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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini desain menurut 

Uma Sekaran: 

a. Tujuan studi 

Menurut Sekaran (2011 : 155) “Tujuan studi itu ada eksploratif atau 

deskriptif, pengujian hipotesis (analitis dan prediktif), dan analisis studi 

kasus”. Sifat studi eksploratif, deskriptif, atau pengujian hipotesis 

bergantung pada tahap peningkatan pengetahuan mengenai topik yang 

diteliti.  Dalam penelitian ini tujuan studi adalah pengujian hipotesis. 

Pengujian hipotesis menjelaskan sifat hubungan tertentu ,atau menentukan 

perbedaan antar kelompok atau kebebasan(independensi) dua atau lebih 

faktor dalam suatu situasi, pengujian hipotesis dilakukan untuk menelaah 

dalam variabel terikat. Karena dalam penelitian ini untuk menguji 

hipotesis untuk menelaah dalam variabel terikat dalam penelitian ini untuk 

melihat Pengaruh variabel X yaitu : Ukuran perusahaan, Profitabilitas, 

Likuiditas, Leverage, dan umur obligasi. Dan variabel Y (variabel terikat): 

peringkat Obligasi. 

b. Jenis Investigasi 

Jenis investigasi dalam penelitian ini studi kausal,studi kausal adalah studi 

yang menyatakan bahwa variabel X mempengaruh variabel Y.  karena 
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dalam penelitian ini untuk  melihat  Pengaruh Ukuran perusahaan, 

Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan umur obligasi Terhadap Peringkat 

Obligasi pada Perusahaan Keuangan Yang terdaftar di Lembaga 

Pemeringkat Obligasi PT.PEFINDO.  

c. Tingkat Intervensi 

Tingkat intervensi dalam penelitian ini minimal karena dalam penelitian 

ini peneliti tidak ada melakukan intervensi. Karena data yang di peroleh 

merupakan data sekunder dan bahan yang diteliti merupakan laporan 

keuangan perusahaan keuangan tahun 2013-2015 dan database peringkat 

obligasi perusahaan yang dikeluarkan oleh lembagaperingkat 

PT.PEFINDO sehingga peneliti tidak ada intervensi apapun. 

d. Situasi Studi 

Situasi studi itu ada 2  yang  pertama  diatur dan tidak diatur. dalam 

penelitian ini tidak diatur, situasi studi yang tidak  diatur  adalah peneliti 

organisasi dapat dilakukan dalam lingkungan yang alami, dimana 

pekerjaan berproses secara normal(yaitu dalam proses tidak diatur). Dalam 

penelitian ini melihat laporan keuangan perusahaan keuangan dan database 

peringkat obligasi perusahaan yang dikeluarkan oleh lembagaperingkat 

PT.Pefindosehingga situasi studinya tidak diatur. 

e. Unit Analisis 

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpukan selama 

tahap analisis data selanjutnya. Karena dalam penelitian ini untuk melihat 

Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan umur obligasi 
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Terhadap Peringkat Obligasi pada Perusahaan Keuangan Yang terdaftar di 

Lembaga Pemeringkat Obligasi PT.PEFINDO, maka unit analisis dalam 

penelitian ini organisasi. 

f. Horizon Waktu 

Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini studi one-shot atau 

cross sectional. Studi one-shot atau cross sectional merupakan sebuah 

studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan dalam 

rangka menjawab pertanyaan penelitian. Karena dalam penelitian ini data 

yang dikumpulkan hanya sekali yaitu data laporan keuangan perusahaan 

keuangan dan database peringkat obligasi perusahaan yang dikeluarkan 

oleh lembaga peringkat PT.PEFINDO tahun 2013-2015maka horizon 

waktunya one-shot atau cross sectional. 

 

1.2 Jenis dan Sumber data 

1.2.1 Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang tersedia di buku-

buku, jurnal, majalah, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Data kualitatif 

Data kualitatif ini adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan 

gambaran. Jenis data kualitatif ini ialah sekunder yaitu data yang telah 

mengalami proses pengelolaan oleh sumbernya. 
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2. Data kuantitatif 

Data kuantitif adalah data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif 

yang disajikan dalam bentuk angka. Data ini menunjukan nilai terhadap 

besaran atau variabel yang diwakilinya. Sifat data ini adalah data runtut 

waktu yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu periode 

tertentu. 

