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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

A. Obyek Penelitian 

 Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menerbitkan obligasi 

berdenominasi rupiah dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode 

penelitian yaitu data tahun 2011 – 2015. Periode tersebut merupakan periode 

tahapan pelaksanaan adopsi IFRS di Indonesia. Untuk penelitian yang berkaitan 

dengan tahapan adopsi IFRS, periode penelitian lebih spesifik terbagi pada setiap 

tahapan adopsi IFRS di Indonesia yaitu tahap awal (periode 2011), implementasi 

tahap pertama (periode 2012 – 2014), dan implementasi tahap kedua (periode 

2015).  

 

B. Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

metode purposive sampling. Adapun kriteria yang dipilih adalah sebagai berikut: 

(1) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan obligasi 

korporasi berdenominasi Rupiah yang masih diperdagangkan pada perioda 2012-

2016, (2) obligasi yang diterbitkan bukan merupakan obligasi syariah, (3) obligasi 

yang diterbitkan memiliki peringkat, (4) menerbitkan laporan keuangan pada 

tahun 2011 – 2015, (5) laporan keuangan yang diterbitkan dinyatakan dalam 

Rupiah, dan (6) memiliki pos pendapatan komprehensif lain dalam laporan 

keuangan yang diterbitkan. 
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C. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 Jenis data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data yang 

digunakan antara lain (1) laporan keuangan auditan perusahaan sampel tahun 

2011 – 2015 yang diakses dari website BEI, dan (2) data peringkat obligasi dalam 

idx factbook tahun 2012 – 2016 dalam website BEI. 

 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peringkat obligasi. Dalam 

penelitian ini, peringkat obligasi diukur dengan menggunakan variabel dummy. 

Mengacu pada Kerwer (1999) dalam Restuti (2007), peringkat obligasi ini dibagi 

dalam tiga kategori yaitu investement grade (AAA, AA, A), speculative grade 

(BBB, BB, B), dan default grade (CCC, CC, C, D). Pengukuran dilakukan dengan 

memberikan nilai 0 untuk default grade, nilai 1 untuk speculative grade, dan nilai 

2 untuk investment grade.  

2. Variabel Independen 

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah laba bersih, laba 

komprehensif, dan pendapatan komprehensif lain (OCI) tahun 2011 – 2015. 

Pengukuran variabel independen penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a) Laba Bersih 

 Laba bersih yang digunakan yaitu laba bersih tahun berjalan setelah pajak. 

Data laba bersih tahun 2011 – 2015 dapat diperoleh dari laporan laba rugi 
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komprehensif. Variabel independen laba bersih dalam penelitian ini dideflasi 

dengan total aset. 

b) Laba Komprehensif 

 Laba komprehensif terdiri dari laba bersih ditambah pendapatan 

komprehensif lain (OCI). Data laba komprehensif tahun 2011-2015 dapat 

diperoleh dari laporan laba rugi komprehensif. Penelitian ini mendeflasi laba 

komprehensif dengan total aset. 

c) Pendapatan Komprehensif Lain (OCI) 

 Dalam penelitian Widiastuti (2015) disebutkan bahwa OCI merupakan 

perubahan nilai wajar beberapa pos aset dan liabilitas, yaitu perubahan dalam 

surplus revaluasi, untung rugi aktuarial atas program manfaat pasti dalam imbalan 

kerja, untung rugi dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing, untung 

rugi pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai “tersedia 

untuk dijual”, dan bagian efektif dari untung rugi instrumen lindung nilai dalam 

rangka “lindung nilai arus kas”. Data pendapatan komprehensif lain (OCI) tahun 

2011-2015 dapat diperoleh dari laporan laba rugi komprehensif. Variabel 

pendapatan komprehensif lain (OCI) juga dideflasi dengan total aset. 

 

E. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Ghozali (2012) menjelaskan bahwa statistik deskriptif mendeskripsikan 

variabel penelitian. Analisis yang digunakan diantaranya meliputi rata – rata 

(mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi. 
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2. Uji Kualitas Data 

a. Menilai Overall Fit Model 

 Penilaian model fit dilakukan untuk membuktikan bahwa model yang 

dihipotesiskan fit dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi 

Likelihood. Likelihood (L) dari model adalah probabilitas bahwa model yang 

dihipotesiskan menggambarkan data input.  

