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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif

merupakan metode untuk menguji teori-teori dengan cara meniliti hubungan

antarvariabel (Noor, 2012). Dimana dalam penelitian untuk mengetahui

pengaruh variabel bebas yakni nilai sukuk (X1), rating sukuk (X2), risiko

sukuk (X3), dan maturitas (X4) terhadap variabel terikat yakni yield obligasi

(Y).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat

sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang

dipublikasikan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

data penerbitan sukuk perusahaan yang menerbitkan sukuk di Indonesia

periode tahun 2014-2016.

3.3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya

(Sugiono, 2012). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah

semua perusahaan korporasi di Indonesia yang menerbitkan sukuk di
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Indonesia periode tahun 2014 hingga 2016. Perusahaan yang

menerbitkan sukuk di Indonesia selama periode penelitian berjumlah

12 Perusahaan.

Tabel 3.1
Populasi Perusahaan

No. Nama Perusahaan

1. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk

2. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk

3. PT Aneka Gas Industri

4. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk

5. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

6. PT Berlian Laju Tanker Tbk

7. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

8. PT. Indosat Tbk

9. PT Mayora Indah Tbk

10. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

11. PT Summarecon Agung Tbk

12. PT Sumberdaya Sewatama

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Sugiono (2012) sampel adalah bagian dari jumlah

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini

populasi yang digunakan adalah semua perusahaan konvensional yang

menerbitkan sukuk dan tercatat di Indonesia periode tahun  2014-

2016. Sampel  merupakan  sebagian dari  subyek  populasi yang

diteliti, mewakili seluruh populasi. Pengambilan sampel dalam

penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive

sampling yaitu teknik sampling dimana berdasakan pada kriteria-
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kriteria tertentu. Beberapa kriteria pemilihan sampel perusahaan yang

tercatat di Bursa Efek Indonesia berdasarkan purposive sampling

adalah:

a. Perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sukuk di Indonesia

selama tahun 2014-2016 dan masih beredar dalam periode tersebut.

b. Sukuk yang masih beredar atau belum masa jatuh tempo dari tahun

2014-2016, sehingga dapat diperoleh data yield sukuk.

c. Tersedia data laporan keuangan tahunan selama kurun

waktu penelitian (periode 2014 sampai 2016).

d. Sukuk terdaftar dalam peringkat sukuk yang dikeluarkan oleh PT.

Pefindo

Tabel 3.2
Sample Perusahaan

No. Nama Perusahaan Kode Sukuk

1. PT Adhi Karya Tbk ADHISM1CN1

ADHISM1CN2

2. PT Aneka Gas Industri SIAGII02

3. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk SIAISA01

4. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk BBMISMSB1CN1

BBMISMSB1CN2

5. PT Bank Maybank Indonesia Tbk SMBNII01CN1

6. PT Indosat Tbk SIISAT05

7. PT Perusahaan Listrik Negara SKIPPLN01

SIKPPLN03B

SIKPPLN04A
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SIKPPLN04B

SIPPLN01ACN2

SIPPLN01BCN2

8. PT Summarecon Agung Tbk SISMRA01CN1

9. PT Sumberdaya Sewatama SISSMM01

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

3.1.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang sesuai digunakan dalam

penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode studi

kepustakaan. Metode dokumentasi, yakni mengumpulkan data yang

dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan

dengan masalah penelitian. Dokumen yang dibutuhkan didapatkan

melalui website resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.ac.id),

Bursa Efek Indonesia (www.idx.ac.id), PT. Pefindo

(www.pefindo.ac.id) dan Indonesia Bond Market Directory.

Studi kepustakaan dilakukan guna untuk mempelajari mengenai

materi yang belum dipahami oleh peneliti, dan juga berfungsi untuk

mengumpulkan informasi berupa data-data yang dibutuhkan. Studi

pustaka dapat melalui website, jurnal, situs internet, dan melalui buku

cetak.

