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BAB III METODE PENELITIAN 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi Penelitian 

Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat, dan terdaftar di 

buku Indonesia Stock Exchange (IDX) yang mengeluarkan obligasi tahun 

2011-2015. IDX Factbook merupakan buku yang diterbitkan oleh Bursa Efek 

Indonesia (BEI).  

B. Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini objek yang menjadi sampel adalah perusahaan 

yang obligasinya diperingkatkan oleh Pemeringkat Efek Indonesia (PT. 

PEFINDO), PT Fitch Ratings Indonesia, dan PT ICRA Indonesia tahun 2011-

2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Purposive 

Sampling. Kriteria yang digunakan dalam memilih sampel adalah sebagai 

berikut: 

1. Laporan keuangan perusahaan yang tercatat, dan terdaftar di buku 

Indonesia Stock Exchange (IDX) yang mengeluarkan obligasi 

tahun 2011-2015. 

2. Perusahaan memiliki nilai peringkat obligasi. 

3. Laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan memiliki data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

4. Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam  rupiah.  

5. Perusahaan mengeluarkan obligasi konvensional. 
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C. Jenis Data Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung karena melalui 

perantara. Untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti mengambil data yang diperoleh dari 

laporan keuangan perusahaan yang tercatat, dan terdaftar di buku Indonesia 

Stock Exchange (IDX)   yang obligasinya diperingkatkan oleh Pemeringkat 

Efek Indonesia (PT. PEFINDO), PT Fitch Ratings Indonesia, dan PT ICRA 

Indonesia tahun 2011-2015 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel  merupakan  sesuatu  yang  dijadikan  titik  perhatian  dalam  

suatu penelitian  atau  obyek  penelitian. 

1. Variabel Dependen: Peringkat Obligasi (Y) 

Dalam penelitian ini, peringkat obligasi merupakan variabel dependen. 

Obligasi mempunyai resiko gagal bayar (default risk) dan mempunyai tingkat 

risiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Variabel peringkat obligasi 

dilihat berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Pemeringkat Efek 

Indonesia (PT. PEFINDO), PT Fitch Ratings Indonesia, dan PT ICRA 

Indonesia selama waktu pengamatan. Variabel dalam penelitian ini 

menggunakan skala ordinal dan ukuran ini tidak memberikan nilai yang 

absolut terhadap objek, hanya memberikan peringkat. Variabel peringkat 

obligasi dalam penelitian ini dinyatakan dengan dummy dan dibagi menjadi 2 

kategori yaitu,  First Grade mempunyai peringkat tinggi  yang dinyatakan dari 
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peringkat AAA, AA, A, dan dinyatakan dengan 1. Second Grade yang 

dinyatakan dari peringkat BBB, BB, B, CCC, CC, C, D, dan dinyatakan 

dengan 0.  

2. Variabel Independen: Konservatisme (X1) 

Dalam latar belakang masalah yang sebelumnya dijelaskan, bahwa 

salah satu adanya penyebab gagal bayar yaitu overpayment dividen kepada 

shareholders sehingga aktiva yang digunakan untuk pelunasan obligasi tidak 

tercukupi. Dengan digunakannya prinsip konservatisme dapat memperkecil 

atau meminimalisir penyebab tersebut. Penelitian yang dilakukan Givoly dan 

Hyan (2000) yang mengukur konservatisme dengan menggunakan metode 

Accrual Base. Akrual yang dimaksudkan yaitu melihat perbedaan antara laba 

bersih sebelum depresiasi dan arus kas kegiatan operasional. Hal tersebut 

dilandaskan teori bahwa prinsip konservatisme mengakui biaya atau beban 

secepatnya dan menunda pendapatan. sehingga dapat ditulis dengan rumus: 

                    

Keterangan: 

CONACCit  :Tingkat konservatisme perusahaan i pada tahun t  

NIit  :Laba sebelum extraordinary item ditambah dengan 

depresiasi dari perusahaan i pada tahun t  

CFOit  :cash flow dari kegiatan operasi untuk perusahaan i pada 

tahun t  

 

Setelah didapatkan hasil perhitungan CONACC, selanjutnya rumus 

dari proksi konservatisme dideflasi dengan laba bersih agar menjadi rasio, lalu 
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dikalikan dengan -1, sehingga semakin tinggi nilai CONACC menunjukkan 

semakin tinggi penerapan konservatisme yang digunakan.  

