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SARI 

 

Hapsari, Riska Ayu. 2012. “Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), 

Ukuran Perusahaan, Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Yield to Maturity 

(YTM) Obligasi Pada Perusahaan Korporasi Yang Terdaftar Di BEI”. Skripsi. 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Drs. Fachrurrozie, M.Si, Pembimbing II: Nanik Sri Utaminingsih, 

S.E, M.Si., Akt. 

 

Kata Kunci: Yield to Maturity (YTM), Good Corporate Governance (GCG), 

Ukuran Perusahaan, Debt to Equity Ratio (DER). 

  

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau 

sekuritas jangka panjang. Sebagai suatu instrumen investasi, obligasi menawarkan 

yield (tingkat keuntungan) bagi investor. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Ukuran Perusahaan, 

Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Yield to Maturity (YTM) Obligasi. 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh perusahaan korporasi yang 

terdaftar di BEI tahun 2006-2010. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu, sehingga 

didapat sampel dalam penelitian ini sebanyak 41 perusahaan. Metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, 

dan analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan 

program SPSS 19 for Windows.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate Governance 

(GCG), Ukuran Perusahaan, Debt to Equity Ratio (DER) secara bersama-sama 

berpengaruh secara simultan terhadap Yield to Maturity (YTM) obligasi. 

Pengujian secara parsial menunjukkan Good Corporate Governance (GCG) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Yield to Maturity (YTM) obligasi, sedangkan 

Ukuran Perusahaan dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan 

terhadap Yield to Maturity (YTM) obligasi. 

Simpulan dari penelitian ini, bahwa Good Corporate Governance (GCG) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Yield to Maturity (YTM) obligasi, 

sedangkan Ukuran Perusahaan dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 

signifikan terhadap Yield to Maturity (YTM) obligasi. Saran bagi peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat memasukkan industri perbankan, keuangan, asuransi 

dan semua emiten lainnya yang menerbitkan obligasi korporasi di pasar modal, 

menambah panjang periode penelitian, dan menambahkan variabel-variabel lain 

yang akan digunakan untuk mempengaruhi Yield to Maturity (YTM) obligasi. 
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ABSTRACT 

 

Hapsari, Riska Ayu. 2012. “The Influence of Good Corporate Governance 

(GCG), Company Size, Debt to Equity Ratio (DER) Against Yield to Maturity 

(YTM) Bonds In Corporate Company Registered in BEI”. Final Project. 

Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang State University. 

Advisor I: Drs. Fachrurrozie, M.Si, Advisor II: Nanik Sri Utaminingsih, S.E, 

M.Si., Akt. 

 

Keywords : Yield to Maturity (YTM), Good Corporate Governance (GCG), 

Company Size, Debt to Equity Ratio (DER). 

  

The capital market is a market for a wide range of financial instruments or 

long-term securities. As an investment instrument, bond offering yield (rate of 

return) for investors. The purpose of this study to determine the effect of Good 

Corporate Governance (GCG), Company Size, Debt to Equity Ratio (DER) 

Against Yield to Maturity (YTM) Bonds. 

The population is the entire corporation listed on the Stock Exchange 

2006-2010. Sampling using purposive sampling is the selection of the sample with 

certain criteria, so that the sample obtained in this study were 41 companies. Data 

analysis method used in this research is descriptive analysis, classical assumption 

test, and multiple linear regression analysis to test the hypothesis using SPSS 19 

for Windows. 

The results showed that the Good Corporate Governance (GCG), 

Company Size, Debt to Equity Ratio (DER) jointly influence simultaneously on 

Yield to Maturity (YTM) bonds. Tests showed partial Good Corporate 

Governance (GCG) had no significant effect Yield to Maturity (YTM) bond, 

while the size of the Company and the Debt to Equity Ratio (DER) significantly 

influence the Yield to Maturity (YTM) bonds. 

Conclusions from this research, that the Good Corporate Governance 

(GCG) had no significant effect Yield to Maturity (YTM) bond, while the size of 

the Company and the Debt to Equity Ratio (DER) significantly influence the 

Yield to Maturity (YTM) bonds. Suggestions for further research are expected to 

enter the banking industry, finance, insurance and all other issuers of corporate 

bonds in the capital market, increase the length of the study period, and adding 

other variables that will be used to influence the Yield to Maturity (YTM) bonds. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di dalam pasar modal Indonesia ada berbagai macam sekuritas, pemodal 

diberi kesempatan untuk memilih di antara berbagai sekuritas tersebut. Salah satu 

sekuritas yang diperdagangkan dipasar modal adalah obligasi. Menurut Tandelilin 

(2001) menyatakan bahwa obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor 

pemegang obligasi memberikan pinjaman utang bagi emiten penerbit obligasi. 

Pihak yang membeli obligasi (bondholder) akan mendapatkan keuntungan 

melalui pembayaran kupon yang umumnya lebih besar dari tingkat suku bunga 

bank dan suatu ketika dapat pula memperoleh keuntungan lain, yaitu dengan 

menjual obligasi tersebut lebih tinggi dari harga belinya, sehingga investor 

memperoleh capital gain, yang merupakan selisih harga beli dengan harga jual 

obligasi 

Brigham dan Gapenski (1996) dalam Krisnilasari (2007) menyatakan bahwa 

terdapat beberapa keuntungan bagi perusahaan dalam menggunakan hutang 

jangka panjang (obligasi) yaitu: (1) biaya modal setelah pajak yang rendah, (2) 

bunga yang dibayarkan merupakan pengurang pajak penghasilan, (3) melalui 

financial leverage dimungkinkan laba per lembar saham akan meningkat, (4) 

kontrol terhadap operasi perusahaan oleh pemegang saham tidak mengalami 

perubahan. Sedangkan menurut Faerber (2000) menyatakan bahwa investor 

memilih berinvestasi pada obligasi dibanding saham karena dua alasan, yaitu: (1) 
1 



 
 

 

2 

volatilitas saham lebih tinggi dibanding obligasi, sehingga mengurangi daya tarik 

investasi pada saham, dan (2) obligasi menawarkan tingkat pengembalian yang 

positif dengan pendapatan tetap (fixed income), sehingga obligasi lebih 

memberikan jaminan dibanding saham. 

Obligasi sebagai suatu instrumen investasi menawarkan yield (tingkat 

keuntungan) bagi investor. Yield obligasi adalah faktor terpenting sebagai 

pertimbangan investor dalam melakukan pembelian obligasi sebagai instrumen 

investasinya. 

Tandelilin (2001) menyatakan bahwa yield obligasi merupakan ukuran 

pendapatan obligasi yang akan diterima oleh investor, yang cenderung bersifat 

tidak tetap. Yield obligasi tidak bersifat tetap, sebagaimana layaknya bunga 

(kupon) obligasi, karena yield obligasi akan sangat terkait dengan tingkat return 

yang diisyaratkan investor. Sedangkan Samsul (2006) menyatakan bahwa yield 

adalah keuntungan atas investasi obligasi yang dinyatakan dalam persentase. 

Fabozzi (2000) menyatakan bahwa ada beberapa ukuran yield obligasi yang 

dapat digunakan oleh investor, yaitu current yield dan yield to maturity (YTM). 

Menurut Brigham dan Houston (2006) menyatakan bahwa yield to maturity 

(YTM) merupakan tingkat keuntungan yang akan diterima investor jika membeli 

obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh 

tempo. Seorang investor yang membeli suatu obligasi dan memilikinya sampai 

obligasi itu jatuh tempo akan menerima yield to maturity (YTM) yang terdapat 

pada tanggal pembelian, tetapi yield to maturity (YTM) obligasi yang 
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diperhitungkan akan sering mengalami perubahan diantara tanggal pembelian dan 

tanggal jatuh temponya. 

Yield to maturity (YTM) bisa diartikan sebagai tingkat return majemuk yang 

akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan 

menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Menurut Tandelilin (2001) yang 

menyatakan bahwa yield to maturity (YTM) merupakan ukuran yield yang banyak 

digunakan karena yield tersebut mencerminkan return dengan tingkat bunga 

majemuk (compound rate of return) yang diharapkan investor, jika dua asumsi 

yang disyaratkan bisa terpenuhi. 

Jika kedua asumsi tersebut terpenuhi maka yield to maturity yang 

diharapkan akan sama dengan realized yield. Asumsi pertama adalah bahwa 

investor akan mempertahankan obligasi tersebut sampai dengan waktu jatuh 

tempo. Nilai yang didapat jika asumsi pertama terpenuhi sering disebut dengan 

yield to maturity (YTM). Asumsi kedua adalah investor menginvestasikan 

kembali pendapatan yang diperoleh dari obligasi pada tingkat YTM yang 

dihasilkan. 

Kesumawati (2003) dalam Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) 

menyatakan bahwa yield to maturity (YTM) adalah tingkat pengembalian yang 

akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo. 

Perhitungan yield to maturity (YTM) dilakukan dengan memasukkan semua 

pembayaran kupon bunga sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan 

mengasumsikan adanya reinvestasi dari kupon yang diterima dengan tingkat 

bunga yang sama dengan yield to maturity (YTM) obligasi tersebut. 
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Adapun latar belakang yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah 

para investor tertarik berinvestasi pada obligasi karena obligasi memberikan 

pendapatan tetap kepada pemiliknya. Akan tetapi, pada kenyataannya bisa saja 

obligasi tersebut tidak terbayar kembali akibat adanya kegagalan penerbit dalam 

memenuhi kewajiban, maka diperlukan alat ukur yield to maturity (YTM). Yield 

to maturity (YTM) adalah alat ukur yang akan digunakan investor untuk 

melakukan pertimbangan dalam pembelian obligasi. Sehingga yield to maturity 

(YTM) akan mempengaruhi yield (tingkat keuntungan) yang akan diperoleh 

investor. Jika yield to maturity (YTM) tinggi, maka yield (tingkat keuntungan) 

juga akan tinggi, sehingga risiko gagal bayar tidak akan terjadi. 

Contoh kasus yang melibatkan gagal bayar obligasi. Peristiwa ini pernah 

terjadi pada perusahaan Telekomunikasi Mobile-8 Telecom, Tbk dan pada PT 

Davomas Abadi Tbk. Dimana perseroan melalui anak usahanya, Mobile-8 

Telecom Finance Company BV, menerbitkan obligasi AS$100 juta pada tahun 

2007 yang akan jatuh tempo pada Maret 2012. Manajemen Mobile-8 telepon 

seluler FREN itu telah gagal memenuhi kewajibannya membayar bunga ke-12 dan 

denda ke-9 untuk obligasi I Mobile-8 yang jatuh tempo pada 15 Maret 2010. 

Masalah pembayaran obligasi ini bukan pertama kali terjadi. Pada Maret 2009, 

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga melakukan suspensi saham FREN maupun 

obligasinya seiring perusahaan itu tidak membayar bunga obligasi sebesar Rp 675 

miliar. Dengan adanya gagal bayar tersebut, lembaga pemeringkat PEFINDO dan 

Standard Poors menurunkan peringkat obligasi Mobile-8 menjadi “D” dari “CC”. 
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Hal ini dikarenakan perseroan tidak memiliki dana yang cukup 

(http://bataviase.co.id/node/139618). 

Berdasarkan contoh kasus diatas, maka terdapat beberapa faktor yang sering 

digunakan untuk mempengaruhi yield to maturity obligasi, diantaranya adalah 

tingkat suku bunga, peringkat obligasi, ukuran perusahaan, debt to equity ratio 

(DER), pertumbuhan perusahaan, rasio hutang dan mekanisme good corporate 

governance (GCG). Adapun variabel yang akan digunakan untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap yield to maturity obligasi adalah good corporate 

governance (GCG), ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio (DER).  