3.2 Definisi Operasional dan Ukuran Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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3.2.1 Varabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel Dependen atau variabel terikat adalah variabel yang

nilainya dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas.

Dalam penelitian ini variabel dependen yang akan digunakan adalah

Last Yield Sukuk.

Pendapatan atau imbal hasil atau return yang akan diperoleh dari

investasi sukuk dinyatakan sebagai yield sukuk, yaitu hasil yang akan

diperoleh investor apabila menempatkan dananya untuk dibelikan

sukuk. Penghitungan yield sukuk dapat dilakukan dengan mengukur

last yield sukuk yaitu yield per tahun pengamatan yang datanya dapat

diperoleh dari Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA).

3.2.2 Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang

mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Adapun yang

menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Nilai Sukuk

Nilai sukuk merupakan porsi sukuk yang diterbitkan dari

keseluruhan ekuitas yang dimiliki oleh  perusahan. Ekuitas

perusahaan dapat diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas

(perusahaan), yang terdiri dari selisih jumlah aktiva (aset)

dikurangi dengan passiva (kewajiban).

Nilai Sukuk : Porsi sukuk yang diterbitkan

Total Ekuitas Perusahaan
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2. Rating Sukuk

Rating sukuk adalah suatu standarisasi yang diberikan oleh

lembaga pemeringkat terkemuka sukuk yang

mencerminkan kemampuan penerbit sukuk dan kesediaan

mereka   untuk membayar bagi hasil dan pembayaran pokok sesuai

jadwal. Investor cenderung memilih sukuk dari perusahaan

yang  memiliki rating yang baik. Di Indonesia, lembaga

pemeringkat efek dilakukan oleh PT. Pefindo. Dimana informasi

tentang rating ini terdapat pada laporan akhir tahun yang

dikeluarkan dalam Indonesia Bond Market Directory yang

dikeluarkan oleh IBPA atau IDX.

3. Risiko Sukuk

Risiko dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian (volatilitas)

dari hasil yang  didapatkan, dimana hasil tersebut dapat

mencerminkan nilai dari suatu aset, ekuitas, atau pendapatan.

Besarnya risiko tergantung pada jenis dan issuer sukuk tersebut.

Unsecured bond beresiko lebih besar daripada secured bond,

obligasi perusahaan  lebih berisiko daripada obligasi pemerintah

(Zubir, 2012). Pengukuran tingkat risiko sukuk menggunakan

dengan dua komponen yaitu rata-rata yield dengan standar

deviasinya yang akan terdistribusi pada kurva  normal.

Pada penelitian ini, return aktual dinyatakan pada variabel

yield, return ekspektasi diukur dengan menggunakan data historis
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metode rata-rata, menurut Hartono (2016) metode rata-rata

mengasumsikan bahwa return ekspektasian dapat dianggap sama

dengan rata-rata nilai historisnya.

Setelah return ekspektasi diperoleh, kemudian mencari risiko

yang diukur dengan deviasi standar (standard deviation). Kita

dapat menghitungnya dengan rumus sebagai berikut, (Hartono,

2016):

= ∑ [ − ( )]n − 1
Ket:

SD : Standar Deviasi

Xi : Nilai ke-i

E(Xi) : Nilai Ekspektasian

N : jumlah dari observasi

4. Maturitas

Umur sukuk (maturity) adalah selisih antara tanggal dari suatu

sukuk tersebut diterbitkan (listing date) oleh emiten sampai dengan

tanggal jatuh tempo sukuk (term to maturity). Semakin panjang

umur sukuk, maka kemungkinan terjadinya berbagai risiko

investasi sangatlah besar. Maka dari itu, investor menyukai sukuk

dengan umur obligasi yang semakin pendek karena emiten

dianggap akan lebih mampu melunasi pokok pinjaman serta kupon

sukuk.
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3.2.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah penjabaran masing-masing

variabel terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Dalam

penelitian ini, indikator-indikator variabel tersebut antara lain sebagai

berikut:

Tabel 3.3
Definisi Operasional

No. Variabel Dimensi Ukuran Skala

1. Last Yield

Sukuk (Y)