 

1.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian iniadalah data sekunder berupa laporan 

keuangan yang terdaftar di website Bursa Efek Indonesia. 

 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dalam 

mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan seperti neraca dan laporan laba 

rugi, data-data tersebut didapat melalui laporan keuangan perusahaan yang 

diterbitkan oleh perusahaan non keuangan yang listing di BEI dan sesuai dengan 

kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini dan database peringkat obligasi 

perusahaan yang dikeluarkan oleh lembaga peringkat  PT.PEFINDO. Dengan data 

yang terkumpul tersebut dapat dihitung dan diketahui informasi mengenai 

Peringkat Obligasi. 
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1.4 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh obligasi yang 

diterbitkan perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI selama periode 2013-

2015, yaitu sebanyak 75 obligasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

dipilih secara purposive sampling, dimana sampel yang dipilih sesuai dengan 

kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria tersebut adalah: 

1. Obligasi yang tercatat aktif berturut-turut diperdagangkan antara Januari 

2013-Desember 2015 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Obligasi terdaftar dalam peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh  

PT.Pefindo dalam kurun waktu pengamatan 2013-2015. 

3. Perusahaan non keuangan penerbit obligasi mempublikasikan laporan 

keuangan secara lengkap per 31 Desember dari tahun 2013-2015 di 

website bursa efek indonesia. 

4. Perusahaan non keuangan yang tidak menghasilkan kerugian dari tahun 

2013-2015. 

5. Obligasi yang dipilih adalah obligasi dari Perusahaan non keuangan yang 

menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. 
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Tabel III.1 

Penarikan Sampel Penelitian 

 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan 

Jumlah 

Obligasi 

Obligasi perusahaan non-keuangan 

yang tercatat aktif berturut-turut 

diperdagangkan antara Januari 2013-

Desember 2015 dan terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

34 72 

 

 

Obligasi terdaftar dalam peringkat 

obligasi yang dikeluarkan oleh  PT. 

PEFINDO dalam kurun waktu 

pengamatan 2013-2015. 

 

23 49 

 

Perusahaan non keuangan penerbit 

obligasi mempublikasikan laporan 

keuangan secara lengkap per 31 

Desember dari tahun 2013-2015 di 

website bursa efek indonesia. 

 

19 35 

Perusahaan non keuangan yang tidak 

menghasilkan kerugian dari tahun 

2013-2015. 

 

17 29 

Perusahaan menerbitkan laporan 

keuangan yang berakhir pada 31 

Desember dan dinyatakan dalam rupiah 

(Rp) selama periodePengamatan  2013-

2015. 

 

16 25 

Sampel Perusahaan Non Keuangan dan 

Obligasi yang di Observasi 

 

16 25 

         Sumber : Data yang diolah 

Dari kriteria tersebut diperoleh 25 obligasi dari 16 perusahaan non 

Keuangan  penerbit obligasi, jadi selama kurun waktu 2013 hingga 2015 terdapat 

75 (25x3) obligasi yang mempunyai data peringkat sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan. 
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Tabel III.2 

Sampel Penelitian 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Jumlah 

Obligasi 

1 ADHI PT. Adhi Karya(Persero) Tbk 2 

2 APLN PT Agung Podomoro Land Tbk 2 

3 AKRA PT AKR Corporindo Tbk.  2 

4 BSDE PT Bumi Serpong Damai Tbk 2 

5 FAST PT Fast Food Indonesia Tbk.  1 

6 BMTR PT Global Mediacom 1 

7 ICBP  PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 1 

8 JPFA  PT Japfa Comfeed Idonesia Tbk 2 

9 JSMR PT Jasa Marga (Persero) Tbk 3 

10 MYOR PT Mayora Indah Tbk  1 

11 MAPI PT Mitra Adi Perkasa 2 

12 PJAA  PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.  2 

13 SSIA PT Surya Semesta Internusa 1 

14 TLKM 

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk. 1 

15 TBLA PT Tunas Baru Lampung Tbk. 1 

16 WSKT  PT Waskita Karya (Persero) 1 

Sumber : Fact book BEI(2013) 

 

1.5 Operasionalisasi Variabel 

 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  

Penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan, Profitabilitas, 

Likuiditas, Leverage dan umur obligasi perusahaan sebagai variabel 

independennya dan Peringkat Obligasi sebagai variabel dependennya. 