Corporate governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang 

didasarkan pada teori keagenan. Penerapan konsep corporate governance 

diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam 

mengelola kekayaan pemilik (investor), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa 

agen tidak akan melakukan suatu kecurangan (fraud) untuk kesejahteraan agen. 

Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) yang menyatakan bahwa pada tahun 

2001, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance menerbitkan pedoman 

good corporate governance. Pedoman ini bertujuan agar dunia bisnis memiliki 

acuan dasar yang memadahi mengenai konsep serta pola pelaksanaan good 

corporate governance yang sesuai dengan pola internasional umumnya dan 

Indonesia khususnya. Penerapan Corporate Governance diharapkan 

memaksimumkan nilai perseroan bagi perseroan tersebut dan bagi pemegang 

saham.  

http://bataviase.co.id/node/139618
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Penelitian ini pengukuran good corporate governance (GCG) menggunakan 

Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang merupakan program riset 

dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

CGPI diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance 

(IICG) sebagai lembaga swadaya masyarakat independen yang bekerjasama 

dengan Majalah SWA sebagai mitra media publikasi. Sedangkan dalam penelitian 

sebelumnya diproksikan dengan implementasi dari kepemilikan institusi, 

komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit. 

Selain good corporate governance (GCG), investor dan kreditor juga perlu 

mempertimbangkan karakteristik keuangan setiap perusahaan. Karakteristik 

keuangan yang berbeda-beda antar perusahaan menyebabkan relevansi angka-

angka akuntansi yang tidak sama pada semua perusahaan. Menurut Indriani 

(2005) dalam Daniati dan Suhairi (2006) menyatakan bahwa ukuran (size) 

perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan. 

Brigham dan Houston (2006) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah 

rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa 

tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, 

maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan 

lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan 

menderita kerugian. 

Riyanto (1995) dalam Kusumaningrum (2010) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan dapat diartikan sebagai besar kecilnya perusahaan dilihat dari 

besarnya nilai equity, nilai perusahaan, ataupun hasil nilai total aktiva dari suatu 
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perusahaan. Pengelompokkan perusahaan atas dasar skala operasi (besar atau 

kecil) dapat dipakai oleh investor sebagai salah satu variabel dalam menentukan 

keputusan investasi. 

Tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan, antara lain 

total penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan total aktiva (Ferry dan Jones, 1979) 

dalam Ibrahim (2008). Perusahaan besar umumnya memiliki total aktiva yang 

besar pula sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. 

Perusahaan besar dapat mengakses pasar modal. Karena kemudahan tersebut 

maka berarti bahwa perusahaan memiliki fleksibelitas dan kemampuan untuk 

mendapatkan dana. Biaya menambah hutang dan modal sendiri juga berhubungan 

dengan ukuran perusahaan. Perusahaan kecil cenderung membayar biaya modal 

sendiri dan biaya hutang jangka panjang lebih mahal daripada perusahaan besar. 

Maka perusahaan kecil mungkin menyukai hutang jangka pendek daripada 

meminjam hutang jangka panjang karena biayanya yang lebih rendah (Soesan, 

2006). 

Adapun variabel selain good corporate governance (GCG) dan ukuran 

perusahaan faktor yang mempengaruhi yield to maturity yang lain adalah debt to 

equty ratio (DER). Menurut PSAK No. 1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), “Laporan 

Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas”. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan 

merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana 

mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Salah 
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satu informasi keuangan yang perlu dipertimbangkan oleh investor sebelum 

membeli, menjual atau menahan obligasi adalah debt to equty ratio (DER).  

Purwanto dan Haryanto (2004) dalam Ibrahim (2008) yang menyatakan 

bahwa Debt to Equity Ratio (DER) merupakan indikator struktur modal dan risiko 

finansial, yang merupakan perbandingan antara hutang dan modal sendiri. 

Bertambah besarnya debt equity ratio suatu perusahaan menunjukkan risiko 

distribusi laba usaha perusahaan akan semakin besar terserap untuk melunasi 

kewajiban perusahaan. 

Adapun research gap yang melakukan penelitian mengenai pengaruh Good 

Corporate Governance terhadap yield obligasi antara lain dilakukan oleh Bhojraj 

dan Sengupta (2003) dan Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) yang meneliti 

corporate governance berhubungan positif terhadap peringkat obligasi, 

Sedangkan Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen mempunyai 

hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap yield obligasi. Penelitian 

tentang Komisaris Independen ini didukung oleh Setyapurnama (2005). Hal ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mungniyati (2009) yang 

menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Managerial tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap yield obligasi, penelitian ini didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Setyapurnama (2005). 

Adapun research gap yang melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap yiled obligasi antara lain dilakukan oleh Thompson dan Vaz 

(1990) serta Bhojraj dan Sengupta (2003) yang menemukan hasil bahwa ukuran 

perusahaan mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap 
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yield obligasi. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh 

Sengupta (1998) serta Surya dan Nasher (2011) yang menunjukkan hasil bahwa 

ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan antara ukuran 

perusahaan terhadap yield obligasi. Sedangkan Setyapurnama (2005) mempunyai 

hubungan positif dan signifikan terhadap yield obligasi. 

Adapun research gap hasil penelitian yang melakukan penelitian mengenai 

pengaruh debt to equity ratio (DER) terhadap yiled obligasi antara lain dilakukan 

oleh Bhojraj dan Sengupta (2003) menunjukkan hasil bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap yield obligasi. Namun hasil penelitian 

tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh Setyapurnama (2005) yang 

menemukan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

yield obligasi. 

Penulis termotivasi melakukan penelitian ini untuk menguji konsistensi hasil 

dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai pengaruh corporate 

governance, ukuran perusahaan dan debt to equity ratio (DER) terhadap yield 

obligasi karena terdapat sejumlah perbedaan hasil dari penelitian-penelitian 

tersebut, serta adanya fenomena gap dan research gap yang terjadi di dalam pasar 

obligasi di Indonesia mengenai faktor yang berpengaruh terhadap yield obligasi. 

Dengan demikian, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Ukuran Perusahaan, Dan 

Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Yield to Maturity (YTM) Obligasi Pada 

Perusahaan Korporasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Penelitian mengenai obligasi dirasakan masih terbatas apabila dibandingkan 

dengan penelitian mengenai saham di Indonesia, seperti tidak adanya harga yang 

tersedia pada saat penerbitan atau saat penjualan. Dengan tidak tersedianya 

informasi tersebut membuat pasar obligasi menjadi tidak semeriah pasar saham. 

Hal ini disebabkan karena keterbatasan data obligasi serta pengetahuan para 

investor terhadap obligasi. Selain itu, Wansley et al. (1992) dalam Setyapurnama 

dan Norpratiwi (2006) menyatakan bahwa sebagian besar perdagangan obligasi 

dilakukan melalui pasar negosiasi (over the counter market) dan secara historis 

tidak terdapat informasi. Padahal saat ini instrumen obligasi mulai marak dijual 

dan diperdagangkan di Indonesia. Sehingga perlu dilakukan penelitian yang 

secara khusus untuk mengkaji obligasi. 

Oleh sebab itu dalam penelitian ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

yield obligasi yang dikaji adalah Corporate Governance, ukuran perusahaan, dan 

debt to equity ratio (DER). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara good corporate 

governance (GCG), ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio (DER) 

terhadap yield to maturity obligasi? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara good corporate governance (GCG) 

terhadap yield to maturity obligasi? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap yield to 

maturity obligasi? 
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4. Apakah terdapat pengaruh antara debt to equity ratio (DER) terhadap yield 

to maturity obligasi?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis tentang pengaruh good corporate governance (GCG), 

ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio (DER) secara simultan terhadap 

yield to maturity obligasi. 

2. Untuk menganalisis tentang pengaruh good corporate governance (GCG) 

terhadap yield to maturity obligasi. 

3. Untuk menganalisis tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap yield to 

maturity obligasi. 

4. Untuk menganalisis tentang pengaruh debt to equity ratio (DER) terhadap 

yield to maturity obligasi. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Kontribusi yang diharapkan dapat diberikan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Investor 

Dapat memberikan gambaran mengenai penerapan good corporate 

governance, ukuran perusahaan dan debt to equity ratio (DER) terhadap yield to 

maturity obligasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan 

investasi obligasi di pasar modal. 
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b. Bagi Akademisi 

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan praktis bagaimana penerapan 

good corporate governance (GCG), ukuran perusahaan dan debt to equity ratio 

(DER) terhadap yield to maturity obligasi oleh perusahaan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai dasar perluasan penelitian terutama yang 

berhubungan dengan pengaruh good corporate governance (GCG), ukuran 

perusahaan dan debt to equity ratio (DER) yang dikaitkan dengan yield to 

maturity obligasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Obligasi 

Tandelilin (2001) menyatakan obligasi adalah surat tanda bukti bahwa 

investor pemegang obligasi memberikan pinjaman utang bagi emiten penerbit 

obligasi. Oleh karena itu, emiten obligasi akan memberikan kompensasi bagi 

investor pemegang obligasi, berupa kupon yang dibayarkan secara periodik 

terhadap investor. Dengan demikian, obligasi bisa dikatakan sebagai salah satu 

instrumen pasar modal yang memberikan pendapatan tetap (fixed-income 

securities) bagi pemegangnya. Perusahaan penerbit (emiten) obligasi 

berkewajiban untuk membayarkan bunga dalam jumlah tertentu secara periodik 

selama obligasi tersebut belum jatuh tempo, dan juga melakukan pembayaran 

kembali nilai prinsipal obligasi tersebut pada saat jatuh tempo yang telah 

ditentukan.  

Rinaningsih (2008) menyatakan bahwa harga dan yield obligasi merupakan 

dua variabel penting dalam transaksi obligasi bagi investor. Investor selalu 

menanyakan yield yang akan diperolehnya bila membeli obligasi dengan harga 

tertentu. Harga dan yield obligasi tersebut saling berhubungan, dan hubungan 

tersebut terbalik atau negatif. Posisi negatif itu memberikan arti bahwa bila yield 

obligasi mengalami peningkatan maka harga obligasi mengalami penurunan dan 

sebaliknya.  

13 
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Untuk menghasilkan suatu strategi investasi obligasi yang baik diperlukan 

suatu analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga obligasi. 

Harga obligasi dipengaruhi oleh risk (risiko) dan return (hasil) yang diharapkan 

dari obligasi itu.  

Tandelilin (2001) menyatakan harga setiap instrumen keuangan sama 

dengan nilai sekarang (present value) dari arus kas yang diharapkan instrumen 

keuangan tersebut. Oleh karena itu, penentuan harga membutuhkan: 1) perkiraan 

besar arus kas yang diharapkan, dan 2) perkiraan hasil diinginkan yang sesuai. 

Adapun cara menghitung harga obligasi yang dinyatakan dalam persentase (%), 

ada 3 kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan: 1) Par (nilai pari): 

Harga obligasi = nilai nominal, 2) At premium (dengan Premi): Harga obligasi > 

nilai nominal, dan 3) At discount (dengan Discount): Harga obligasi < nilai 

nominal. 

Hasil yang bisa didapatkan dari investasi pada obligasi yaitu kupon yang 

merupakan bunga dari obligasi dan capital gain, yang merupakan selisih harga 

beli dengan harga jual obligasi. Sebagai contoh, jika anda membeli saham dengan 

harga Rp 650, dan beberapa bulan kemudian anda bisa menjualnya kembali 

dengan harga Rp 700. Ini berarti, anda mengalami keuntungan Rp 50 per lembar 

sahamnya. 

