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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal merupakan 

penelitian yang mencari hubungan sebab akibat, yaitu pengaruh variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y) (Sugiyono, 2015). Variabel bebas atau 

independen yaitu Good Corporate Governance yang diukur dengan Corporate 

Governance Perception Index (CGPI) (X1), Rasio Solvabilitas yang diukur 

dengan Debt to Equity Ratio (X2), dan Rasio Profitabilitas yang diukur dengan 

menggunakan Return on Assets (X3), Market Value Ratio yang diukur 

menggunakan Price Earnings Ratio (X4), sedangkan untuk variable dependen 

yaitu Peringkat Obligasi (Y). 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Penentuan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang 

obligasinya terdaftar pada agen pemeringkat PT. Pefindo dan perusahaan 

tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2017. Data yang 

digunakan berupa rasio keuangan dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus 

kas. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode 

penyampelan bersasaran (purposive sampling), sehingga diperoleh sampel yang 

representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 
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Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan sektor oerbankan yang menerbitkan obligasi dan terperingkat 

dalam peringkat obligasi yang diterbitkan oleh PT. PEFINDO pada tahun 

2016-2018. 

2. Perusahaan sektor perbankan yang menerbitkan laporan keuangan dan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. 

3. Perusahaan sektor perbankan yang mendapat skor CGPI pada tahun 2016-

2018. 

4. Perusahaan sektor perbankan yang memiliki laba positif. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang diuji maka variabel yang akan 

dianalisis dalam penelitian ini adalah : 

1. Peringkat Obligasi  

 Peringkat Obligasi dalam penelitian ini merupakan variable dependen. 

Peringkat obligasi tersebut secara umum terbagi menjadi dua peringkat yaitu 

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

CCC, D). Pengukuran variabel ini dilakukan dengan memberi nilai pada 

masing-masing peringkat dengan mengacu pada penelitian terdahulu serta 

disesuaikan dengan kategori peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh PT. 

PEFINDO. Pada peringkat dari AA sampai B dimodifikasi menggunakan 

notasi plus (+) atau minus (-) untuk menunjukkan kekuatan relatif dalam 

kategori peringkat obligasi. Dikarenakan sseluruh sampel perusahaan 

perbankan yang diteliti tergolong dalam kategori investmen grade, maka dari 

itu kriteria peringkat obligasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.1 Kategori Peringkat Obligasi 

Peringkat Nilai Peringkat 

AAA 8 

AA 7 

A 6 

BBB 5 

BB 4 

B 3 

CCC 2 

D 1 

 

2. Corporate Governance Perception Index 

 GCG merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik, yang 

digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan agar tidak 

menimbulkan asimetri informasi antara pihak pemegang saham (principal) 

dan manajemen perushaaan (agent). Pada penelitian ini untuk mengukur 

seberapa baik penerapan GCG di suatu perusahaan digunakan skor CGPI 

yang dikeluarkan oleh IICG. 

 Corporate Governance Perception Index (CGPI) memiliki 4 tahapan 

penilaian yang meliputi self assessment, penilaian dokumen, penilaian 

makalah, dan observasi. Berdasarkan hasil analisis ditetapkan masing-

masing indikator sebagai berikut : 

1) Ketidakikutsertaan dalam program riset dan pemeringkatan penerapan 

Good Corporate Governance (CGPI). 

2) Keikutsertaan dalam program riset dan pemeringkatan penerapan Good 

Corporate Governance (CGPI). 
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3) Keikutsertaan dalam program riset dan pemeringkatan penerapan Good 

Corporate Governance (CGPI) secara berturut-turut. 

4) Keikutsertaan dalam program riset dan pemeringkatan penerapan Good 

Corporate Governance (CGPI) secara berturut-turut dan peringkat GCG 

dijelaskan (Sangat terpercaya, Terpercaya, Cukup terpercaya). 

 Setelah ditentukan kriteria pada masing masing perusahaan, 

kriteria pada sampel tersebut kemudian dilakukan transformasi data dari 

ordinal menjadi interval menggunakan Metode Successive Interval 

(MSI). Menurut Hays (1976, dalam Sartika 2010), langkah-langkah 

dalam mengubah data ordinal menjadi interval dengan menggunakan 

Metode Succesive Interval yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk setiap pertanyaan, hitung frekuensi jawaban setiap kategori 

(pilihan jawaban). 