1. Variabel Dependen 

Peringkat obligasi perusahaan berdasarkan peringkat yang dikeluarkan 

oleh PT PEFINDO secara umum terbagi menjadi dua yaitu investment 
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grade(AAA, AA, A, BBB) dan non investment grade (BB, B, CCC, D). 

Menurut Yasa (2010) perusahaan yang akan mengeluarkan obligasi harus 

memenuhi ketentuan dari pemerintah yaitu minimal hasil pemeringkatan dari 

lembaga pemeringkat obligasi yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal 

dan lembaga Keuangan adalah sekurang-kurangnya BBB (investment grade). 

Skala yang digunakan adalah skala interval Sesuai dengan peringkat yang di 

keluarkan oleh PT.Pefindo. 

Tabel III.3 

     Peringkat Obligasi 

Peringkat Skala interval 

AAA   (Superior)              7 

AA      (Very strong)         6 

A         (Strong)                 5 

BBB    (Adequate)             4 

BB       (somewhat weak)  3 

B          (Weak)                  2 

CCC     (Vulnerable)         1 

D          (Failed)                 0 

 Sumber : www.Pefindo.com 

2. Variabel Independen 

a. Ukuran Perusahaan 

Menurut Magreta dan Nurmayanti (2009: 146) ukuran perusahaan 

merupakan pengukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aset, 

penjualan dan ekuitas. Skala yang digunakan adalah skala rasio. Sesuai 

Kilapong Setiawati (2012) ukuran perusahaan (SIZE) dirumuskan sebagai 

berikut: SIZE = NaturalLogaritma (Total Asset) 
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b. Profitabilitas 

Menurut Sartono (2010:130) profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan,total 

asset maupun modal sendiri. Dalam penelitian ini profitabilitas 

menggunakan proksi Return On Asset. Menurut Almilia dan Devi (2007) 

Return On Assetmempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan 

laba karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. Menurut 

Yuliana et al.(2011)Return On Assetdigunakan untuk mengukur efisiensi 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan perputaran 

asset yang dimilikinya.Skala yang digunakan adalah skala rasio.Sesuai 

Yuliana et al.(2011)return on asset(ROA) dirumuskan sebagai berikut: 

ROA =  Net Income   x 100%  

  Total Asset 

c. Likuiditas 

Menurut Sartono (2001: 116) likuiditas adalah kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. 

Dalam penelitian ini likuiditas menggunakan proksi current ratio.Skala 

yang digunakan adalah skala rasio. Sesuai Almilia Devi (2007)current 

ratio(CR) dirumuskan sebagai berikut: 

CR =   Aktiva Lancar  x 100% 

      Kewajiban Lancar 
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d. Leverage 

Penelitian ini menggunakan Debt to Aset Ratio (DAR) sebagai proksi 

leverage, yang dihitung dengan membandingkan antara total utang dengan 

total Aset. Rumus yang digunakan untuk menghitung leverage adalah: 

Debt to asset ratio =    Total Utang    x 100% 

            Total Aset 

e. Umur Obligasi 

Skala pengukuran umur obligasi (maturity) menggunakan skala 

nominal karena merupakan variabel dummy. Pengukuran dilakukan 

dengan memberikan nilai 1 jika umur obligasi antara 1 sampai dengan 5 

tahun, dan 0 jika umur obligasi lebih dari 5 tahun. Almilia dan devi(2007) 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel operasionalisasi variabel 

di bawah ini : 

Tabel III.3 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Pengertian Alat Ukur Skala 

Dependen 

(Y) 

   

Peringkat 

Obligasi 

(Y) 

Skala resiko 

atautingkat 

keamanan 

Suatu 

obligasi. 