Investor bisa mensyaratkan tingkat hasil (rate of return) yang dikehendaki 

dengan membandingkan obligasi itu dengan alternatif investasi lain yang 

sebanding yang tersedia di pasar. Jika hasil yang disyaratkan pasar sama dengan 

hasil yang dijanjikan obligasi, maka harga obligasi akan sama dengan nilai 
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nominalnya. Jika hasil yang disyaratkan pasar lebih tinggi dari hasil yang 

dijanjikan obligasi, maka harga obligasi akan berada di bawah nilai nominalnya, 

atau dijual secara discount. Jika hasil yang disyaratkan pasar lebih rendah dari 

hasil yang dijanjikan obligasi maka harga obligasi akan berada di atas nilai 

nominalnya, atau dijual secara premium (Fabozzi, 2000) dalam Ibrahim (2008). 

Rahardjo (2003) yang menyatakan bahwa dalam struktur keuangan 

perusahaan, obligasi mempunyai urutan lebih diutamakan daripada saham untuk 

mendapatkan haknya apabila perusahaan melakukan likuidasi. Sementara obligasi 

mempunyai urutan senioritas ketiga. Urutannya menurut Rahardjo (2003) adalah 

sebagai berikut: pajak pemerintah, utang jangka pendek, obligasi (utang jangka 

panjang), kemudian preffered stock dan yang terakhir adalah common stock. 

Oleh karena itu, menurut Ang (1997), menyatakan bahwa pemegang 

obligasi lebih dipentingkan daripada pemegang saham perusahaan publik apabila 

menuntut hak pembayaran pada saat perusahaan mengalami pailit. Setelah hak 

pemegang obligasi terpenuhi maka baru dipenuhi hak pemegang preffered stock 

dan common stock. 

Adapun perbedaan antara obligasi dengan saham sebagai berikut, jika dilihat 

dari obligasi, antara lain: 1) merupakan bukti pengakuan utang, 2) jangka waktu 

terbatas, hari jatuh tempo ditentukan, 3) tingkat bunga dan periode pembayaran 

telah ditetapkan, 4) baik perusahaan untung maupun rugi bunga dan pokok 

pinjaman wajib dibayar, 5) jika terjadi likuidasi (pembubaran perusahaan) 

pemegang obligasi memiliki klaim terlebih dahulu terhadap asset perusahaan, dll. 

Sedangkan jika dilihat dari saham, antara lain: 1) tanda bukti kepemilikan 
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perusahaan, 2) jangka waktu tidak terbatas, 3) pemegang saham memperoleh 

penghasilan disebut dividen dengan frekuensi tidak menentu, 4) dividen dibayar 

dari laba perusahaan, potensi laba perusahaan sulit ditaksir, 5) jika terjadi likuidasi 

(pembubaran perusahaan), maka pemegang saham memiliki klaim yang inferior 

(kebagian sisa-sisa hasil pembubaran), dll. 

 

2.1.1 Karakteristik Utama Obligasi  

a.  Nilai pari, adalah nilai nominal yang dinyatakan pada suatu obligasi 

(Brigham dan Houston, 2006:347). Nilai pari obligasi adalah jumlah yang 

disetujui oleh penerbit obligasi untuk dibayar kembali kepada investor 

(bondholders) pada waktu jatuh tempo obligasi.  

b. Kupon, menunjukkan besarnya pendapatan bunga yang akan diperoleh 

pemegang obligasi dari perusahaan penerbit obligasi (emiten) selama umur 

obligasi (Tandelilin, 2001).  

c. Tanggal jatuh tempo, adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan 

menerima pembayaran kembali nilai nominal obligasi dari emiten.  

d. Provisi penebusan, adalah hak emiten untuk melunasi obligasi sebelum 

tanggal jatuh tempo obligasi. Provisi penebusan umumnya menyatakan 

bahwa perusahaan harus melakukan pembayaran kepada pemegang obligasi 

jumlah yang lebih besar dari nilai pari jika emiten ingin melakukan 

penebusan sebelum jatuh tempo (Brigham dan Houston, 2006:349).  

e. Dana pelunasan, adalah sejumlah uang yang didepositokan emiten kepada 

pihak trustee, yang selanjutnya akan menginvestasikan uang tersebut dan 



 
 

 

17 

kemudian menggunakan jumlah yang terakumulasi untuk membayar 

obligasi ketika jatuh tempo (Brigham dan Houston, 2006:350). 

 

2.1.2 Jenis-Jenis Obligasi 

Tandelilin (2001) dalam prakteknya terdapat berbagai jenis obligasi yang 

diperdagangkan di pasar yang masing-masing memiliki karakter tersendiri seperti 

berikut: 

a. Fixed rate bond.  

Obligasi yang menawarkan bunga tetap selama jangka waktu obligasi 

tersebut (biasanya 5-10 tahun). Bunga yang dibayarkan mungkin setiap semester 

atau setiap tahun. 

b. Floating rates bond. 

Jenis kedua obligasi yang menawarkan suku bunga mengambang, 

biasanya dikombinasikan dengan suku bunga tetap (fixed rates) dimana coupon 

rate ditawarkan sebesar suku bunga deposito perbankan ditambah dengan 

prosentase tertentu. 

c. Zero coupon bond/discount bond. 

Obligasi dengan tingkat bunga nol/ tidak memberikan pembayaran 

bunga. Obligasi jenis ini biasanya dijual dengan diskon(dibawah harga 

nominalnya) pada awal periode kemudian dilunasi penuh sesuai dengan nilai 

nominalnya pada akhir periode. 

d. Convertible bond. 
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Obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk 

mengkonversikannya dengan sejumlah saham pada harga yang telah ditetapkan 

(exercise price) sehingga pemegangnya memperoleh capital gain karena obligasi 

ini memberikan coupon rate yang lebih rendah dari obligasi biasa.Hampir sama 

dengan warran bond. 

e. Callable dan Putable bond. 

Callable bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada emitennya 

untuk melunasi obligasi tersebut sebelum jatuh tempo pada harga call (lebih 

tinggi dari harga par yang telah ditetapkan. Biasanya dilakukan jika terjadi 

penurunan suku bunga yang menyebabkan kenaikan harga obligasi. 

Sedangkan putable bond adalah obligasi yang memberikan hak kepada 

pemegangnya untuk menjualnya/ menerima pelunasan sesuai nilai par sebelum 

jatuh tempo.Biasanya dilakukan jika terjadi kenaikan suku bunga yang 

menyebabkan penurunan harga obligasi. 

f. Mortgage bond/ Secured bonds. 

Obligasi yang diterbitkan oleh emiten dengan jaminan suatu asset riil 

ataupun financial aset lainnya yang bisa berupa tanah dan bangunan, equipments 

(permesinan, mobil/peralatan lainnya) serta surat-surat berharga lainnya. Jika 

terjadi gagal bayar dimana emiten gagal melakukan kewajibannya atas coupon 

dan nilai pokok (default risk), pemegang obligasi berhak mengambil alih aset 

tersebut. 

 

g. Junk bonds. 
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Obligasi yang memberikan coupon rate yang tinggi tetapi memiliki 

resiko gagal bayar yang juga tinggi. Biasanya diterbitkan oleh emiten 

berperingkat Bb– kebawah atau oleh emiten yang ingin membiayai suatu 

rencana merger/akuisisi. Masih banyak jenis-jenis obligasi lainnya dengan nama 

berbeda tetapi memiliki makna yang hampir sama seperti diatas. 

 

2.2 Yield Obligasi 

Rahardjo (2003) menyatakan bahwa yield obligasi merupakan faktor 

terpenting sebagai pertimbangan investor dalam melakukan pembelian obligasi 

sebagai instrumen investasinya. Investor obligasi akan menghitung seberapa besar 

pendapatan investasi atas dana yang dibelikan obligasi tersebut dengan 

menggunakan alat ukur yield. Menurut Fabozzi (2000) dalam Setyapurnama dan 

Norpratiwi (2006) menyatakan bahwa terdapat dua istilah dalam penentuan yield, 

yaitu current yield dan yield to maturity. 

Current yield merupakan hubungan kupon bunga tahunan dengan harga 

pasar obligasi. Rumus current yield Fabozzi (2000) dalam Setyapurnama dan 

Norpratiwi (2006) adalah: 

 annual dollar coupon interest 

Current Yield = 

     Price 

 

 Dimana: 

 Current yield  = hasil saat ini 

 Annual dollar coupon interest = bunga obligasi tahunan dalam dolar 

 Price = harga pasar obligasi 
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Kesumawati (2003) dalam Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) 

menyatakan bahwa yield to maturity (YTM) adalah tingkat pengembalian yang 

akan diperoleh investor apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo. 

Perhitungan YTM dilakukan dengan memasukkan semua pembayaran kupon 

bunga sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan mengasumsikan adanya 

reinvestasi dari kupon yang diterima dengan tingkat bunga yang sama dengan 

YTM tersebut. Karena rumitnya penghitungan YTM, maka dapat digunakan juga 

penghitungan yield to maturity approximation (YTM approximation). Rumus 

YTM approximation Kesumawati (2003) dalam Setyapurnama dan Norpratiwi 

(2006) adalah: 

 R – P 

 C + 
     n 

  YTM approximation  =    x 100 % 

  R + P 

  2 

 

Dimana: 

  C  = Coupon / kupon 

 n = periode waktu yang tersisa 

R = redemption value (nilai nominal)  

P  = harga pasar obligasi 

 

Tandelilin (2001) menyatakan bahwa yield to maturity (YTM) bisa diartikan 

sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika membeli obligasi 

pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. YTM 

merupakan ukuran yield yang banyak digunakan karena yield tersebut 
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mencerminkan return dengan tingkat bunga majemuk (compounded rate of 

return) yang diharapkan investor, jika dua asumsi yang disyaratkan bisa terpenuhi 

maka yield to maturity yang diharapkan akan sama dengan realized yield. Asumsi 

pertama adalah bahwa investor akan mempertahankan obligasi tersebut sampai 

dengan waktu jatuh tempo. Nilai yang didapat jika asumsi pertama dipenuhi 

sering disebut dengan yield to maturity (YTM). Asumsi kedua adalah investor 

menginvestasikan kembali pendapatan yang diperoleh dari obligasi pada tingkat 

YTM yang dihasilkan. 

YTM telah memperhitungkan unsur bunga dan nilai waktu uang. Cara ukur 

yang lebih kompleks namun mengikut-sertakan komponen pengembalian yang 

lain selain bunga adalah Yield to Maturity (YTM). YTM ini paling umum 

digunakan penerapannya didalam memberikan penilaian terhadap suatu obligasi. 

YTM mengevaluasi baik pendapatan bunga, capital gain maupun cashflow yang 

diterima sepanjang masa hidup pasar obligasi yaitu sampai maturity date (Ang, 

1997). 

Kusuma dan Asrori (2005) menyatakan bahwa secara khusus semakin tinggi 

tingkat hasil hingga jatuh tempo, semakin rendah tingkat perubahan harga. Untuk 

besar perubahan yield yang sama, pada tingkat hasil yang rendah menyebabkan 

perubahan harga yang lebih besar dibandingkan pada tingkat hasil yang tinggi. 

Dengan kata lain untuk perubahan hasil tertentu, perubahan tingkat harga akan 

lebih besar pada yield yang rendah dibanding pada yield yang tinggi. Sedangkan 

menurut Sharpe, dkk (2005) dalam Ibrahim (2008) menyatakan jika yield to 

maturitynya lebih tinggi dari yield to maturity yang dianggap tepat maka obligasi 
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dikatakan underpriced (undervalued) dan merupakan satu kandidat untuk dibeli. 

Sebaliknya, jika yield to maturity lebih rendah dari yang dianggap tepat, maka 

obligasi dikatakan overpriced (overvalued) dan merupakan kandidat untuk dijual. 