2. Berdasarkan frekuensi setiap kategori, dihitung proporsinya. 

3. Dari proporsi yang diperoleh, hitung proporsi kumulatif untuk setiap 

kategori. 

4. Tentukan pula nilai batas Z untuk setiap kategori. 

5. Hitung scale value (interval rata-rata) untuk setiap kategori melalui 

persamaan berikut: 

Scale= 
kbb−kba

dbba−dbbb
 

kbb = kepadatan batas bawah 

kba = kepadatan batas atas 

dbba = daerah di bawah batas atas 

dbbb = daerah di bawah batas bawah 
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6. Hitung score (nilai hasil transformasi) untuk setiap kategori melalui 

persamaan : Score= scale value+( scale valuemin)+1 

 Setelah dilakukan transformasi data dari ordinal menjadi interval 

menggunakan Metode Succesive Interval sehingga diperoleh skor yang 

digunakan pada setiap perusahaan yaitu sebagai berikut : 

1. Skor 0 : Keikutsertaan dalam program riset dan pemeringkatan 

penerapan Good Corporate Governance (CGPI). 

2. Skor 1 : Ketidakikutsertaan dalam program riset dan pemeringkatan 

penerapan Good Corporate Governance (CGPI). 

3. Skor 2,20 : Keikutsertaan dalam program riset dan pemeringkatan 

penerapan Good Corporate Governance (CGPI) secara berturut-

turut. 

4. Skor 2,85 : Keikutsertaan dalam program riset dan pemeringkatan 

penerapan Good Corporate Governance (CGPI) secara berturut-turut 

dan peringkat GCG dijelaskan (Sangat terpercaya, Terpercaya, 

Cukup terpercaya). 

3. Solvabilitas 

 Solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan membayar semua 

kewajiban atau utang-utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang 

yang telah jatuh tempo. Aspek solvabilitas dari rasio keuangan dapat diukur 

dengan formulasi : 

DER = 
Total hutang

Total ekuitas
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4. Profitabilitas 

 Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 

Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin rendah 

risiko ketidakmampuan membayar atau default, dan semakin baik peringkat 

yang diberikanterhadap perusahaan tersebut. Aspek profitabilitas dari rasio 

keuangan ini dapat diukur dengan formulasi : 

ROA = 
Laba bersih setelah pajak

Total aset
 

5. Market Value Ratio 

 Market value ratio adalah rasio yang mengukur harga pasar relative 

terhadap nilai buku. Price Earnings Ratio adalah rasio yang membandingkan 

antara harga saham (yang diperoleh dari pasar modal) dan laba per lembar 

saham yang diperoleh pemilik perusahaan (disajikan dalam laporan 

keuangan). Dalam penelitian ini Market Value Ratio dihitung dengan Price 

Earnings Ratio (PER). Aspek Market Value Ratio dari rasio keuangan dapat 

diukur dengan formulasi : 

PER = 
Harga per lembar saham

Laba per lembar saham
 

D. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

database Bursa Efek Indonesia yang tersedia secara online pada situs 

www.idx.co.id; database peringkat obligasi perusahaan yang dikeluarkan oleh 

agen pemeringkat PT PEFINDO, dan Corporate Governance Perception Index 
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(CGPI) dari Indonesian Institute Corporate Governance (IICG) yang dipublikasi 

melalui majalah SWA.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data antara 

lain dari Bursa Efek Indonesia, PT Pefindo, CGPI dari IICG, jurnal-jurnal, 

artikel, tulisan-tulisan ilmiah dan catatan lain dari media cetak maupun 

elektronik. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskripsi 

 Statistik deskripsi dilakukan untuk mengetahui nilai mean, minimum, 

maksimum, dan standar deviasi masing-masing variabel independen. Mean 

digunakan untuk mengetahui rata-rata variabel yang dianalisis. Maksimum 

digunakan untuk menghitung jumlah atribut paling banyak yang 

diungkapkan. 

2. Analisis Diskriminan 

 Hipotesis pada penelitian ini merupakan pengujian terhadap variable 

CGPI, rasio keuangan (solvabilitas, profitabilitas, dan market value ratio) 

yang mempunyai kemampuan dalam membentuk model untuk memprediksi 

peringkat obligasi. Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan MDA 

(Multilple Diskriminant Analysis). Analisis diskriminan merupakan bentuk 

regresi dengan variabel terikat berbentuk non-metrik atau kategori. Menurut 

Hair et al (dikutip dalam Yamin dan Kurniawan, 2014), Analisis diskriminan 

berguna pada situasi dimana sampel total dapat dibagi menjadi grup-grup 
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berdasarkan karakteristik variable yang diketahui dari beberapa kasus. 