 Sesuai dengan pendapat Ghozali (2005), jika terdapat penurunan nilai -2 Log 

Likehood (-2LL) pada model dengan intercept saja dengan nilai -2 Log Likehood (-

2LL) akhir, maka dapat diartikan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

b. Uji Parallel Lines 

 Menurut Ghozali (2012), untuk menilai apakah setiap kategori mempunyai 

parameter yang sama maka dilakukan uji Parallel Lines. Jika nilai signifikan lebih 

besar dari alpha (0,05) artinya model regresi memiliki parameter yang sama 

sehingga pemilihan model link function logit adalah sesuai. 

 

3. Pengujian Hipotesis  

a. Uji Hipotesis  

 Penelitian ini menggunakan metode analisis data ordinal logistic 

regression (PLUM) dengan pengolahan data melalui software SPSS (Statistical 

Package for Social Science). Model regresi logistik ordinal digunakan karena 

variabel dependen dalam penelitian ini berbentuk kategorial.  
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 Persamaan regresi ordinal logistik adalah sebagai berikut: 

     (1)                              

                                

   

     (2)                               

                                 

 

        (3)                              

                                

 

Keterangan: 

P0  : Probabilitas default grade 

P1  : Probabilitas speculative grade 

α  : Konstanta 

β  : Koefisien variabel 

NIAT  : Net Income After Tax, laba bersih setelah pajak dideflasi dengan  

    total aset 

COMP  : Comprehensive Income obligasi, laba komprehensif dideflasi  

    dengan total aset 

OCI  : Other Comprehensive Income, pendapatan komprehensif lain 

    dideflasi dengan total aset 

   : residual 

 Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan melihat koefisien 

estimasian variabel dan nilai signifikansi pada hasil uji Wald. Model (1) di atas 

akan digunakan untuk menguji hipotesis 1a yaitu laba bersih memiliki relevansi-

nilai kredit. Hipotesis 1a terdukung secara empiris jika koefisien estimasian laba 

bersih bernilai positif dan secara statistis signifikan (nilai sig. < alpha 0,05).  

 Model (2) akan digunakan untuk menguji hipotesis 1b yaitu laba 

komprehensif memiliki relevansi-nilai kredit. Hipotesis 1b terdukung secara 

empiris jika koefisien estimasian laba komprehensif bernilai positif dan secara 

statistis signifikan (nilai sig. < alpha 0,05). 
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 Model (3) akan digunakan untuk menguji hipotesis 2 yaitu OCI memiliki 

relevansi-nilai kredit. Hipotesis 2 terdukung secara empiris jika koefisien 

estimasian OCI bernilai positif dan secara statistis signifikan (nilai sig. < alpha 

0,05). 

 Hipotesis 3a, 3b, dan 3c diuji menggunakan model yang sama dengan 

model di atas, tetapi masing – masing model dilakukan pengujian sebanyak tiga 

kali dengan memecah periode penelitian berdasarkan tahapan adopsi IFRS, yaitu 

tahap awal (periode 2011), implementasi tahap pertama (periode 2012 – 2014), 

dan implementasi tahap kedua (periode 2015). Hipotesis 3a, 3b, dan 3c 

terdukung secara empiris jika (1) koefisien estimasian variabel pada setiap 

tahapan bernilai positif dan secara statistis signifikan (nilai sig. < alpha 0,05)., dan 

(2) koefisien Nagelkerke’s R Square variabel pada setiap tahapan memiliki tren 

yang semakin meningkat dari tahap ke tahap. 

b. Menilai Koefisien Determinasi 

 Seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen 

dapat dilihat dari nilai koefisien Nagelkerke’s R Square. Nagelkerke’s R Square 

merupakan modifikasi dari koefisien Cox & Snell untuk memastikan variasi nilai 

ada pada rentang 0 sampai dengan 1 supaya mudah dilakukan interpretasi. 

Menurut Ghozali (2012), interpretasi koefisien Nagelkerke’s R Square dapat 

dilakukan seperti R square pada multiple regression. 