 

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Yield Obligasi 

Beberapa faktor yang sering digunakan untuk mempengaruhi yield to 

maturity obligasi, diantaranya adalah menurut Ibrahim (2008) menyatakan faktor-

faktor yang mempengaruhi yield to maturity obligasi adalah tingkat suku bunga, 

peringkat obligasi, ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio (DER). Selain itu, 

menurut Sirait (2011) menyatakan yield to maturity  dipengaruhi oleh tingkat suku 

bunga, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan rasio hutang. Sedangkan 

yang terakhir menurut Mustikasari (2010) menyatakan faktor yang mempengaruhi 

yield to maturity adalah mekanisme good corporate governance (GCG). Pada 

penelitian ini variabel yang akan digunakan untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap yield to maturity obligasi adalah good corporate governance (GCG), 

ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio (DER).  

2.3.1 Good Corporate Governance (GCG) 

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan 

dengan pengendalian perusahaan, atau sering kali dikenal dengan istilah masalah 

keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal 

dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa 

dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang 

tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. Corporate governance 
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diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. 

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan 

hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah 

kinerja perusahaan. 

Corporate governance merupakan suatu tata kelola perusahaan yang baik, 

dimana para stakeholder sangat dipentingkan dan diperhatikan. Menurut 

Tangkisan (2004) dalam Setyapurnama dan Norpratiwi (2006), corporate 

governance merupakan sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan 

tujuan meningkatkan nilai pemegang obligasi (stakeholders value) serta 

mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan 

(stakeholders) seperti kreditor, suplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja 

pemerintah dan masyarakat luas. 

Antonius dan Zaini (2004) dalam Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) 

menyatakan secara prinsip, corporate governance dalam arti sempit meliputi dua 

aspek, yaitu aspek governance structure atau board structure dan aspek 

governance process atau governance mechanism. Governance structure 

membicarakan struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran 

diantara berbagai organ utama perusahaan yaitu pemegang saham, komisaris, dan 

direksi manajemen, sedangkan governance process membicarakan mekanisme 

kerja dan interaksi aktual diantara organ-organ tersebut. Struktur corporate 

governance sebuah korporasi akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama 

teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. 
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Ada beberapa definisi tentang corporate governance antara lain yang 

dinyatakan FCGI (2001) menyatakan bahwa corporate governance adalah 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para 

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak 

dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan. 

 IICG (Indonesian Institute for Corporate Governance) mendefinisikan 

corporate governance sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan 

mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai 

dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders). Corporate 

governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang 

melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. 

 

2.3.1.1 Manfaat Penerapan Corporate Governance  

Pelaksanaan good corporate governance diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat berikut ini (FCGI, 2001):  

1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta 

lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.  

2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga 

dapat lebih meningkatkan corporate value.  
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3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia.  

4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen. 

 

2.3.1.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

Prinsip-prinsip utama corporate governance pada dasarnya memiliki 

tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Prinsip-

prinsip utama dari corporate governance tersebut, sebagaimana diuraikan oleh 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah:  

a. Fairness (Keadilan)  

Prinsip keadilan (fairness) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi 

seluruh pemegang saham. Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang 

saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham 

asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Dalam 

melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan 

asas kewajaran dan kesetaraan. 

b. Disclosure/Transparency (Keterbukaan/Transparansi)  

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada 

waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, 

kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Mewajibkan adanya suatu informasi 

yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang 
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menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan 

perusahaan. Untuk menjaga objektifitas, perusahaan harus menyediakan 

informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah untuk diakses dan 

dipahami oleh pemangku kepentingan.  

c. Accountability (Akuntabilitas)  

Akuntabilitas menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung 

usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang 

saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam Two Tiers 

System). Menekankan pada pentingnya sistem pengawasan yang efektif 

berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang 

saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap 

manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. 

d. Responsibility (Responsibilitas)  

Responsibility (responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus 

dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada 

perusahaan dan para pemegang saham. Memastikan dipatuhinya peraturan serta 

ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. Prinsip 

ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan 

konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung 

jawab sosial, serta menghindari penyalahgunaan wewenang. 
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2.3.1.3 Penilaian Corporate Governance 

CGPI (2008) menyatakan bahwa Indeks persepsi good corporate 

governance disurvey dari persepsi atau cara pandang Indonesian Institute for 

Corporate Governance (IICG) terhadap penerapan good corporate governance 

para responden. Persepsi ini diperoleh melalui 3 pendekatan yaitu; Pertama, 

kepemilikan saham. Kedua, wawancara dengan wakil perseroan (sekretaris 

korporat). Ketiga, analisis informasi publik (laporan keuangan, berita di media 

massa, situs korporat). 

 Indikator penilaian menggunakan dua tahapan: tahap pertama, pengisian 

kuisioner self assesment oleh respsonden, yang sifatnya kuantitatif dan 

menggunakan skala penilaian 0-100. Dalam tahap ini responden survey terdiri dari 

komisaris independen, direksi dan karyawan yang tidak ada pembedaan kuisioner. 

Kuisioner tersebut berisi 7 kisi pertanyaan yang harus dijawab, meliputi; (1) 

komitmen terhadap good corporate governance; (2) pemenuhan hak pemegang 

saham; (3) tata kelola dewan komisaris; (4) komite fungsional seperti komite 

audit; komite remunerasi dan komite nominasi; (5) dewan direksi; (6) hubungan 

dengan stakeholders; (7) transparansi dan akuntabilitas. 

 Kuisioner itu sendiri disusun berdasarkan peraturan dan perundangan yang 

berlaku seperti UU No. 1 tentang perusahaan terbatas, UU No. 8 / 1995 tentang 

pasar modal, serta peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan Bursa Efek 

Jakarta (BEJ). Untuk prinsip-prinsip good corporate governance, diambil dari 

panduan yang telah ditetapkan Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) dan Komnas good corporate governance. 
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Tahap kedua, penilaian kualitatif dalam bentuk interview panel pakar 15 

responden yang nilainya tertinggi dari hasil self assesment. Setiap responden 

mendapat satu sesi untuk presentasi mengenai pendekatan, pengembangan, serta 

hasil penerapan good corporate governance dalam perusahaannya. Mengenai 

sistematika penilaian presentasi menggunakan pembobotan yang ditetapkan oleh 

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). 

IICG melalui program CGPI (Corporate Governance Perception Index) 

membantu perusahaan meninjau ulang pelaksanaan  CG yang telah dilakukannya 

dan membandingkan pelaksanaannya terhadap perusahaan-perusahaan lain pada 

sektor yang sama. Hasil tinjauan dan perbandingan ini akan memberikan manfaat 

berikut kepada perusahaan: 

a) Perusahaan dapat membenahi faktor-faktor internal organisasinya yang 

belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG berdasarkan hasil 

temuan selama survey CGPI berlangsung. 

b) Kepercayaan investor dan publik meningkat terhadap perusahaan karena 

adanya hasil publikasi IICG tentang pelaksanaan konsep CG yang dilakukan 

perusahaan. 

c) Peningkatan kesadaran bersama di kalangan internal perusahaan dan 

stakeholders terhadap pentingnya GCG dan pengelolaan perusahaan kearah 

pertumbuhan yang berkelanjutan. 

d) Pemetaan masalah-masalah strategis yang terjadi di perusahaan dalam 

penerapan GCG sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang diperlukan. 
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e) CGPI dapat dijadikan sebagai indikator atau standar mutu yang ingin dicapai 

perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap penerapan 

prinsip-prinsip GCG. 

f) Perwujudan komitmen dan tanggungjawab bersama serta upaya yang 

mendorong seluruh anggota organisasi perusahaan untuk menerapkan GCG. 

 

2.3.2 Ukuran Perusahaan 

Agnes Sawir (2004:101-102) dalam Dewi (2010) ukuran perusahaan 

dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi 

untuk alasan yang berbeda yaitu: 

Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan 

perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya 

kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun 

saham. Meskipun mereka memiliki akses, biaya peluncuran dari penjualan 

sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika penerbitan sekuritas 

dapat dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin kurang dapat dipasarkan 

sehingga membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa agar investor 

mendapatkan hasil yang memberikan return lebih tinggi secara signifikan. 

Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam 

kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari 

berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran spesial yang lebih menguntungkan 

dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. Semakin besar jumlah uang yang 

digunakan, semakin besar kemungkinan kemungkinan pembuatan kontrak yang 
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dirancang sesuai dengan preferensi kedua pihak sebagai ganti dari penggunaan 

kontrak standar hutang. 

Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat 

perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Pada akhirnya, 

ukuran perusahaan diikuti oleh karakteristik lain yang mempengaruhi struktur 

keuangan. Karakteristik lain tersebut seperti perusahaan sering tidak mempunyai 

staf khusus, tidak menggunakan rencana keuangan, dan tidak mengembangkan 

sistem akuntansi mereka menjadi suatu sistem manajemen. 

Machfoedz (1994) dalam Sirait (2011) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil 

perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar 

saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 

kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) 

dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan 

kepada total asset perusahaan. 

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah 

ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Menurut Indriani (2005) dalam Ibrahim 

(2008) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki total aktiva besar 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan 

dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki 

prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga 

mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu 

menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset yang kecil. Ukuran 
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perusahaan diukur melalui total asset yang diproksikan dengan nilai logaritma 

natural dari total asset perusahaan (Ln Total Asset). Adapun rumus ukuran 

perusahaan adalah: 

LnSize = Ln Total Asset. 

Dimana: 

LnSize = Ln Total asset perusahaan. 

 

2.3.3 Debt to Equity Ratio (DER) 

Samsul (2006) menyatakan bahwa investor perlu mengetahui kesehatan 

perusahaan melalui perbandingan antara modal sendiri dan modal pinjaman. Jika 

modal sendiri lebih besar daripada modal pinjaman, maka perusahaan itu sehat 

dan tidak mudah bangkrut. Jadi, investor harus selalu mengikuti perkembangan 

rasio ekuitas terhadap utang ataupun debt to equity ratio. 

Ang (1997) menyatakan bahwa debt to equity ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur tingkat leverage (penggunaan utang) terhadap total 

shareholders’ equity yang dimiliki perusahaan. Faktor ini mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan 

oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. 

Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar kewajibannya dan rasio yang 

semakin rendah akan menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajibannya. 

Weston dan Copeland (1994) dalam Ibrahim (2008) menyatakan bahwa para 

kreditor lebih menyukai rasio hutang yang moderat, karena semakin rendah rasio 
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ini, akan ada semacam perisai sehingga kerugian yang diderita kreditor semakin 

kecil jika terjadi likuidasi. Sebaliknya, pemilik lebih menyukai rasio hutang yang 

tinggi, karena leverage yang tinggi akan memperbesar laba bagi pemegang saham 

atau karena menerbitkan saham baru berarti melepaskan sejumlah kendali 

perusahaan. 

Rasio utang (debt ratio) akan mencapai puncaknya pada saat perusahaan 

berada pada tahap kedewasaan (mature). Hal ini terkait dengan manfaat dari 

penggunaan sumber dana utang untuk pemenuhan kegiatan perusahaan. Misalnya, 

pada tahap ini dimana keuntungan sudah cukup tinggi dan beban pajak juga relatif 

tinggi pemenuhan dana dari alternatif utang dalam banyak hal dapat menekan 

besarnya pajak. Pada tahap ini juga ada kecenderungan bahwa ada pemisahan 

antara manajer dan pemilik karena perusahaan dalam tahap ini sudah banyak yang 

berubah status menjadi perusahaan publik disamping juga perusahaan memiliki 

kebutuhan investasi yang relatif rendah dan mudah diprediksi (Gumantri, 2007) 

dalam Ibrahim (2008). 

