasan menggunakan dummy adalah karena jumlah kepemilikan manajerial 

sebagian besar kurang dari 1%, sehingga variasi jumlah kepemilikan manajerial 

tidak banyak (Prasetiyo,2010:99). 

c) Ukuran Dewan Komisaris (X3) 

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris 

dalam suatu perusahaan. Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang 

mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasihat kepada manajemen jika 

dipandang perlu oleh dewan komisaris (KNKG,2004 dalam Ujiyantho dan 

Pramuka,2007:7). Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris diukur dengan 

menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. 

Dalam penelitian ini persentase dewan komisaris independen diukur dengan 

menggunakan %outside.% outside dihitung dengan rumus sebagai berikut 

(Natalia, 2007:19). 
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d) Komite Audit (X4) 

Komite audit merupakan komite bentukan komisaris yang diwajibkan 

dibentuk dalam pedoman corporate governance (Setyapurnama,2007:19). 

Biasanya pengukuran variabel komite audit berdasarkan ada tidaknya komite 

audit dalam perusahaan. Komite audit diukur dengan skala ordinal, 1 jika terdapat 

komite audit dan 0 jika tidak terdapat komite audit. Namun pengukuran 

berdasarkan keberadaan komite audit tidak dapat digunakan karena sudah ada 

peraturan yang menyatakan bahwa suatu perusahaan yang telah go public harus 

memiliki komite audit. 

e) Komisaris Independen (X5) 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen. Proporsi dewan komisaris independen diukur 

dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal 

dari luar perusahaan dari seluruh anggota dewan komisaris perusahaan (Natalia, 

2007:19). 

 

 

  

f) Pertumbuhan Perusahaan (X6) 

Untuk mengetahui seberapa besar perusahaan dibiayai oleh modal asing, 

atau seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menanggung  resiko usaha 

perusahaan karena adanya pembiayaan utang atau modal asing. Biasanya rasio 

yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas atau pertumbuhan perushaan 

adalah Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE). Penelitian ini 
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menggunakan Return on Asset (ROA) sebagai proksi dari variabel profitabilitas. 

Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan 

dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh laba. (Housten, 2010:148) 

       

  

g)  Leverage  (X7) 

Rasio Leverage merupakan rasio keuangan yang menunjukkan proporsi 

penggunaan utang membiayai investasi terhadap modal yang dimiliki. Rendahnya 

nilai rasio leverage dapat diartikan bahwa hanya sebagian kecil asset yang di 

danai dengan hutang dan semakin kecil resiko kegagalan perusahaan. Untuk rasio 

Leverage pengukurannya menggunakan Debt to Equity Ratio. (Marcus, 2007:86). 

 

            

 

h) Likuiditas (X8) 

Likuiditas suatu perusahan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Semakin 

tinggi likuiditas perusahaan maka semakin baik peringkat perusahaan tersebut.  

Rasio keuangan aspek likuiditas diukur dengan menggunakan Current Ratio 

(Margaretha, 2005:21) 
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i) Solvabilitas (X9) 

Solvabilitas suatu perusahaan menunjukan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi segala kewajiban finansialnya apabila perusahaan tersebut pada saat itu 

dilikuidasi. Dengan demikian solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan 

membayar semua kewajiban atau utang-utangnya jangka panjang. Dalam 

mengukur rasio solvabilitas dapat menggunakan Return On Equity (Kasmir, 

2008:158) sebagai berikut: 

 

 

 

j) Profitabilitas (X10) 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Kinerja profitabilitas dapat dilihat dari rasio profitabilitas yang 

merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Untuk mengukur profitabilitas dapat menggunakan NPM (Net Proft 

Margin). Tampubolon (2004:39) 

 

 

 

k) Produktivitas (X11) 

Produktivitas adalah kemampuan serta efisiensi perusahaan dalam 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya atau perputaran dari aktiva-aktiva tersebut. 

Kinerja produktifitas dapat dilihat dari rasio aktivitas perusahaan, maka dari itu 
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rasio produktivitas ini disebut juga asset activity ( Muslich, 2003:51). Rasio Yang 

dapat digunakan adalah : 

 

      

 

3.8 Metode Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan  dalam penelitian ini menggunakan 

Regresi Logistik dan analisis regresi karena dalam penelitian ini terdapat lima 

variabel bebas untuk rasio keuangan dan enam variabel bebas untuk proxi 

corporate governance dan satu variabel terikat yaitu peringkat obligasi. 

3.8.1 Uji Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan analisis regresi logistik, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa data yang diperoleh bebas dari 

bias dan memenuhi kriteria kriteria dalam pengujian stastiktik parametrik. 

A. Uji normalitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data sampel. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Pada normalitas data dapt diketahui dengan melihat penyebaran data 

(titik) pada sumbu diagonal pada grafik atau histogram dari residualnya. Data 

normal dan tidak normal dapat diuraikan sebagai berikut (Ghozali, 2009:43) : 

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya, menunjukkan pola terdistribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya, tidak menunjukkan pola terdistribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

B.  Uji Heterokedastisitas       

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui terjadinya varian tidak 

sama untuk variabel bebas yang berbeda. Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas. Sulhan (2011:16) menjelaskan heteroskeditas 

diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman, bila signifikansi 

hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut 

mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti non heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Pengujian untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heterokedastisitas adalah dengan metode grafik dan metode uji statistik. 

Jika nilai β signifikan secara statistik, maka mengindikasikan terjadi 

heteroskedastisitas, dan jika β tidak signifikan maka model regresi 

homoskedastisitas (Ghozali, 2009:48). 

C. Uji Autokerelasi 

Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuh model 

regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem auto korelasi. Untuk 

menentukan ada tidaknya autokorelasi ddalam penelitian ini digunakan uji Durbin 

Watson (DW), dapat dilihat dari besaran durbin Watson memberikan 3 alternatif 

yaitu : 
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1. Jika d<dl, terjadi autokorelasi positif yang perlu diperbaiki 

2. Jika  d<d<du, ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah 

3. Jika du<d<4du, tidak ada masalah autokorelasi 

4. Jika 4mindu<d<4, masalah autokorelasi lemah 

5. Jika 4mindl<, masalah autokorelasi serius. 

D. Uji multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika terjadi 

multikolinieritas pada variabel-variabel bebas akan berakibat koefisien regresi 

tidak dapat ditentukan dan standar deviasi atau VIF (variabel inflation Factor) dari 

masing-masing variabel, dengan kriteria pengujian hipotesisi sebagai berikut 

1. Jika nilai toleransi < 0,10 atau VIF > maka ada multikolinieritas 

2. Jika nilai toleransi  >0,10 atau VIF <10 maka tidak terdapat 

multikolinieritas. 

3.8.2 Analisis Regresi Logistik 

 Logistic Regression atau regresi logistik adalah analisis untuk 

memperkirakan suatu hasil berdasarkan pada perubahan nilai-nilai variabel 

independen (Prayitno, 2009:106). Analisis ini sama dengan regresi linier hanya 

saja variabel dependen yang digunakan adalah dikotomi. 

 Data yang digunakan pada analisis regersi logistik untuk variabel 

dependen adalah dikotomi (dummy variabel), sedangkan variabel indepnden 

adalah bertipe interval atau rasio (scale) (Suharjo,2008:149). Jika variabel 
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penjelasnya hanya satu fungsi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut 

(Suharjo, 2008: 149) 

  

 

 

 

 