(Foster, 

1986 

dalam 

Estiyanti 

dan  

Yasa, 

2012:2) 

Sesuai peringkat yang dikeluarkan 

PT.Pefindo 

AAA   (Superior)             = 7 

AA     (Very strong)        =6 

A         (Strong)                =5 

BBB    (Adequate)            =4 

BB       (somewhat weak) =3 

B          (Weak)                 =2 

CCC     (Vulnerable)        =1 

D          (Failed)                =0 

 

 

 

Skala 

interval 
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Independen 

(X) 

   

Ukuran 

Perusahaan 

(X1) 

Merupakan 

ukuran  

besar 

kecilnya  

suatu 

perusahaan. 

 

Logaritma natural dari total aset. Skala 

rasio 

 

Profitabilitas 

(X2) 

Rasio  

yang 

menggamba

rkan 

kemampuan 

suatu 

perusahaan 

memperoleh 

laba. 

 

ROA=Laba bersih setelah pajak  x 100% 

              Total Aset 

Skala 

rasio 

 

Likuiditas 

(X3) 

Rasio  

yang 

menggamba

rkan 

kemampuan 

perusahaan 

dalam 

memenuhi 

kewajiban 

jangka 

pendeknya. 

 

Current Ratio= Aktiva Lancar     x 100% 

 Kewajiban lancar 

Skala 

rasio 

 

Leverage 

(X4) 

 

Rasio 

keuangan 

yang 

menunjukka

n 

seberapa 

besar 

perusahaan 

didanai oleh 

hutang. 

 

Debt to Asset Ratio=Total utang x100% 

                              Total Aset 

 

Skala 

Rasio 

Umur  

Obligasi 

(X5) 

Jangka 

waktu 

dari 

Umur obligasi diukur dengan 

menggunakanvariabeldummy. 

Pengukurannya dilakukan 

Skala 

nominal 
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obligasi, 

dimulai dari 

tanggal 

terbit 

hingga pada 

tanggal 

jatuh 

tempo. 

 

denganmemberikan nilai 1 jika obligasi 

mempunyai umurantara satu sampai lima 

tahun dan 0 jika obligasimempunyai 

umur lebih dari lima tahun. 

 

     Sumber : Data diolah 

 

1.6 Waktu Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian mengenai Pengaruh Ukuran perusahaan, 

Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Umur Obligasi terhadap peringkat 

obligasi  pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Lembaga pemeringkat 

Obligasi PT.Pefindo. Maka dari itu waktu yamg digunakan untuk melakukan 

penelitian ini diperkirakaran selama dua bulan 

1.7 Metode Analisis Data 

 Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. 

Analisis regresi berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel 

independen terhadap variabel dependen. Sebelum diuji menggunakan regresi, data 

diuji menggunakan uji asumsi klasik dan analisis statistik deskriptif. 

 

1.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan 

data, penyamplingan, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Statistik 

deskriptif ini akan digunakan untuk mendeskripsikan secara statistik variabel 
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dalam penelitian ini. Ukuran yang dipakai dalam penelitian ini yaitu nilai rata-rata 

(mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. 

 

1.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan 

dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena 

penelitian yang bagus (model penelitian dengan menggunakan regresi linier) itu 

jika data dalam penelitiannya memenuhi asumsi klasik. Ada lima uji asumsi klasik 

yang biasanya dilakukan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

multikorelasi, dan uji autokorelasi. (Trianto, 2015: 87) 

 

1.7.2.1 Uji  Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. (Ghozali, 2013: 

160) 

Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 
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normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dalam penelitian 

ini alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram, analisis grafik 

normal probability plot dan ujistatistik denganOne Sample Kolmogorov-

Smirnov(1-Sample K-S).Metode dengan melihat grafik histogram membandingkan 

data observasidengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Data observasi 

yangmenunjukkan pola distribusi normal dapat ditunjukkan dengan kurva 

berbentuk lonceng. Untuk metode grafik normal probability plot yaitu 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka 

garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. Uji normalitas dengan uji statistik non-parametrikKolmogorov-

Smirnov(K-S) dilakukan dengan membuat hipotesis: 

1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Hal ini 

berarti data residual terdistribusi tidak normal. 