Riyanto (2001:267) dalam Puspita (2009) menyatakan apabila perusahaan 

menentukan bahwa pelunasan utangnya akan diambilkan dari laba ditahan, berarti 

perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk keperluan 

tersebut, yang ini berarti berarti hanya sebagian kecil saja yang pendapatan yang 

dapat dibayarkan sebagai deviden. Peningkatan utang ini akan mempengaruhi 

tingkat pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham, artinya semakin 

tinggi kewajiban perusahaan, akan semakin menurunkan kemampuan perusahaan 
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membayar deviden (Sudarsi, 2002:80) dalam Puspita (2009). Menurut Sartono 

(2001), debt to equity ratio dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut: 

  total liabilities 

DER (debt to equity ratio) :  

  total equity 

 

 dimana, 

  DER : Debt to Equity Ratio 

TL : Total Liabilities 

  TE : Total Equity 

Semakin besar DER menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak 

memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap ekuitas. Pembayaran dividen yang 

lebih besar meningkatkan kesempatan untuk memperbesar modal dari sumber 

ekternal. Sumber modal eksternal ini salah satunya adalah melalui hutang. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Bhojraj dan Sengupta (2003) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

corporate governance terhadap bond rating dan yield bond. Sampel yang 

digunakan adalah 1005 obligasi perusahaan industri yang diterbitkan dalam kurun 

waktu tahun 1991 sampai dengan tahun 1997. Dengan menggunakan analisis 

regresi menunjukkan hasil bahwa peringkat obligasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap yield obligasi. Selanjutnya total asset berpengaruh negatif 

terhadap yield obligasi dan DER berpengaruh positif terhadap yield obligasi. 

Setyapurnama dan Norpratiwi (2006) meneliti pengaruh corporate 

governance pada peringkat dan yield obligasi. Dalam penelitian ini proksi dari 
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corporate governance adalah kepemilikan institusi, komisaris independen, komite 

audit dan kepemilikan manajerial. Sampel diperoleh sebanyak 72 obligasi dari 26 

perusahaan penerbit obligasi yang mempunyai data peringkat dan harga selama 

kurun waktu 2001-2003. Hasil menunjukkan bahwa tidak semua elemen 

corporate governance berpengaruh terhadap peringkat dan yield obligasi. Jumlah 

komisaris independen berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi dan negatif 

terhadap yield obligasi, dan keberadaan komite audit secara statistik signifikan 

berpengaruh negatif terhadap yield obligasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

keberadaan komite audit merupakan variabel yang dipertimbangkan oleh investor 

dalam investasi obligasi.  

Thompson dan Vaz (1990) melakukan penelitian mengenai Dual Bond 

Ratings: A Test of The Certification Function of rating Agencies terhadap 426 

obligasi perusahaan industri dengan periode waktu antara Januari 1977 sampai 

dengan Desember 1983 menunjukkan hasil bahwa peringkat, ukuran perusahaan, 

dan dana sinking berpengaruh negatif signifikan terhadap yield obligasi, sedangkan 

perlindungan panggilan, volatilitas suku bunga tidak berpengaruh signifikan 

terhadap yield obligasi. 

Surya dan Nasher (2011) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh 

tingkat suku bunga SBI, exchange rate, ukuran perusahaan, debt to equity ratio 

(DER) dan bond terhadap yield obligasi korporasi di Indonesia. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua obligasi korporasi yang listed diperdagangkan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dari bulan September 2006 hingga Desember 2008 

yang berjumlah 27 obligasi dari 207 obligasi. Hasil dari penelitian diatas bahwa 
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terdapat pengaruh searah yang signifikan antara tingkat suku bunga SBI, exchange 

rate dan debt to equity ratio terhadap yield obligasi korporasi. Selain itu terdapat 

juga pengaruh yang tidak signifikan antara ukuran perusahaan terhadap yield 

obligasi korporasi dan terdapat hubungan yang berlawanan antara bond rating dan 

yield obligasi korporasi. 

Sengupta (1998) melakukan penelitian mengenai Corporate Disclosure 

Quality and The Cost of Debt terhadap 114 obligasi perusahaan industri dengan 

periode waktu antara tahun 1987 sampai dengan tahun 1991 yang menunjukkan 

hasil bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap yield 

obligasi, sedangkan total asset tidak berpengaruh signifikan terhadap yield 

obligasi. 

Setyapurnama (2005) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Corporate 

Governance dan Kualitas Audit Terhadap Peringkat dan Yield Obligasi terhadap 

26 perusahaan dengan periode waktu antara 1 Januari 2001 sampai dengan 31 

Desember 2003. Dengan menggunakan analisis regresi berganda yang 

menunjukkan hasil bahwa total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

yield obligasi, sedangkan debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap yield obligasi. 

Mungniyati (2009) meneliti The Effect of Corporate Governance and 

Earnings Information on Bond Ratings and Yields. Sampel diambil dari bulan 1 

Januari 2005 sampai 31 Desember 2007. Adapun hasil dari penelitian diatas 

bahwa (1) Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Managerial tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap yield obligasi, (2) Sedangkan Komisaris 
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Independen dan Komite Audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap yield 

obligasi. 

Mustikasari (2010) meneliti Pengaruh Mekanisme Good Corporate 

Governance Terhadap Peringkat Obligasi dan Yield Obligasi (Studi Empiris 

Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel 54 perusahaan yang 

tergabung dalam kelompok The Indonesian Institute for Corporate Governance. 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui dua tahap yaitu analisis 

deskriptif dan analisis statistik. Adapun hasil dari penelitian diatas bahwa: 1) 

Tidak terdapat pengaruh positif secara signifikan IICG terhadap peringkat 

obligasi, sedangkan untuk variabel kontrol leverage terbukti berpengaruh 

signifikan negatif terhadap peringkat obligasi, dan 2) Terdapat pengaruh secara 

signifikan positif IICG terhadap yield obligasi, sedangkan untuk variabel kontrol 

ukuran dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap yield obligasi 

Ibrahim (2008) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Tingkat Suku 

Bunga, Peringkat Obligasi, Ukuran Perusahaan dan Debt to Equity Ratio 

Terhadap Yield to Maturity Periode Tahun 2004 – 2006. Sampel 22 obligasi 

korporasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah IRATE (tingkat suku bunga) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap YTM obligasi, RATING (peringkat 

obligasi) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap YTM obligasi, LnSIZE 

(ukuran perusahaan) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap YTM obligasi, 

dan DER (Debt to Equity Ratio) berpengaruh positif dan signifikan terhadapYTM 

obligasi. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Judul / Peneliti / 

Tahun 

Variabel Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Effect of 

Corporate 

Governance on 

Bond Ratings and 

Yields: The Role 

of Institusional 

Investor and 

Outside Directors 

/ Bhojraj dan 

Sengupta/ 2003 

Bond yields, 

Institutiona 

l ownership, Board 

of directors, Years 

to maturity, 

Sinking fund, Call 

provision, Total 

assets, Debt to 

equity ratio, 

Rating, Market 

Beta 

Ordinar

y 

Least 

Square 

(OLS) 

Regressi

on 

Institutional ownership, 

Board of directors, 

Years to maturity, Call 

provision, Total assets,, 

Debt to equity ratio, 

Rating, Market beta 

berpengaruh terhadap Bond 

yields, sedangkan 

Sinking fund tidak 

berpengaruh terhadap 

bond yields 

2. Dual Bond 

Ratings: A Test of 

The Certification 

Function of rating 

Agencies/Thomps

on, G Rodney dan 

Vaz / 1990 

Bond yields, 

Rating, Size (total 

assets), Sinking 

Fund, Call 

Protection, 

Volatility in 

interest rate 

Multiple 

regressi

on 

Rating, size, sinking 

fund berpengaruh terhadap 

bond yields, sedangkan call 

protection dan volatility in 

interest rate tidak 

berpengaruh terhadap bond 

yields 

3. Analisis pengaruh 

tingkat suku 

bunga SBI, 

exchange rate, 

ukuran 

perusahaan, debt 

to equity ratio 

(DER) dan bond 

terhadap yield 

obligasi korporasi 

di Indonesia/ 

Surya dan Nasher 

/ 2011 

tingkat suku bunga 

SBI, exchange 

rate, ukuran 

perusahaan, debt 

to equity ratio 

(DER), bond, yield 

obligasi 

Regresi 

panel 

data 

(1) terdapat pengaruh searah 

yang signifikan antara tingkat 

suku bunga SBI, exchange 

rate dan debt to equity ratio 

terhadap yield obligasi 

korporasi. Selain itu (2) 

terdapat juga pengaruh yang 

tidak signifikan antara ukuran 

perusahaan terhadap yield 

obligasi korporasi dan (3) 

terdapat hubungan yang 

berlawanan antara bond 

rating dan yield obligasi 

korporasi. 

4. Corporate 

Disclosure 

Quality and The 

Cost of Debt / 

Sengupta/ 1998 

Bond yields,Years 

to maturity,rating, 

Convertible, 

Subordinated, 

call, Debt to 

equity ratio, Total 

asset 

Multiple 

regressi

on 

Years to maturity, rating, 

Convertible, Debt to equity 

ratio, Subordinated 

berpengaruh terhadap bond 

yields, sedangkan call, Total 

asset tidak berpengaruh 

terhadap bond yields 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Judul / Peneliti / 

Tahun 

Variabel Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

5. Pengaruh 

Corporate 

Governance dan 

Kualitas Audit 

Terhadap Peringkat 

dan Yield Obligasi / 

Setyapurnama / 

2005 

Yield obligasi, 

Kepemilikan 

institusi, 

Kepemilikan 

manajerial, 

Kualitas audit, 

Total asset, Debt 

to equity ratio 

Regresi 

bergand

a 

Kualitas audit, Total 

asset berpengaruh 

terhadap yield obligasi, 

sedangkan Kepemilikan 

institusi, Kepemilikan 

manajerial, Debt to equity 

ratio tidak berpengaruh 

terhadap yield obligasi 

6. Pengaruh corporate 

governance 

terhadap peringkat 

obligasi dan yield 

obligasi/ 

Setyapurnama dan 

Norpratiwi / 2006 

kepemilikan 

institusi, 

komisaris 

independen, 

komite audit & 

kepemilikan 

manajerial, 

peringkatobligasi 

dan yield 

obligasi 

logistic 

regressi

on 

(logit) 

dan 

multivar

iate 

regressi

on 

Jumlah komisaris 

independen berpengaruh 

positif terhadap peringkat 

obligasi dan negatif 

terhadap yield obligasi, dan 

keberadaan komite audit 

secara statistik signifikan 

berpengaruh negatif 

terhadap yield obligasi. 

7. The Effect of 

Corporate 

Governance and 

Earnings 

Information on 

Bond Ratings and 

Yields/ Mungniyati/ 

2009 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Managerial, 

Komisaris 

Independen, 

Komite Audit 

dan yield 

obligasi 

logistic 

regressi

on 

(logit) 

dan 

Multiple 

regressi

on 

(1) Kepemilikan 

Institusional dan 

Kepemilikan Managerial 

tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap yield 

obligasi, (2) Sedangkan 

Komisaris Independen dan 

Komite Audit mempunyai 

pengaruh signifikan 

terhadap yield obligasi. 