Tujuan utama dari analisis multiple diskriminan adalah mengetahui 

perbedaan antar group. 

 Analisis dikriminan mempunyai asumsi bahwa data berdistribusi normal. 

Asumsi ini penting untuk menguji signifikansi dari variable diskriminator 

dan fungsi diskriminan. Jika data tidak berdistribusi normal, maka secara 

teori uji signifikansi menjadi tidak valid. Dalam penlitian ini pengujian 

asumsi klasik tidak dilakukan dengan alasan alat uji statistik yang digunakan 

bukan merupakan model regresi linear (Ghozali : 2011) Dengan 

menggunakan MDA, variabel independen akan diuji dan diseleksi dengan 

metode stepwise, sehingga diperoleh model prediksi yang paling tepat untuk 

memprediksi peringkat obligasi. Varibel independen yang masuk ke dalam 

seleksi SPSS akan menjadi persamaan fungsi diskriminan sebagai model 

prediksi yang terbentuk. 

 Berdasarkan model fungsi prediksi yang terbentuk oleh program SPSS 

akan dapat diketahui tingkat ketepatan model prediksi tersebut. 

Langkah-langkah dalam melakukan analisis diskriminan menurut Supranto 

(2004) yaitu : 

a. Merumuskan masalah 

1) Memasukkan objek kedalam kategori 

2) Menentukan variabel bebas dan terikat 
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b. Membuat perkiraan koefisien diskriminan 

Terdapat dua metode yaitu simultaneous method (variabel independen 

yang ada dipertimbangkan secara bersama) dan stepwise method 

(menyeleksi otomatis untuk memilih variabel terbaik). 

c. Melakukan uji signifikan 

Penentuan signifikansi statistik meliputi pengujian hipotesis 0 (H), 

bahwa rata-rata fungsi diskriminan di semua kelompok sama besarnya. 

Apabila hipotesis 0 ditolak, maka berarti hasil analisis diskriminan 

memang berbeda. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi diskriminan yang 

dibentuk benar-benar dapat membedakan kelompok satu dengan 

kelompok lainnya. Pengujian signifikansi dapat juga dilakukan dengan 

melihat nilai Wilks’Lambda atau F test. Dengan ketentuan: 

1) Angka Wilks’Lambda 

Jika angka wilks’lambda berkisar 0 sampai 1 dengan semakin 

mendekati 0 maka data tiap grup semakin berbeda, sedangkan 

semakin mendekati 1 data tiap grup cenderung sama. 

2) F test 

Jika sig > 0.05 berarti tidak ada perbedaan antar grup 

Jika sig < 0.05 maka ada perbedaan antar grup 

Setelah dilakukan pengujian terhadap masing-masing variabel, 

berikutnya dilakukan pengujian variansi dari setiap variabel. Analisis 

Diskriminan mempunyai asumsi bahwa : 

 Variansi variabel bebas untuk setiap grup seharusnya sama. 

 Variansi diantara variabel-variabel bebas seharusnya juga sama. 
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Kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa “group covariance 

matrices” adalah relatif sama. Untuk itu, perlu dilakukan pengujian 

hipotesis sebagai berikut : 

Ho : group covariance matrices adalah relatif sama 

H1 : group covariance matrices adalah berbeda secara nyata 

Adapun penilaian signifikansi dari pengujian hipotesis diatas sebagai 

berikut : 

Jika Sig < 0,05, maka Ho ditolak. 

Jika Sig > 0,05, maka Ho tidak ditolak. 

d. Melakukan uji ketepatan fungsi diskriminan 

Menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan (menggunakan 

Casewise Diagnotics). 

e. Melakukan uji validitas analisis diskriminan 

Setelah fungsi diskriminan dibuat kemudian klasifikasi dilakukan 

selanjutnya akan dilihat seberapa jauh klasifikasi tersebut sudah tepat, 

atau berapa persen terjadi ketidaktepatan klasifikasi pada proses 

klasifikasi tersebut. Setelah terbukti bahwa fungsi diskriminan 

mempunyai ketepatan yang tinggi, maka fungsi diskriminan tersebut bisa 

digunakan untuk memprediksi. (menggunakan Classification Function 

Coefficients) 

 