2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Hal ini 

berarti data residual terdistribusi normal. 

 

1.7.2.2 Uji Multikolonieritas 

Menurut Gozhali (2013: 105) uji Multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-
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variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 

nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. mengetahui 

apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau 

tidak. Untuk menujukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 

atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Menurut Trianto (2015: 89) uji multikorelasi 

perlu dilakukan jika variabel bebasnya lebih dari satu. 

 

1.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian residual antara yang satu dengan yang lain. 

Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka 

disebut homokedastisitas. Dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas Ghozali (2013:139). Cara 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas: Melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (dependen). Dasar analisis:  

1) Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

 

Selain mendeteksi heterokedasatisitas dengan menggunakan grafik, 

penelitian ini juga menggunakan uji statistik dengan uji koefisien korelasi 
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spearman’s rho yaitu dengan mengkorelasikan nilai residual dengan masing-

masing variabel independen. Jika signifikansi korelasi kurang dari 0,05 maka pada 

model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas Priyatno (2012: 168). 

 

1.7.2.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013: 110) uji autokolerasi bertujuan menguji 

apakahdalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

padaperiode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka disebut telah terjadi 

masalahautokorelasi. Pengujian autokorelasidengan Durbin-Watson berada dalam 

daerah tanpa kesimpulan, maka dapatmenggunakan metode pengujian 

autokorelasi alternatif yang lain.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode alternatif untukpengujian autokorelasi yaitu dengan ujistatisticsQ: Box-

Pierce and Ljung Box.UjistatisticsQ: Box-Pierce and Ljung Boxdigunakan untuk 

melihat autokorelasidengan lag lebih dari dua. Kriteria ada tidaknya autokorelasi 

pada ujistatisticsQ:Box-Pierce and Ljung Boxadalah jika jumlah lag yang 

signifikan lebih dari duamaka dikatakan terjadi autokorelasi. 

 

1.7.3 Uji Hipotesis 

1.7.3.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satuvariabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi-variabel 

dependen Ghozali(2013: 98). Adapun hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : b1 = 0 
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HA : bi ≠ 0 

Artinya : 

Ho = suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

HA = suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikanterhadap 

variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan uji t, yaitu dengan membandingkan t tabel 

dan t hitung dengan α = 5%. Jika: 

a. t hitung > t tabel maka variabel independen berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b. t hitung < t tabel maka variabel independen tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. 

Regresi linear berganda merupakan perluasan dari regresi linear sederhana dengan 

dua variabel bebas atau lebih yang digunakan sebagai prediktor dan satu variabel 

tergantung yang diprediksi.  

Bentuk persamaan yang digunakan sebagai berikut: 

Y= α+ β1 X1+ β2 X2+ β3 X3+ β4 X4+ β5 X5+e 

Keterangan: 

Y = Peringkat Obligasi 

α = Konstanta 

β1-β9  = Koefisien regresi 

X1 = Ukuran Perusahaan 
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X2 = Profitabilitas 

X3 =LIkuiditas 

X4 =Leverage 

X5 =umur obligasi 

e =Standard Error 

 

1.7.3.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkandalam model mempunyai pengaruhsecara 

bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat Ghozali (2013: 104)Pengujian 

dilakukan dengan menggunakansignificance level0,05 (α=5%),dimana: 

Ho : b1 = b2 = ..........= bk =0 

HA : b1≠ b2 ≠ .......... ≠ bk ≠ 0 

Artinya: 

Ho = semua variabel independen bukan merupakan penjelas yangsignifikan 

terhadap variabel dependen. 

HA = semua variabel independen secara simultan merupakan penjelasyang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengambilan keputusan untuk hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagaiberikut: 

a. F hitung > F tabel maka seluruh variabel independen secara bersama- 

sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

b. F hitung < F tabel maka seluruh variabel independen secara bersama-sama 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 
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1.7.3.3 Koefisien Determinasi  

Menurut Ghozali (2013: 97) Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel independen. Ghozali(2013: 97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