8 Pengaruh 

Mekanisme Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap Peringkat 

Obligasi dan Yield 

Obligasi (Studi 

Empiris Perusahaan 

Yang Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia/ 

Mustikasari/2010 

Corporate 

governance, 

peringkat 

obligasi, yield 

obligasi, total 

asset, DER 

 logistic 

regressi

on 

(logit) 

dan 

multivar

iate 

regressi

on 

1. IICG tidak berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

peringkat obligasi, leverage 

terbukti berpengaruh 

signifikan negatif terhadap 

peringkat obligasi. 2. IICG 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap yield 

obligasi, sedangkan ukuran 

dan leverage tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap yield obligasi 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Judul / Peneliti / 

Tahun 

Variabel Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

9 Pengaruh Tingkat 

Suku Bunga, 

Peringkat Obligasi, 

Ukuran Perusahaan 

dan Debt to Equity 

Ratio Terhadap 

Yield to Maturity 

Periode Tahun 

2004 – 2006 

/Ibrahim/2008 

Tingkat 

Suku 

Bunga, 

Peringkat 

Obligasi, 

Ukuran 

Perusahaan 

dan Debt to 

Equity 

Ratio, yield 

obligasi 

Regresi 

berganda 

IRATE berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

YTM obligasi, RATING  

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap YTM 

obligasi, LnSIZE 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap YTM 

obligasi, dan DER 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadapYTM 

obligasi. 

Sumber : Pengolahan data 

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 

1. Pengaruh Corporate governance (GCG) terhadap Yield to Maturity 

Obligasi 

Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI (2001) 

mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, 

pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal 

dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, 

sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholder). Nilai tambah yang dimaksud adalah corporate governance 

memberikan perlindungan efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali 

investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. 
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Corporate governance merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang 

didasarkan pada teori keagenan. Penerapan konsep corporate governance 

diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam 

mengelola kekayaan pemilik (investor), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa 

agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen. 

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara principal dengan 

agent. Menurut Darmawati et al. (2005) dalam Setyapurnama dan Norpratiwi 

(2006), inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara 

kepemilikan (principal/investor) dan pengendalian (agent/manajer). 

Kepemilikan diwakili oleh investor mendelegasikan kewenangan kepada agen 

dalam hal ini manajer untuk mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai 

harapan bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka 

akan memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran 

investor. 

Teori keagenan dilandasi dengan tiga asumsi Eisenhardt (1989) dalam 

Setyapurnama dan Norpratiwi (2006), yaitu: asumsi sifat manusia (human 

assumptions), asumsi keorganisasian (organizational assumptions), dan asumsi 

informasi (information assumptions). Asumsi sifat manusia dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu: (1) self-interest, yaitu sifat manusia untuk mengutamakan 

kepentingan diri sendiri, (2) bounded-rationality, yaitu sifat manusia yang 

memiliki keterbatasan rasionalitas, dan (3) risk aversion, yaitu sifat manusia 

yang lebih memilih mengelak dari risiko. Asumsi keorganisasian 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) konflik tujuan antara partisipan, (2) 
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efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, dan (3) asimetri informasi antara 

pemilik dan agen. Asumsi informasi merupakan asumsi yang menyatakan 

bahwa informasi merupakan suatu komoditas yang dapat dibeli. Teori kegenan 

lebih menekankan pada penentuan pengaturan kontrak yang jelas untuk masing-

masing pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban, sehingga dapat 

meminimumkan konflik keagenan. 

Yield obligasi biasanya diukur menggunakan alat ukur yield to maturity 

untuk pertimbangan dalam membeli obligasi. Yield obligasi sangat ditentukan 

oleh kondisi pasar obligasi, sehingga jika nilai pasar meningkat yield obligasi 

cenderung akan meningkat. Kondisi pasar obligasi di pasar modal sangat 

ditentukan oleh kepercayaan investor terhadap perusahaan yang mengeluarkan 

obligasi. Reputasi perusahaan sangat menentukan tinggi rendahnya nilai 

obligasi. Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik, akan cenderung 

memiliki kinerja yang lebih baik, sehingga mampu memberikan kepercayaan 

terhadap investor karena sifat dari good corporate governance adalah transparan 

dan akuntabel. Kepercayaan investor yang tinggi ini akan berpengaruh terhadap 

nilai pasar obligasi, sehingga yield obligasi menjadi semakin meningkat. Jadi, 

selain melihat dari kepercayaan investor yang tinggi, biasanya para investor 

menggunakan yield to maturity sebagai pertimbangan dalam menentukan yield 

obligasi. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa teori keagenan 

terhadap good corporate governance dipengaruhi oleh yield obligasi yang 

diukur menggunakan alat ukut yield to maturity. 
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2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Yield to Maturity Obligasi 

Panjaitan, dkk (2004) dalam Ibrahim (2008) berpendapat bahwa 

perusahaan yang mempunyai nilai skala kecil cenderung kurang menguntungkan 

dibandingkan dengan perusahaan yang berskala besar. Perusahaan kecil hanya 

memiliki faktor-faktor pendukung untuk memproduksi barang dengan jumlah 

terbatas. Oleh karena itu, perusahaan yang berskala kecil mempunyai risiko 

yang lebih besar daripada perusahaan besar. Perusahaan yang mempunyai risiko 

yang besar biasanya menawarkan return yang besar untuk menarik investor. 

Miswanto dan Husnan (1999) dalam Ibrahim (2008) menyatakan bahwa 

penelitiannya mengenai pengaruh ukuran perusahaan pada risiko bisnis 

menemukan bahwa besar kecilnya perusahaan mempengaruhi risiko bisnis. Dari 

penelitiannya diperoleh bukti empiris bahwa perusahaan kecil memiliki risiko 

dan return yang lebih tinggi dibanding perusahaan besar. Bhojraj dan Sengupta 

(2003) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan akan mempunyai 

peringkat obligasi yang lebih tinggi karena risiko pasarnya rendah sehingga 

akan menurunkan yield. 

Aktiva merupakan tolak ukur besaran atau skala suatu perusahaan. 

Biasanya perusahaan besar mempunyai aktiva yang besar pula nilainya. Secara 

teoritis perusahaan yang lebih besar mempunyai kepastian (certainty) yang lebih 

besar daripada perusahaan kecil sehingga akan mengurangi tingkat 

ketidakpastian mengenai prospek perusahaan ke depan. Hal tersebut dapat 

membantu investor memprediksi risiko yang mungkin terjadi jika berinvestasi 

pada perusahaan itu (Yolana dan Martani, 2005) dalam Ibrahim (2008). 
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila 

perusahaan memiliki total asset yang besar, maka perusahaan tersebut akan 

menawarkan yield obligasi yang rendah atau kecil, karena perusahaan yang 

berskala besar atau memiliki total asset yang besar memiliki risiko yang kecil 

dibandingkan perusahaan kecil yang memiliki risiko yang besar, selain itu 

perusahaan yang besar memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang 

relatif lama, lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding 

perusahaan dengan total asset yang kecil (Ibrahim, 2008). 

3. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Yield to Maturity 

Obligasi 

Meek, dkk (1995) serta Suripto (1999) dalam Ibrahim (2008) 

menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai proporsi utang lebih banyak 

dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya keagenan yang lebih 

besar. Semakin besar leverage perusahaan, semakin besar kemungkinan transfer 

kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham dan manajer. Oleh karena 

itu, perusahaan yang mempunyai leverage tinggi mempunyai kewajiban lebih 

untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang (Wallace, dkk, 

1994) dalam Ibrahim (2008). 

Weston dan Copeland (1999) dalam Sirait (2011) menyatakan bahwa 

para kreditur lebih menyukai rasio hutang yang moderat, oleh karena semakin 

rendah rasio ini, akan ada semacam perisai sehingga kerugian yang diderita 

kreditur semakin kecil jika terjadi likuidasi. Sebaliknya, pemilik lebih menyukai 

rasio hutang yang tinggi, oleh karena leverage yang tinggi akan memperbesar 
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laba bagi pemegang saham atau oleh karena menerbitkan saham baru berarti 

melepaskan sejumlah kendali perusahaan. 

Rasio hutang yang terlalu tinggi menunjukkan hutang yang berlebihan, 

dan menandakan adanya kemungkinan bahwa perusahaan tidak akan mampu 

menciptakan laba yang cukup untuk membayar kewajiban obligasinya (Bodie, 

et.al., 2006) dalam Sirait (2011). Sedangkan menurut Indra (2006) dalam 

Ibrahim (2008) menyatakan bahwa debt to equity ratio yang semakin besar akan 

mengakibatkan semakin tingginya risiko untuk tidak mampu membayar hutang. 

Semakin tinggi rasio ini (DER) maka semakin besar risiko yang dihadapi dan 

investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. 

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan tingginya rasio DER 

maka akan mengindikasikan semakin tingginya risiko default perusahaan 

dimasa yang akan datang sehingga akan berdampak pada tingginya yield 

obligasi perusahaan. Semakin besar tingkat risiko maka semakin besar 

keuntungan yang diisyaratkan (Sartono, 2001) dalam Sirait (2011). Dengan 

demikian semakin besar hutang (DER), maka yield yang diisyaratkan juga 

semakin besar. (Bodie, dkk, 2006) dalam Sirait (2011). 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

2.6 Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Corporate Governance (GCG), Ukuran Perusahaan, dan Debt to Equity 

Ratio (DER) berpengaruh secara simultan terhadap Yield to Maturity 

Obligasi. 

H2 : Corporate Governance (GCG) berpengaruh terhadap Yield to Maturity 

Obligasi. 

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Yield to Maturity Obligasi. 

H4 : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Yield to Maturity 

Obligasi. 

Good Corporate 

Governance (GCG) 

(X1) 

 

Yield to Maturity 

Obligasi  

(Y) 
 

Ukuran Perusahaan    

(X2) 

Debt to Equity Ratio 

(DER)                       

(X3) 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersifat kuantitatif, yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate 

Governance Perception Index (CGPI). Data tersebut berupa laporan keuangan 

yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terdaftar selama tahun 2006 sampai 2010 

di Bursa Efek Indonesia dan ada di Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

  

3.2 Populasi dan Sampel 

Perusahaan yang diambil dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

yang terdaftar di BEI dan ada di Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

yang masuk dalam pemeringkatan Corporate Governance Perception Index 

(CGPI) periode tahun 2006 – 2010. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Dalam pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive 

sampling dengan kriteria sebagai berikut : 

1.  Perusahaan korporasi yang masuk dalam peringkat Corporate Governance 

Perception Index (CGPI) periode tahun 2006 – 2010. 

2. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan korporasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang tidak termasuk dalam industri perbankan, keuangan, 

dan asuransi. 
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3. Obligasi pada perusahaan korporasi yang mengeluarkan laporan keuangan 

lengkap dan beredar pada periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 

Desember 2010. 

4.  Obligasi pada perusahaan korporasi yang aktif diperdagangkan selama 

periode pengamatan. 

5. Obligasi pada perusahaan korporasi yang perusahaan penerbitnya terdaftar 

dalam peringkat obligasi di Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

selama kurun waktu pengamatan. 

Berdasarkan kriteria purposive sampling yang ditetapkan, terdapat 41 peru- 

sahaan yang memenuhi kriteria seperti yang telah dijelaskan diatas.  

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Yield to Maturity (YTM). 

Yield to Maturity (YTM) merupakan tingkat pengembalian yang akan diperoleh 

investor pada obligasi jika disimpan hingga jatuh tempo. Variabel Yield to 

Maturity diberi simbol (YTM). Karena rumitnya penghitungan YTM, maka dapat 

digunakan juga penghitungan yield to maturity approximation (YTM 

approximation). Rumus YTM approximation menurut Kesumawati (2003) dalam 

Setyapurnama dan Norpratiwi (2006)  adalah: 

 R – P 

 C + 

     n 

  YTM approximation  =    x 100 % 

  R + P 

  2 
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Dimana: 

  C  = Coupon / kupon 

 n = periode waktu yang tersisa 

R = redemption value (nilai nominal)   

P  = harga pembelian 

 

3.3.2 Variabel Independen 

 Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat, baik secara positif maupun 

negatif. Yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah good 

corporate governance (GCG), ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio (DER). 

