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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Disini variabel penelitian merupakan sesuatu yang akan menjadi 

sebuah obyek dalam penelitian yang didalamnya menerapkan beberapa 

perbedaan. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain : 

3.1.1. Variabel Penelitian 

 Variabel ialah sesuatu yang dijadikan sebagai titik fokus objek 

penelitian. Pada penelitian ini terdapat 1 variabel dependen dan 4 variabel 

independen, yang terdiri atas : 

a.  Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen pada penelitian ini ialah peringkat obligasi. 

Variabel ini dapat dilihat berdasarkan peringkat yang dikeluarkan oleh PT. 

Pefindo. Adapun pengukuran pada variabel ini dilakukan dengan memberi 

nilai pada masing-masing peringkat sesuai dengan peringkat yang telah 

dikeluarkan oleh PT. Pefindo yang diperkirakan akan dipengaruhi oleh 

faktor profitabilitas, produktivitas, likuiditas, serta umur obligasi. Skala 

pengukurannya dengan menggunakan skala ordinal, hal ini dikarenakan 

adanya pemberian nilai pada masing-masing peringkat sesuai dengan 

peringkat yang dikeluarkan. 
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b. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini ialah profitabilitas, 

produktivitas, likuiditas, dan umur obligasi yang berpengaruh terhadap 

peringkat obligasi. 

3.1.2. Definisi Opersional Variabel 

1. Peringkat Obligasi 

Peringkat obligasi adalah indikator ketepatan waktu pembayaran 

pokok dan bunga utang obligasi. Dengan semakin tingginya peringkat, 

maka semakin menunjukkan bahwa obligasi tersebut terhindar dari risiko 

default. 

Menurut Penelitian (Magreta dan poppy, 2009) menggunakan 

kriteria obligasi yang high investment (AAA, AA, A) dan low investment 

(BBB). Namun pada penelitian ini memakai kriteria berdasarkan 

peringkat yang dikeluarkan Pefindo, yang terbagi menjadi 2 yaitu 

investment grade (AAA, AA, A, BBB) dan non investment grade (BB, B, 

CCC, D). Variabel pada penelitian ini adalah variabel dummy. Dimana 

pengukuran pada variabel ini dilakukan dengan memberikan nilai 1 (satu) 

pada obligasi yang investment grade dan 0 (nol) pada obligasi yang non 

investment grade. 
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Adapun  pemberian nilai peringkat obligasi ialah sebagai berikut : 

Tabel 3. 1  

Peringkat Nilai Obligasi 

Nilai Peringkat Peringkat 

1 

AAA 

AA 

A 

BBB 

0 

BB 

B 

CCC 

D 

 

2. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah pencerminan efisiensi suatu perusahaan dalam 

menggunakan modal kerja, dengan menggunakan tingkat profitabilitas 

sebagai ukuran efisiensi suatu perusahaan adalah cara yang baik. Dalam 

penelitian ini menggunakan Return on investment  sebagai alat ukur 

perhitungan rasio profitabilitas. Menurut (Syamsuddin, 2009:63) Return on 

investment merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan 

total aktiva. Selain itu rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan. Maka 

semakin tinggi rasio ini semakin baik pula keadaan suatu perusahaan.  

 

 

Return on Investment (ROI) dihitung dengan rumus seperti pada 

rumus berikut : 
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𝑅𝑂𝐼 =
Laba Bersih Setelah Pajak

Total Aktiva
 

3. Produktivitas 

Hasibuan (1996:126) menyatakan bahwa produktivitas merupakan 

perbandingan antara hasil (output) dengan masukan (input). Apabila 

produktivitas naik hal ini dimungkinkan  oleh adanya peningkatan 

efisiensi (waktu, bahan, tenaga) serta sisitem kerja, teknik produksi dan 

peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya.  

Dalam artian bahwa produktivitas memliliki dua dimensi. Dimensi 

pertama merupakan efektivitas yang mengarah kepada pencapaian target 

berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Kedua ialah efisiensi yang 

berkaitan dengan upaya membandingkan input dengan realisasi 

penggunaannya maupun bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan. 

Rumus Produktivitas Total menurut (Sarjono, 2001) sebagai berikut 

: 

Produktivitas Total =
Sales

Total Aset
 

4. Likuiditas 

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2005), Likuiditas yakni 

mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendek. Sedangkan menurut Brigham & Houston (2006:95) likuiditas 

adalah rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aktiva lancar 

lainnya dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya. 
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Dalam penelitian ini menggunakan Quick Ratio, yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan agar membayar hutang yang 

harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid seperti efek, 

kas, dan piutang. 