Tingkat nilai yield sukuk

terakhir per tahun

pengamatan

Rasio

2. Nilai Sukuk
(X1)

Porsi sukuk

Total Ekuitas

Rasio

3. Rating Sukuk

(X2)

Variabel Kategorikal; 4 untuk

sukuk dengan peringkat

AAA, 3 untuk AA, 2 untuk A

dan 1 untuk BBB, dst

Ordinal

4. Risiko Sukuk
(X3) = ∑ [ − ( )]n − 1

Rasio

5. Maturitas Variabe dummy, dimana

kode 1 jika obligasi berumur

intermediate (5-12 tahun)

hingga long-term (>12

tahun) dan kode 0 jika

nominal
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obligasi berumur short-term

(<5 tahun)

Sumber : Penelitian terdahulu

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan teknik

analisis data  secara  statistik. Analisis data digunakan untuk

memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu

atau beberapa kejadian terhadap suatu atau beberapa kejadian lainnya.

Analisis kuantitatif yaitu analisis yang  digunakan terhadap data yang

berwujud angka-angka dan cara pembahasannya dengan uji statistik.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi

linier berganda berfungsi untuk menguji pengaruh antara variabel independen

yaitu nilai sukuk, rating sukuk, risiko sukuk, dan maturitas terhadap variabel

dependen yaitu last yield sukuk. Dimana sebelumnya data yang diolah diuji

terlebih dahulu, sebagai berikut:

3.3.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua

variabel dan dilakukan untuk mengetahui apakah regresi dapat

dilakukan atau tidak. Data dalam  penelitian ini menggunakan data

sekunder, sehingga adanya beberapa asumsi klasik yang akan

digunakan. Model regresi linier berganda (multiple regression)

merupakan model yang baik apabila dapat memenuhi kriteria Best
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Linear Unbiased Estimator (BLUE)   dan untuk memenuhi

kriteria tersebut dibutuhkan setidaknya empat langkah uji asumsi yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksud untuk menguji apakah nilai residual

yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal

atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai

residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai

rata-ratanya (Suliyanto, 2011). Uji norrmalitas menggunakan uji

statistik non-parametrik Kolmogorov-smirnov merupakan uji

normalitas menggunakan fungsi distribusi kumulatif. Nilai residual

terstandarisasi berdistribusi normal jika K hitung < K tabel atau

nilai Sig.> alpha. Jika nilai Sig. Pada uji Kolmogorov-Smirnov

lebih besar dari 0,05 (Sig. >0,05), maka data tersebut berdistribusi

normal (Trianto, 2015).

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu

(disturbance term) pada periode sebelumnya (t-1). Masalah

autokorelasi sering terjadi pada data time series, sementara pada

data cross section sangat jarang terjadi sehingga uji autokorelasi

tidak wajib dilakukan pada penelitian yang menggunakan data

cross section. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan melakukan

uji Darbin-Watson (DW) (Trianto, 2015).
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Kriteria pengujian autokorelasi dengan uji Durbin-Watson

sebagai berikut:

DW Kesimpulan

<Dl Ada autokorelasi (+)

dL s.d Du Tanpa kesimpulan

dU S.D 4 – Du Tidak ada  autokorelasi

4 - dU s.d 4 - dL Tanpa kesimpulan

>4 – dL Ada autokorelasi (-)

c. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti terjadi korelasi linier yang mendekati

sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinieritas

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang

terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel

bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat

korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas maka

model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier

(Suliyanto, 2011).

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk
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mendeteksi adanya masalah multikolinieritas, yaitu:

a. Dengan menggunakan nilai TOL (Tolerance) dan VIF

(Variance Inflation Factor)

b. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 maka model dinyatakan tidak

mengandung multikolinieritas (Trianto, 2015).

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada mode

regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel

pada model regresi memiiki nilai yang sama (konstan) maka

disebut homoskedastisitas. Masalah heteroskedastisitas sering

terjadi pada penelitian yang menggunakan data cross-section.