Definisi operasional dan pengukuran dari tiap variabel-variabel dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

a. Good Corporate Governance (GCG) 

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

hampir kebanyakan good corporate governance (GCG) diproksikan dengan 

implementasi dari kepemilikan institusi, komisaris independen, komite 

audit, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit. 

Peneliti ingin mencoba melakukan penelitian dengan variabel GCG yang 

diukur menggunakan skor CGPI, karena pengukuran menggunakan skor 

CGPI masih jarang digunakan dalam mengukur good corporate governance 

(GCG). Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah program 

riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di 
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Indonesia. Program CGPI secara konsisten telah diselenggarakan pada setiap 

tahunnya sejak tahun 2001. CGPI diselenggarakan oleh IICG sebagai 

lembaga swadaya masyarakat independen yang bekerjasama dengan 

Majalah SWA sebagai mitra media publikasi. 

 CGPI merupakan gabungan dari tujuh komponen yang diberi bobot. 

Tujuh komponen tersebut adalah: 1) Komitmen terhadap corporate 

governance, 2) Hak pemegang saham, 3) Tata kelola dewan komisaris, 4) 

Komite-komite fungsional (yang membantu tata kelola dewan komisaris), 5) 

Direksi, 6) Transparansi, 7) Hubungan dengan stakeholders. Index ini 

menggunakan skala interval 0-100. Jika perusahaan memiliki skor mencapai 

atau mendekati 100 maka perusahaan tersebut semakin baik dalam 

menerapkan corporate governance. Adapaun rating CGPI (2008) adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Rating Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

Kategori Skor Penilaian Predikat Rating 

A  > 85 - 100 Sangat Terpercaya 

B > 70 - 85 Terpercaya 

C > 55 - 70 Cukup Terpercaya 

 

b. Ukuran perusahaan  

 Ukuran perusahaan adalah jumlah nilai kekayaan yang dimiliki suatu 

perusahaan (total aktiva). Variabel ini diukur dengan logaritma natural dari 

total asset. Variabel ukuran perusahaan diberi simbol ( LnSIZE). 
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c. Debt to Equity Ratio (DER)  

 Debt to Equity Ratio (DER) adalah perbandingan antara jumlah total 

hutang terhadap total equity. Variabel Debt to Equity Ratio diberi simbol 

(DER). Menurut Sartono (2001), debt to equity ratio dapat dirumuskan 

dengan persamaan sebagai berikut: 

  total liabilities 

DER (debt to equity ratio) :  

   total equity 

 

  Dimana: 

  DER : Debt to Equity Ratio 

 TL : Total Liabilities 

  TE : Total Equity 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder dan teknik 

purposive sampling yang digunakan, maka pengumpulan data didasarkan pada 

teknik dokumentasi yang dipublikasikan oleh Indonesia Stock Exchange (IDX), 

Corporate Governance Perception Index (CGPI), dan Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD).  

 

3.5 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu analisis kuantitatif. 

Analisis kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-angka dan 

dengan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis. Untuk 
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mempermudah dalam menganalisis digunakan SPSS (Statistical Package for 

Social Science) versi 19.0 yaitu software yang berfungsi untuk menganalisis data 

dan melakukan perhitungan statistik baik parametrik maupun non parametrik 

dengan basis Windows. 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

Ghozali (2006) menyatakan bahwa statistik deskriptif berhubungan dengan metode 

pengelompokan, peringkasan dan penyajian data dalam cara yang lebih informatif. Data-

data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, 

kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Adapun statistik deskriptif digunakan 

untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu yield to maturity 

obligasi sebagai variabel dependen dan variabel independen yang terdiri dari good 

corporate governance (GCG), ukuran perusahaan dan Debt to Equity Ratio (DER).  

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian 

asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa 

penggunaan model regresi berganda menghasilkan estimator linear yang tidak 

bias. Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi klasik yaitu, 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). 

Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara 

analisis grafik dan uji statistik. 

a) Analisis grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selain melihat grafik 

histogram, uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat normal probability 

plot yang 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 sesungguhnya akan mengikuti 

garis diagonalnya 

b) Analisis statistik 

Selain menggunakan analisis grafik, uji normalitas dapat dilakukan 

dengan analisis statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).  

 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas 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 
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(Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam 

model regresi dilakukan dengan melihat berbagai informasi sebagai berikut: 

a) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), 

maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. 

b) Nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Dimana kedua ukuran 

ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai 

cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas 

adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini 

timbul karena residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya (Ghozali, 2006). Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan Run Test. Run test sebagai 

bagian dari statistik non-parametrik digunakan untuk menguji apakah antar 

residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat 
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hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. 

Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random 

atau tidak (sistematis). 

d. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas (Ghozali, 2006). Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara nilai prediksi 

variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dasar analisis 

sebagai berikut: 

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

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

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

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

 

3.5.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini digunakan untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen 

apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk 



 
 

 

55 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. 

Penggunaan dengan model analisis ini dengan alasan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya yaitu antara good 

corporate governance (GCG) (X1), Ukuran Perusahaan (X2) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) (X3) berpengaruh terhadap yield to maturity obligasi (Y). Alasan 

lainnya yaitu untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel 

terikatnya, baik secara simultan maupun parsial. Adapun persamaan regresi adalah 

sebagai berikut: 

 

Dimana: 

Y =  Yield to maturity obligasi perusahaan yang dihitung berdasarkan 

harga obligasi. 

β  = konstanta 

β 1 – β 3 = koefisien regresi dari tiap-tiap variabel penelitian 

X1 = Skor implementasi Corporate Goveranance yang diukur dengan 

Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

X2  = Ukuran Perusahaan 

X3 =  Rasio total kewajiban dibagi total ekuitas sebagai variabel 

  kontrol 1 (DER) 

e = error 

Y = β 0+β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e  
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3.5.4 Pengujian Hipotesis 

Uji hipotesis statistik dilakukan dengan cara: 

a. Pengujian terhadap goodness of fit model (Uji F) / Uji Statistik Simultan 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen 

(goodness of fit model). Untuk pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

Uji F (F test). Hasil F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan α = 5%. 

Jika: 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. 

b. Pengujian terhadap regresi parsial (Uji t) 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen secara individual berpengaruh terhadap 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. 

c. Koefisien Determinasi 

Selain karakteristik hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, 

satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui adalah seberapa kuat 
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hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang terjadi. Oleh sebab itu, 

ada dua alat analisis untuk menentukan derajat hubungan antara variabel bebas 

dan variabel terikat. Pertama adalah koefisien determinasi. Koefisien 

determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel 

dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R
2 

pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan 

nilai Adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak 

seperti R
2
, nilai Adjusted R

2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2006). 

Kemudian, yang kedua adalah koefisien korelasi (r
2
). Koefisien korelasi 

(r
2
) berusaha menjelaskan bagaimana arah hubungan antara variabel bebas dan 

terikat dan seberapa erat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat itu. 

Koefisien korelasi merupakan akar pangkat dua koefisien determinasi (R
2
) 

menurut Ghozali (2006). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Data Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan korporasi periode tahun 

2006 – 2010 sebanyak 100 perusahaan. Pemilihan perusahaan korporasi 

dikarenakan perusahaan korporasi memiliki ciri dan sifat yang berbeda dengan 

perusahaan lain, diantaranya: 1) kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan 

harta pribadi, 2) modal dan ukuran besar, 3) kelangsungan perusahaan korporasi 

ada ditangan pemilik saham, 4) dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki 

bagian saham, 5) kepemilikan perusahaan korporasi mudah berpindah tangan, 6) 

keuntungan dibagikan kepada pemilik modal/ saham dalam bentuk dividen, 

sedangkan obligasi dalam bentuk kupon, dll. 

Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Atas dasar kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, 

maka diperoleh jumlah sampel dari penelitian selama periode 2006 - 2010 adalah 

sebanyak 41 perusahaan. 

 

4.1.2 Analisis Deskriptif 

Uji statistik deskripsi dilakukan terhadap data yield to maturity obligasi 

sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen penelitian ini adalah 

good corporate governance (GCG), ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio 

(DER). Analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Deskriptif Variabel Penelitian 

 

 
N 

Mi

nimum 

Ma

ximum 

M

ean 

Std. 

Deviation 

YTM 4

1 

10,

53 

14,

24 

12

,5488 

1,194

63 

GCG 4

1 

59,

16 

87,

40 

77

,3629 

5,318

92 

Size 4

1 

11,

77 

13,

71 

13

,1071 

,5268

7 

DER 4

1 

,33 7,7

5 

1,

8278 

1,683

33 

Valid 

N (listwise) 

4

1 
    

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mean yield to maturity 

(YTM) dari 41 emisi obligasi sebesar 12,5488 artinya bahwa suku bunga atau 

besarnya kupon yang diterima oleh investor hingga jatuh tempo adalah sebesar 

12,55% dari besarnya nilai nominal emisi obligasi. Hasil ini menunjukkan bahwa 

investasi melalui obligasi cukup memberikan prospek return yang tinggi. 

Sedangkan standar deviasi sebesar  1,19463 berarti ukuran penyebaran dari yield 

obligasi adalah sebesar 1,19 dari 41 kasus yang terjadi. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebaran data untuk standar deviasi variabel YTM  sudah baik dan data 

variabel tersebut terdistribusi secara normal, karena nilai rata-ratanya lebih besar 

dibanding nilai standar deviasi yang dimiliki oleh YTM. Sedangkan nilai 

minimum variabel YTM sebesar 10,53. Dan nilai maksimum variabel YTM 

sebesar 14,24. 

Good Corporate Governance (GCG) memiliki mean sebesar 77,3629 dan 

standar deviasi sebesar 5,31892 yang berarti mean perusahaan telah memiliki 
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peringkat yang terpercaya, dengan menunjukkan bahwa sebaran data untuk 

standar deviasi pada GCG sudah baik dan terdistribusi secara normal yaitu lebih 

kecil dibandingkan nilai rata-ratanya. Hal ini berarti rata-rata perusahaan yang 

mengeluarkan obligasi telah mengimplementasikan corporate governance dengan 

baik, yang ditinjau dari (1) komitmen terhadap GCG, (2) pemenuhan hak 

pemegang saham, (3) tata kelola dewan komisaris, (4) komite fungsional (seperti 

Komite Audit, Komite Remunerasi dan Komite Nominasi), (5) dewan direksi, (6) 

hubungan dengan stakeholders, dan (7) transparansi dan akuntabilitas. Nilai 

minimum variabel GCG sebesar 59,16. Sedangkan nilai maksimum variabel GCG  

sebesar 87,40. 

SIZE memiliki mean sebesar 13,1071 dengan standar deviasi sebesar 

0,52687. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mean adalah sebesar 

13,1071 dan termasuk dalam ukuran perusahaan yang cukup besar. Apalagi 

didukung oleh standar deviasi dengan sebaran data pada variabel SIZE yang sudah 

baik dan terdistribusi secara normal, yaitu nilai rata-rata yang lebih besar 

dibandingkan nilai standar deviasinya. Nilai minimum variabel SIZE sebesar 

11,77. Sedangkan nilai maksimum variabel SIZE sebesar 13,71. 

