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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian explanatory research atau 

penjelasan. Menurut Husein Umar (2013) penelitian penjelasan (explanatory 

research) adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan-

hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dimana tujuannya untuk 

melihat seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 

Penelitian ini menggunakan uji hipotesa sehingga dapat dilihat hasil atau 

pengaruh dari masing-masing variabel.  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Sekaran (2010) mengatakan bahwa populasi (population) mengacu pada 

keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti 

investigasi. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan dan 

perbankan yang termasuk dalam kategori Properti dan Konstruksi Bangunan yang 

terdaftar di BEI dan mengeluarkan obligasi yang terdafar pada agen pemeringkat 

PT PEFINDO selama periode pengamatan tahun 2012-2016. Populasi yang 

diperoleh dari Indonesia Bond Market Directory (IBMD) (www.idx.co.id) adalah 

sebanyak 15 perusahaan. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Umar
http://www.idx.co.id/
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 Berikut ini daftar nama perusahaan properti dan konstruksi bangunan yang 

terdaftar di BEI: 

1. Adhi Karya 

2. Bumi Serpong Damai  

3. Jasa Marga 

4. Agung Podomoro Land 

5. Duta Anggada Realty 

6. Intiland Development 

7. Modernland Realty 

8. PP Property 

9. Summarecon Agung 

10. Surya Semesta Internusa 

11. Wijaya Karya Beton 

12. Wijaya Karya Realty 

13. Hutama Karya 

14. Pembangunan Perumahan 

15. Waskita Karya 

 

3.2.2 Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2016) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. 

Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan 
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dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Perusahaan Properti dan Konstruksi Bangunan yang laporan 

keuangannya tersedia di BEI pada tahun 2012-2016. 

2. Perusahaan yang termasuk dalam kategori high investment grade. 

Penelitian ini menggunakan kriteria pemilihan sampel dengan melihat 

perusahaan yang termasuk dalam kategori high investment grade dikarenakan 

perusahaan tersebut memiliki nilai investasi yang tinggi dan dinilai memiliki 

risiko yang paling rendah. 

Tabel 3.1 

Proses Seleksi Sampel Penelitian 

No. Kriteria Obligasi Jumlah 

1. 

Obligasi perusahaan properti dan konstruksi bangunan 

yang laporan keuangannya tersedia di BEI pada tahun 

2012-2016 

15 

2. 

Obligasi dari perusahaan Properti dan Konstruksi 

bangunan yang tidak termasuk dalam kategori high 

investment grade 

(6) 

Perusahaan yang dijadikan sampel 9 

 Sumber: Data Diolah, 2018 

 

Dari kriteria tersebut, diperoleh 9 Perusahaan Properti dan Konstruksi 

Bangunan yang laporan keuangannya tersedia di BEI pada tahun 2012-2016 dan 

termasuk dalam kategori layak investasi (high investment grade) 
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3.3 Jenis dan Sumber Data  

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang berupa kumpulan angka-angka hasil observasi 

atau pengukuran yang dapat dinyatakan dalam angka-angka (Dajan, 2004:120). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data-data laporan 

keuangan perusahaan Properti dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di BEI 

periode 2012-2016.  

Sementara itu, sumber data yang digunakan adalah data sekunder 

(secondary data). Menurut (Sugiyono, 2008: 402) data sekunder adalah sumber 

data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data berupa 

laporan keuangan pada penelitian ini didapat dari Galeri Investasi BEI Universitas 

Brawijaya, website BEI yaitu (www.idx.co.id), serta website PT PEFINDO yaitu 

(www.pefindo.com). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa teknik 

dokumentasi atau metode dokumentasi. Metode dokumentasi (Arikunto, 

2002:206) adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, trankrip, pengeluaran keuangan dan laporan keuangan setiap tahun. Data 

dalam penelitian ini didapat melalui data laporan keuangan perusahaan yang 

terdapat pada website BEI yang tersedia secara online melalui situs www.idx.co.id 

dan juga data peringkat obligasi perusahaan yang dikeluarkan oleh agen 

pemeringkat PT PEFINDO yang dapat dilihat pada situs www.pefindo.com  

 

http://www.idx.co.id/
http://www.pefindo.com/
http://www.idx.co.id/
http://www.pefindo.com/
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3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Variabel untuk penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel 

independen yang terdiri dari : 

3.5.1 Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peringkat obligasi. 