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode Glesjer.

Metode Glesjer dilakukan dengan meregresikan semua variabel

bebas terhadap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat pengaruh

variabel bebas yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya

maka dalam model terdapat heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011).

Oleh karena itu persamaan yang digunakan untuk uji Glesjer

adalah sebagai berikut:

ui= α + βXi + υi

Keterangan:

ui= Nilai residual mutlak

Xi = Variabel bebas
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3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menjawab masalah yang ada pada perumusan masalah, maka

langkah selanjutnya menganalisis data dan hasil perhitungan dengan

menggunanakan analisis regresi linear berganda. Analisis dilakukan dengan

menggunakan IBM SPSS Statistics 20.

Uji regresi linear berganda digunakan untuk memperkirakan nilai

variabel terikat jika nilai variabel bebas mengalami perubahan baik

peningkatan maupun penurunan agar diketahui arah hubungan positif atau

negative  (Priyatno, 2013). Regresi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah regresi linier berganda karena menggunakan satu variabel terikat, yaitu

last yield sukuk dan empat variabel bebas, yaitu nilai sukuk, rating

sukuk, risiko sukuk, dan maturitas. Model yang dikembangkan untuk

pengujian adalah:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + 

Keterangan:

Y = last yield sukuk

A = Konstanta

b1 – b4 = Koefisien regresi

X1 = Nilai Sukuk

X2 = Rating Sukuk

X3 = Risiko Sukuk

X4 = Maturitas

 =  nilai residu
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3.4.1 Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Regresi Parsial)

Uji ini sering     disebut dengan ketepatan

parameter penduga, Uji  t digunakan  untuk  menguji apakah

pertanyaan hipotesis benar. Uji statistik pada dasarnya

menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas

(independen) secara individual dalam menerangkan variabel terikat.

Prosedur awal untuk uji t adalah menentukan Ho dan Ha

(Hipotesis Nihil dan   Hipotesis alternatif).

Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% atau taraf signifikan

adalah 5% dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika t hitung > t Tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Berarti masing- masing variabel bebas secara individu

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

2. Jika t hitung < t Tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Berarti masing- masing variabel secara bebas secara individu

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel

terikat.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan

variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Jika variabel bebas

memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka

model persamaan regresi masuk dalm kriteria cocok atau fit.
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Sebaliknya, jika tidk terdapat pengaruh secara simultan maka

masuk dalam kategori tidak cocok atau non fit. Untuk

menyimpulkan apakah model masuk dalam kategori cocok (fit)

atau tidak, kita harus membandingkan nilai F hitung dengan nilai F

tabel dengan derajat bebas: df: α, (k-1), (n-k) (Suliyanto, 2011).

Untuk menghitung besarnya nilai F hitung digunakan formula

berikut:

F = R / (k − 1)(1 − R )/(n − k)
Keterangan:

F = Nilai F hitung

R2 = Koefisien determinasi

k = jumlah variabel

n = jumlah pengamatan (ukuran sampel)

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh

kemampuan model yang dibentuk dalam menerangkan variasi

variabel independen. Nilai R2 besarnya antara 0-1 (0 < R2 < 1)

koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa

besar variabel bebas mempengaruhi variabel tidak bebas. Apabila

R2 mendekati 1 berarti variabel bebas semakin berpengaruh

terhadap variabel tidak bebas.

Koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias

terhadap jumlah variabel yang dimasukkan dalam model regresi
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di mana setiap penambahan satu variabel bebas dan jumlah

pengamatan dalam model akan meningkat nilai R2 meskipun

variabel yang dimasukkan tersebut memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap variabel tergantungnya. Untuk mengurangi

kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang

telah disesuaikan, Adjust R Square (R2
adj) (Suliyanto, 2011).

Formula untuk menghitung koefisien determinasi yang

disesuaikan adalah sebagai berikut:

= 1 − ∑ ̂∑( − )