E. Teknik Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data. 

Uji dalam  penelitian  ini  dilihat  dari  nilai  rata-rata  (mean),  standar  

deviasi,  varian, maksimum,  dan minimum,  sehingga  secara  kontekstual  

dapat  lebih  mudah  dimengerti  oleh pembaca. 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk memastikan data dalam pengujian 

hipotesis 1  memiliki data yang berdistibusi normal. Cara yang umum 

digunakan untuk melakukan uji normalitas adalah Uji Kolmogorov-Smirnov 

(Uji-KS). Data dikatakan memiliki distribusi normal apabila nilai signifikansi 

lebih besar dari alpha 0,05 atau 5%. 

F. Uji Hipotesis 

1. Pengujian Hipotesis 1 

Untuk menguji hipotesis 1, peneliti menggunakan pengujian 

independent t test. Independent t test adalah uji beda untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara 2 kelompok 

bebas yang berskala interval/ratio. Pengujian independent t test digunakan 

untuk menguji apakah terdapat perbedaan level konservatisme sebelum adopsi 

IFRS (2011) dan setelah adopsi IFRS (2012-2015). Syarat uji independent t 
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test adalah perbedaan dua kelompok data berdistribusi normal. Dengan 

demikian,  sebelum dilakukan pengujian independent t test, dilakukan 

pengujian normalitas dengan uji Kolomogorov Smirnov. Jika data berdistribusi 

normal, maka digunakan uji independent t test, dan jika data tidak 

berdistribusi normal maka digunakan uji non-parametric.  

Uji non parametric digunakan apabila metode parametric tidak 

terpenuhi dan uji non parametric dapat menguji 2 sampel berhubungan 

dengan two independent samples. Uji two independent samples digunakan 

untuk kasus dua populasi berpasangan. Hipotesis 1 terdukung apabila nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) dalam tabel Mann-Whitney < 5%. 

2. Pengujian Hipotesis 2 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi 

logistic yang datanya akan dikelola melalui software SPSS (Statistical 

Package for Social Science). Untuk teknik analisis penelitian ini, uji 

normalitas dan uji asumsi klasik tidak digunakan dalam analisis regresi 

logistic (Ghozali, 2009). 

a. Menguji kelayakan model regresi 

Pengujian kelayakan model regresi logistik dinilai dengan 

menggunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test yang diukur 

dengan nilai Chi-square. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model. 

Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama 

dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada 
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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 and Lemeshow’s Goodness 

of Fit Test lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol diterima dan berarti 

model mampu memprediksi nilai observasinya dan dapat dikatakan model 

dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2009). 

b. Menguji Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Analisis  selanjutnya  yang  dilakukan  adalah  menilai  overall  fit  

model terhadap  data.  Statistik  yang  digunakan  berdasarkan  pada  

fungsi  Likelihood. Likelihood  (L) dari model adalah konservatisme 

bahwa model  yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Pengujian 

dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 log likehood pada awal 

(block number = 0) dengan nilai -2 log likehood pada akhir (block = 1). 

Adanya pengurangan nilai antara -2 log likehood awal (initial -2LL 

fuction) dengan nilai -2 log likehood pada langkah selanjutnya (-2LL 

akhir) menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

c. Uji Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis 2 yang digunakan adalah Regresi Logistik 

karena variabel dependen pada penelitian ini adalah peringkat obligasi 

yang dinyatakan dengan dummy. Model regresi lositik adalah sebagai 

berikut: 
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Keterangan: 

   
 

   
 :Prediksi peringkat obligasi (kategori 0, jika peringkat 

obligasi termasuk Second Grade, dan kategori 1, jika 

peringkat obligasi termasuk First grade). 

     :Koefisien Regresi 

CONACC  :Konservatisme Akuntansi 

e  :Error 

Hipotesis 2 terdukung apabila nilai koefisien berarah positif, dan 

sig < 0,05. 

 

 