Rumus di bawa ini untuk menghitung menurut (Husnan dan 

Pudjiastuti, 2006) : 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
Aktiva lancar − Persediaan

Hutang lancar
 

5. Umur Obligasi 

Waktu jatuh tempo merupakan tanggal dimana pemegang obligasi 

akan mendapatkan pembayaran kembali pokok maupun nominal obligasi 

yang dimilikinya. Skala pengukurannya menggunakan skala nominal 

karena merupakan variabel dummy. Diberikan nilai 1 (satu) jika obligasi 

mempunyai umur antara 1-5 tahun dan 0 (nol) jika mempunyai umur 

diatas 5 tahun. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

 Berdasarkan sumbernya maka jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini ialah jenis data sekunder. Data sekunder ialah data yang 

diperoleh secara tidak langsung maupun melalui pihak lain. 

Sugiyono (2012:137) menyatakan bahwa “Sumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul 

data”. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal, 
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studi kepustakaan, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, 

dan informasi dokumentasi lain yang dapat diambil melalui sistem on-line. 

Kemudian sumber data pada penelitian ini diperoleh dari laporan 

keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan telah diperingkati oleh Pefindo periode 2014-2018. 

3.3. Populasi, Jumlah Sampel, dan Tekhnik Pengambilan Sampel 

 Dalam penelitian ini populasinya adalah obligasi perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 sampai 

2018. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di PEFINDO (Pemeringkat Efek 

Indonesia). 

Adapun tekhnik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan 

kerangka sampling (Sampling Frame), yakni daftar yang memuat data nama 

perusahaan yang terkandung dalam populasi penelitian.  

 Beberapa kriteria dalam pengambilan sampel yaitu : 

1. Obligasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-

2018. 

2. Obligasi perusahaan manufaktur telah memperoleh peringkat dari 

lembaga pemeringkatan obligasi (PEFINDO). 

3. Dalam penyajian laporan keuangan perusahaan menggunakan mata 

uang rupiah. 



46 
 

 
 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan 

dengan metode dokumentasi, yang meliputi artikel, laporan keuangan 

perusahaan, data obligasi dari lembaga pemeringkat dan juga dengan 

mendownload variabel atau data-data yang berhubungan dengan penelitian 

dari internet melalui situs-situs www.idx.com, sebagai metode 

pengumpulan serta prospektus dari sampel yang nantinya akan diteliti. 

Adapun jenis data yang nantinya akan digunakan didalam penelitian 

ini ialah data time-series dengan jangka waktu 5 tahun (2014-2018). 

Sumber data dokumentasi ini diperoleh dari laporan keuangan 

tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

telah diperingkati oleh Pefindo periode 2014-2018. 

3.5. Metode Pengolahan Data 

 Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif yaitu mengolah data dengan cara mengumpulkan data berupa 

angka dan menguraikannya secara menyeluruh serta sesuai dengan 

permasalahan yang hendak diteliti. 

Data yang diperoleh pada penelitian ini akan dideskripsikan dalam 

bentuk tabel. Sedangkan cara yang digunakan yakni dengan menganalisis 

yaitu menyampaikan data dan keterangan yang disertai dengan 

penganalisaan. Setelah semua data terkumpul, pengolahan selanjutnya 

menggunakan SPSS. 

http://www.idx.com/
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3.6. Metode Analisis Data 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis regresi 

logistik. Sebagai alat bantu untuk metode analis data dengan bantuan 

program SPSS 20. Tahap analisis data yang dilakukan sebagai berikut : 

3.6.1.  Analisis statistik deskriptif 

Analisis statistik deskriptif biasanya digunakan untuk memperoleh 

gambaran sampel data yakni maksimum, minimum, mean, dan standar 

deviasi perusahaan sampel. 

Statistik deskriptif ini untuk memberikan gambaran mengenai 

distribusi serta perilaku data yang menjadi sampel pada penelitian ini 

(Ghozali, 2013). 

3.6.2. Analisis Regresi Logistik 

Pengujian hipotesis dilakukan secara uji multivariate dengan 

menggunakan regresi logistik. Regresi logistik digunakan untuk menguji 

apakah variabel-variabel profitabilitas, produktivitas, likuiditas dan umur 

obligasi mempengaruhi peringkat obligasi. 

Untuk mencari keterkaitan antara variabel dalam penelitian ini, maka 

digunakan analisis regresi logistik, karena data yang digunakan dalam 

penelitian ini bersifat non metrik (berbentuk dummy) pada variabel 

dependen, sedangkan pada variabel independen (profitabilitas, 

produktivitas, likuiditas dan maturity) merupakan campuran antara variabel 

kontinyu (data metrik) dan kategorial (data non metrik). Pada analisis 

regresi logistik ini tidak memerlukan adanya asumsi normalitas data dan 
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tidak perlu membuktikan asumsi klasik seperti autokorelasi, 

multikolonieritas, serta heterokedastisitas (Ghozali, 2013). 