Peringkat Obligasi yang dikeluarkan oleh PT PEFINDO terbagi atas kategori 

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

D). Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan termasuk kedalam kategori 

investment grade. Sehingga kemudian peneliti membagi lagi kedalam dua 

kategori yakni high grade (AAA, AA+, AA-, AA) dan upper medium grade (A+, 

A, A-) (Retno, 2016). Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

skala dummy. Dengan memberi nilai 0 pada kategori upper medium grade dan 

nilai 1 untuk high grade. 

Tabel 3.2 

Variabel Dependen 

 

Peringkat Obligasi Skala 

AAA 1 

AA+ 1 

AA- 1 

AA 1 

A+ 0 

A- 0 

A 0 

Sumber : Retno, 2016 
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3.5.2 Variabel Independen (X) 

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas, 

leverage, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan. Keempat variabel tersebut 

dihitung berdasarkan laporan keuangan. 

3.5.2.1 Rasio Profitabilitas (X1) 

 Rasio Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam meghasilkan 

keuntungan dari penjualan, total aktiva tertentu dan laba dari modal sendiri. 

Profitabilitas juga memberikan gambaran terkait sejauh mana keefektivan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan. Semakin tinggi rasio 

profitabilitas, maka perusahaan dinilai semakin efektif dalam menghasilkan laba, 

sehingga kemampuan perusahaan dalam melunasi pokok pinjaman dan membayar 

bunga semakin baik dan peringkat obligasinya akan tinggi (Bringham dan 

Houston, 2014).  

Dalam penelitian ini ROI digunakan sebagai alat ukur untuk penghitungan 

rasio profitablitas. ROI menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan 

dengan mengabaikan sumber pendanaan. Dengan adanya ROI perusahaan dapat 

mengetahui seberapa efisien perusahaannya guna memanfaatkan aktiva untuk 

kegiatan operasional dan dapat memberikan informasi ukuran profitabilitas 

perusahaan. Berikut adalah rumus ROI: 

                     
                         

             
 

(Bringham dan Houston, 2014:148) 

3.5.2.2 Rasio Leverage (X2) 

 Rasio Leverage mengukur seberapa besar utang yang digunakan untuk 

membiayai perusahaan. Menurut (Dewi, 2014) semakin tinggi leverage maka 
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sebagian besar modal yang dimiliki perusahaan didanai oleh hutang, sehingga 

akan mengakibatkan semakin sulitnya perusahaan untuk memperoleh pinjaman 

dikarenakan oerusahaan berada dalam default risk, karena kemungkinan besar 

perusahaan tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman dan bunga secara berkala 

dikarenakan besarnya hutang yang dimiliki perusahaan tersebut. Penelitian ini 

menggunakan DER sebagai alat ukur dalam menghitung rasio leverage. DER 

digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah dana yang disediakan 

kreditur kepada pemilik perusahaan. Berikut adalah rumus  DER: 

                     
            

             
 

(Kasmir, 2009) 

3.5.2.3 Rasio Likuiditas (X3) 

 Rasio Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi utang jangka pendeknya. Semakin tinggi likuiditas perusahaan 

maka kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya semakin 

baik (Bringham dan Houston, 2014). Penelitian ini menggunakan Cash Ratio 

(CAR) sebagai alat untuk mengukur rasio likuiditas. Rasio likuiditas yang paling 

menjamin pembayaran utang jangka pendek adalah CAR , sebab yang menjadi 

penjaminnya hanyalah kas. Berikut adalah rumus CAR: 

           
   

             
 

(Bringham dan Houston, 2014:134) 

3.5.2.4Pertumbuhan Perusahaan  (X4) 

Pertumbuhan perusahaan yang baik akan memberikan peringkat obligasi 

yang investment grade. Investor didalam memilih investasi terhadap obligasi akan 
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melihat pengaruh growth atau pertumbuhan perusahaan apabila pertumbuhan 

perusahaan dinilai baik maka perusahaan penerbit obligasi akan memiliki 

peringkat obligasi investment grade (Indah, 2014). Pertumbuhan perusahaan dapat 

diukur dengan membandingkan tingkat penjualan perusahaan sekarang dengan 

tahun sebelumnya. Berikut rumus dari Growth : 

       
         

    
        

Keterangan :       adalah Penjualan tahun sekarang. 

               adalah Penjualan tahun sebelum. 

(Weston dan Thomas, 2010) 

3.6  Metode Analisis Data 

 Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis 

dengan menggunakan alat-alat statistik sebagai berikut: 

3.6.1 Regresi Logistik 

 Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk menguji pengaruh rasio 

profitabilitas, leverage, likuiditas dan pertumbuhan perusahaan terhadap peringkat 

obligasi. Analisis regresi logistik adalah metode regresi yang menggambarkan 

hubungan antara beberapa variabel independen (explanatory) dengan sebuah 

variabel respon dikotomus atau biner. Variabel respon (Y) pada metode regresi 

logistik dikatakan biner karena terdiri atas dua kategori yaitu 0 dan 1 (Ghozali, 

2015).  Model umum regresi logistik menurut Ghozali, 2015:228 adalah sebagai 

berikut: 
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Keterangan:  

p   = probabilitas variabel dependen  

e   = logaritma natural (2,71) 

    = konstanta regresi  

           = koefisien regresi  

         = variabel independen 

 

3.6.2 Langkah-Langkah Analisis 

 Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik sehingga 

teknik analisis tidak menggunakan uji hipotesis dan uji asumsi klasik pada 

variabel bebasnya. Berikut adalah tahapan dalam melakukan uji hipotesis menurut 

Ghozali (2015):  

1. Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau 

mendeskripsikan data terkait penelitian yang telah dikumpulkan dilihat 

dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Dengan 

demikian, analisis ini berguna untuk memberi gambaran tentang 

peringkat obligasi, profitabilitas, leverage, likuiditas, dan pertumbuhan 

perusahaan dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan 

minimum. 

2. Menguji Kelayakan Model Regresi  

Pengujian kelayakan model regresi logistik dinilai dengan 

menggunakan Hosmer Lemeshow’s Goodness of Fit Test Goodness 

yang dilakukan dengan nilai Chi-square. Hosmer Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test Goodness menguji hipotesis nol bahwa data 
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empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara 

model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai 

statistik Hosmer Lemeshow’s Goodness of Fit Test Goodness sama 

dengan atau kurang dari 0,05,maka hipotesis nol ditolak yang berarti, 

ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya 

sehingga Goodness of Fit Test tidak baik karena model tidak dapat 

memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Hosmer Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test Goodness lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol 

diterima dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau 

dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya. 

3. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah 

fit atau tidak dengan data. Pengujian dilakukan dengan membandingkan 

nilai antara -2 log likehood (-2LL) pada awal (block number = 0) 

dengan nilai  -2LL pada akhir (block number = 1). Adanya 

pengurangan nilai antara -2LL awal (initial -2LL function) dengan nilai 

-2LL pada langkah berikutnya (-2LL akhir) menunjukkan bahwa model 

yang dihipotesiskan fit dengan data. 

4. Menilai Ketepatan Prediksi 

Matriks klasifikasi akan menunjukkan kekuatan prediksi dari model 

regresi untuk memprediksi kemungkinan obligasi memperoleh high 

investment grade dan upper medium investment grade, tabel klasifikasi 

digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar dan yang salah. 
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5. Koefisien Determinasi (    

Pengujian koefisien determinasi pada regresi logistik dengan 

menggunakan Negelkerke’s R square. Tujuan dari pengujian ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar kombinasi variabel independen yaitu 

profitabilitas, leverage, likuiditas, dan pertumbuhan perusahaan 

mampu menjelaskan variabilitas variabel dependen yaitu peringkat 

obligasi. 

3.6.3 Uji Hipotesis 

 Penelitian ini menggunakan model regresi logistik untuk mengetahui 

pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

(secara parsial) dan pengaruh secara bersama-sama dari variabel independen 

terhadap variabel dependen (secara simultan) (Ghozali, 2015).  

1. Uji Simultan (Omnibus Test of Model Coefficient) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel 

independen yang terdiri dari profitabilitas, leverage , likuiditas dan 

pertumbuhan perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen yaitu peringkat obligasi. Adapun hasil pengujian 

hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai Omnibus Test of 

Model Coefficients yaitu nilai peluang chi square hitung dengan nilai 

alpha 5% (0,05). Jika diperoleh hasil nilai peluang chi square hitung 

yang lebih kecil daripada 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel 

independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. 
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2. Uji Parsial (Uji Wald) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel 

independen yang terdiri dari profitabilitas, leverage , likuiditas dan 

pertumbuhan perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu peringkat obligasi. Adapun hasil pengujian hipotesis 

yang dilakukan dengan uji wald yakni melihat nilai signifikansi. Jika 

signifikansi dari masing-masing variabel < 0,05 maka dapat dikatakan 

variabel independen tersebut secara parsial mempengaruhi variabel 

dependen. 