Adapun model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ialah 

sebagai berikut :  

RATING = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

Keterangan : 

RATING = Peringkat Obligasi 

β0  = Koefisien Konstanta 

β1-4  = Nilai koefisien regresi dari masing-masing variable independen 

X1  = ROI (Variabel Profitabilitas) 

X2  = Sales / Total Asset (Variabel Produktifitas) 

X3  = Quick Ratio (Variabel Likuiditas) 

X4  = Variabel Maturity 

e   = Standar Eror / variabel pengganggu 

 Pengujian kelayakan pada model regresi logistik ini meliputi uji 

keseluruhan model (overall model fit), uji hosmer and lemeshow goodness 

of fit test, uji negelkerke R square, dan uji wald. Adapun tahapannya sebagai 

berikut : 

1. Menilai Kelayakan Model Regresi  

 Analisis pertama yang dilakukan ialah menilai kelayakan model 

regresi logistik yang akan digunakan. Layak tidaknya suatu model dalam 

regresi logistik bisa ditunjukkan dengan cara : 
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a.  Uji Kebaikan Model (Goodness of Fit Test / Hosmer and Lemeshow) 

Analisis ini digunakan untuk menguji adakah perbedaan antara 

model dengan data sehingga model dikatakan fit. Menurut Ghozali (2011), 

Suatu model dianggap fit apabila memiliki nilai Hosmer-Lemeshow 

Goodness of Fit Test di atas 0.05 yang berarti tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara model dengan nilai observasinya. Maka bisa di katakan 

bahwa hipotesis nol tidak dapat di tolak dan berarti mampu memprediksi 

nilai observasi serta bisa diterima karena cocok data observasinya. 

Berikut adalah output dari Homser and Lemeshow dengan hipotesis 

:  

H0 : Model yang di hipotesiskan fit dengan data. 

H1 : Model yang di hipotesiskan tidak fit dengan data 

 Dasar pengambilan keputusan antara lain :  

 Nilai goodness of fit test yang diukur dengan nilai chi square pada 

bagian bawah uji Hosmer and Lemeshow :  

• Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima 

• Jika probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak 

b.  Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Langkah yang perlu dilakukan ialah menilai overall model fit 

terhadap data, menurut Imam Ghazali (2006:78) : 

Hipotesis untuk menilai model fit antara lain : 

 

H0 : model yang dihipotesakan fit dengan data. 
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HA : model yang dihipotesakan tidak fit dengan data. 

Statistik yang digunakan ialah berdasarkan fungsi likelihood. 

Langkah pertama yang dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 

Log Likelihood pada awal (Block number = 0) dengan nilai -2 Log 

Likelihood pada akhir (Block number = 1). Jika nilai -2 Log Likelihood 

block number = 0 lebih besar dari nilai -2 Log Likelihood block number = 

1, maka akan menunjukkan model regresi yang baik. Penurunan yang terjadi 

pada Log Likelihood akan menunjukan model regresi yang semakin baik 

(Ghozali, 2006). 

c. Koefisien Determinan ( Uji Negelkerke R Square ) 

Negelkerke R Square adalah modifikasi dari koefisien Cox dan 

Snell R Square untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi mulai dari 0 

sampai 1. Cox dan Snell R Square ialah ukuran yang akan mencoba meniru 

ukuran R pada multiple regression yang berdasarkan pada teknik estimasi 

likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit untuk di 

interpretasikan. Agar mendapatkan koefisien determinan yang dapat di 

interpretasikan seperti nilai R2 pada multiple regression, maka digunakan 

negelkerke square. Hal tersebut dilakukan dengan membagi nilai Cox dan 

Snell R2 dengan nilai maksimumnya (Ghozali, 2009).  

Nilai yang kecil diartikan bahwa kemampuan variabel 

independennya dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. 

Sedangkan nilai yang mendekati angka satu berarti variabel independennya 
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mampu memberikan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

3.6.3.  Uji Hipotesis 

a. Uji Wald (Uji Signifikansi Pengaruh Parsial) 

Pada regresi logistik, uji signifikansi pengaruh parsial bisa diuji 

dengan uji Wald. Pada uji Wald ini, statistik yang diuji merupakan statistik 

Wald. Nilai statistik dari uji Wald berdistribusi chi-kuadrat. 

Dalam regresi logistik uji wald digunakan untuk menguji ada atau 

tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

parsial dengan cara membandingkan nilai statistik wald dengan nilai 

perbandingan Chi square pada derajat bebas = 1 pada alpha 5%, juga bisa 

dengan membandingkan nilai signifikan (p-value) dengan alpha 5% dimana 

jika p-value lebih kecil dari alpha menunjukkan bahwa hipotesis diterima 

atau terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara parsial (Widarjono, 2010). Hipotesis yang diuji ialah : 

 H0 = Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

 H1 = Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

 

 

 

Rumus untuk uji wald yaitu : 
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𝑍 =
𝛽𝑖

Sₑ(𝛽𝑖)
 

Dimana 𝛽𝑖 merupakan nilai koefisien estimasi model logit dan 

Sₑ(𝛽𝑖) merupakan standard eror of coefficient. Ketentun penerimaan atau 

penolakan hipotesis ialah sebagai berikut : 

• Jika Signifikansi wald < 0,05 

Menerima H0 dan menolak H1 maka variabel independen akan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

• Jika Signifikansi wald ≥ 0,05 

Menolak H0 dan menerima H1 maka variabel independennya tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

 

 

 

 

 

  