Debt to Equity Rasio (DER) memiliki mean sebesar 1,8278 dengan standar 

deviasi sebesar 1,68333, menunjukkan bahwa sebaran data pada variabel DER 

sudah baik dan terdistribusi secara normal, dengan rasio hutang terhadap ekuitas 

rata-rata 1,68333 lebih kecil dari nilai total ekuitas. Hal ini berarti perusahaan 

yang menerbitkan obligasi memiliki tingkat hutang yang lebih kecil dibandingkan 
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modal sendirinya. Nilai minimum variabel DER sebesar 0,33. Sedangkan nilai 

maksimum variabel DER sebesar 7,75.  

Berdasarkan tabel 4.1 dan setelah dicocokkan dengan lampiran dapat 

diketahui bahwa pada variabel YTM memiliki nilai minimum sebesar  10,53 yang 

terjadi pada perusahaan PT. Indosat, Tbk. Dan nilai maksimum pada variabel 

YTM sebesar 14,24 yang dimiliki oleh PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. 

Pada variabel GCG memiliki nilai minimum sebesar 59,16 terjadi pada 

PT. Trimegah Sekurities, Tbk. Sedangkan nilai maksimum variabel GCG  sebesar 

87,40 dimiliki oleh PT Medco Energi International, Tbk. 

Pada variabel Size memiliki nilai minimum sebesar 11,77 yang terjadi 

pada PT Astra Graphia, Tbk. Sedangkan nilai maksimum variabel Size sebesar 

13,71 dimiliki oleh PT. Indosat, Tbk, Tbk. 

Terakhir pada variabel DER memiliki nilai minimum sebesar 0,33 yang 

terjadi pada PT PT. Kalbe Farma, Tbk. Sedangkan nilai maksimum variabel DER 

sebesar 7,75 yang dimiliki oleh PT Adhi Karya (Persero), Tbk. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai hutang yang dimiliki PT Adhi Karya (Persero), Tbk 

lebih banyak dari pada perusahaan korporasi yang lainnya.  

 Adapun peringkat Yield to Maturity (YTM) per tahun 2006 sampai 

dengan 2010 dalam persentase, dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini: 

Tabel 4.2 Yield to Maturity obligasi 

Ta

hun 

Yield to Maturity 

obligasi 

Ketera

ngan 

20

06 

12,50 % 

14,29 % 

Cukup 

Baik 
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20

07 

20

08 

20

09 

20

10 

7, 69 % 

16,67 % 

14,28 % 

Baik 

Kuran

g Baik 

Sangat 

Baik 

Baik 

 

 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa yield obligasi di pasar obligasi 

Indonesia pada tahun 2009 mengalami peningkatan sangat tajam dibandingkan 

tahun sebelumnya. Terhitung di tahun 2009, yield to maturity obligasi mengalami 

peningkatan yang sangat baik mencapai 16,67 % yaitu sebesar 8,98 % dari tahun 

sebelumnya. Apalagi setelah terjadinya penurunan mencapai 7,69 % pada tahun 

2008 dan menjadikan yield to maturity memperoleh peringkat yang kurang baik di 

tahun tersebut. 

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengaruh good corporate governance (GCG), ukuran perusahaan, dan 

debt to equity ratio (DER) terhadap yield to maturity obligasi dapat dilihat pada 

analisis regresi linier berganda yang meliputi uji simultan dan parsial. Uji asumsi 

klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda. Dalam uji asumsi klasik 

meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi. Berikut ini hasil pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini: 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, 

variabel-variabel memiliki distribusi normal. Salah satu cara termudah untuk 
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melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Namun ada metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik yaitu grafik 

Histogram dan grafik Normal Probability Plot dapat dilihat pada gambar 4.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan grafik histogram pada gambar 4.1 diatas maupun grafik normal 

plot pada gambar 4.2 dibawah ini maka dapat disimpulkan bahwa grafik 

histogram memberikan pola distribusi yang normal dan grafik normal plot terlihat 

titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah 

garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

 

 

 

Gambar 4.1 

Grafik Histogram 
Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan 

SPSS 19.0 
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Selain itu, untuk mendukung dan meyakinkan hasil uji normalitas grafik, 

maka dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik yang dilakukan yaitu uji statistik 

non-parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Nilai signifikansi dari 

residual yang terdistribusi secara normal adalah jika nilai Asymp Sig (2-tailed) 

dalam uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test lebih besar dari α = 0,05. Hasil 

uji statistik non-parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dapat dilihat 

pada tabel 4.3 di bawah ini: 

Tabel 4.3 Uji Normalitas Berdasarkan Uji Kolmogorov Smirnov 

 

 
Unstanda

rdized Residual 

N 41 

Normal 

Parameters
a,b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation 

1,034350

52 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,151 

Positive ,076 

 

Gambar 4.2 

Grafik Normal Probability Plot 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan 

SPSS 19.0 
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Negative -,151 

Kolmogorov-Smirnov Z ,969 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,305 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 

19.0 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa besarnya nilai Asymp.Sig (2-tailed) adalah 

0,305 dan lebih besar dari 0,05. Selain itu, nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 

0,969 dan tidak signifikan pada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa uji 

Kolmogorov-Smirnov memperkuat hasil uji grafik sebelumnya yang menyatakan 

bahwa data terdistribusi secara normal. 

 

 

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui adanya 

korelasi antara variabel independen dalam suatu model regresi. Regresi berganda 

tidak efektif digunakan apabila antar variabel bebas mengandung 

multikolinearitas. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan sempurna antara variabel good corporate 

governance (GCG), ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio (DER). 

Pengukuran multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance ≤ 0,10 

atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas 

 

Model Collinearity Statistics 
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Tolera

nce VIF 

1 (Cons

tant) 
  

GCG ,660 1,516 

Size ,766 1,305 

DER ,795 1,257 

a. Dependent Variable: YTM 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 
 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen 

yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi 

antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai 

VIF (Variance Inflation Factor) juga menunjukkan hal yang sama yaitu tidak ada 

satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen good 

corporate governance (GCG), ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio (DER) 

dalam model regresi linear berganda.  

4.1.3.3 Uji Autokorelasi 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2006). 

Autokorelasi timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-Test). Jika, du < d >4 – 

du maka model regresi terbebas dari autokorelasi. Adapun nilai du untuk jumlah 

variabel independen 3 dengan jumlah sampel 41 pada taraf signifikansi 0,05 
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adalah sebesar 1,660. Hasil perhitungan uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 

4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 

 

M

odel R 

R 

Square 

Adjus

ted R Square 

Std. 

Error of the 

Estimate 

Durbi

n-Watson 

1 ,

500
a
 

,2

50 

,190 1,075

47 

1,936 

a. Predictors: (Constant), DER, LnSize, CGPI 

b. Dependent Variable: YTM 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 
 

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,936, nilai ini akan dibandingkan dengan 

nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 41 (n) dan 

jumlah variabel independen 3 (k=3) di dapatkan nilai dl (batas luar) = 1,348 ; du 

(batas dalam) = 1,660. Oleh karena nilai DW 1,936 lebih besar dari batas dalam 

(du) 1,660 dan kurang dari 1,936 (4-du), yaitu 1,660<1,936<2,064 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dan tidak terdapat kesalahan data 

pada periode lalu yang mempengaruhi kesalahan data pada periode sekarang. 

4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul 

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian 

yang konstan dari suatu observasi. Berdasarkan hasil analisis dengan SPSS 

didapatkan hasil dari uji glejser. Uji glejser yaitu meregresikan semua variabel 

independen dengan nilai IeI sebagai variabel independen. Apabila variabel 

independen tersebut secara statistik signifikan, dapat disimpulkan bahwa model 
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regresi mengandung heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas juga dapat dilihat dengan grafik plot antara nilai prediksi 

variabel dependen dengan residualnya (Ghozali: 2006). Hasil uji 

heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini: 

Tabel 4.6 Uji Glejser 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Stand

ardized 

Coefficients 

t 

S

ig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (C

onstant) 

-

4,148 

2,38

5 
 

-

1,739 

,

090 

G

CG 

,027 ,022 ,224 1

,221 

,

230 

Si

ze 

,237 ,204 ,198 1

,161 

,

253 

D

ER 

-

,114 

,063 -,305 -

1,824 

,

076 

a. Dependent Variable: ABS 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel 

independen yang memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti tidak 

terjadi ketidaksamaan variance antar variabel independen. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heteroskesdatisitas antar variabel good corporate governance 

(GCG), ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio (DER) dalam model regresi. 

Ini berarti data yang digunakan pada penelitian ini layak dan baik untuk diteliti. 

Selain dapat dilihat dari uji glejser, uji heteroskedastisitas dapat juga dilihat dari 

grafik scatterplot pada Gambar 4.3 sebagai berikut: 
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Grafik scatterplot di atas menunjukkan bahwa pola titik-titik yang 

terbentuk menyebar secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 

0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari 

heterokedastisitas. Sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian ini.  

 

 

4.1.4 Hasil Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

antara variabel bebas (independent) yaitu good corporate governance (GCG) (X1), 

ukuran perusahaan (X2), dan debt to equity ratio (DER) (X3),  terhadap  variabel 

terikat (dependent) yaitu yield to maturity (YTM) obligasi (Y). Perhitungan 

koefisien regresi menggunakan SPSS versi 19.0 diperoleh hasil perhitungan 

secara  parsial dan simultan. Hasil analisis regresi linear sederhana dengan 

menggunakan SPSS 19.0 dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini: 

Tabel 4.7 Hasil Persamaan Regresi Berganda 

 

Gambar 4.3 Grafik Scatterplot 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder 

menggunakan SPSS 19.0 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

S

ig. B 

Std. 

Error 

1 (C

onstant) 

21,1

50 

4,30

7 

,

000 

G

CG 

,028 ,039 ,

475 

Si

ze 

-

,777 

,369 ,

042 

D

ER 

-

,332 

,113 ,

006 

a. Dependent Variable: YTM 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa hasil estimasi regresi yang 

diperoleh koefisien konstanta sebesar 21,150, koefisien good corporate 

governance (GCG) sebesar 0,028, koefisien ukuran perusahaan sebesar -0,777, 

koefisien debt to equity ratio (DER) sebesar -0,332. Jadi persamaan regresi linear 

berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

  Ŷ  = yield to maturity (YTM) obligasi 

  X1 = good corporate governance (GCG) 

  X2 = ukuran perusahaan  

 X3 = debt to equity ratio (DER) 

e  = error 

Ŷ =  21,150 + 0,028 X1 – 0,777 X2 – 0 ,332 X3 + e 
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Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa dari ketiga variabel 

independen, yaitu good corporate governance (GCG), ukuran perusahaan, dan 

debt to equity ratio (DER) memiliki hubungan yang berbeda beda terhadap yield 

to maturity (YTM) obligasi. Interpretasi dari persamaan tersebut adalah : 

1. Konstanta (costant) = 21,150 (positif signifikan), artinya bila variabel good 

corporate governance (GCG), ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio 

(DER) konstan atau tetap, maka yield to maturity (YTM) obligasi akan sebesar 

21,150. 

2. Koefisien b1 = 0,028 (positif signifikan), artinya jika nilai variabel good 

corporate governance (GCG) meningkat sebesar 1% sedangkan nilai variabel 

lain tetap maka akan mengakibatkan naiknya variabel yield to maturity (YTM) 

obligasi sebesar 0,028. 

3. Koefisien b2 = -0,777 (negatif signifikan), artinya jika nilai variabel ukuran 

perusahaan meningkat sebesar 1% sedangkan nilai variabel lain tetap maka 

akan mengakibatkan turunnya variabel yield to maturity (YTM) obligasi 

sebesar -0,777. 

4. Koefisien b3 = -0 ,332 (negatif signifikan), artinya Jika nilai variabel debt to 

equity ratio (DER) meningkat sebesar 1% sedangkan nilai variabel lain tetap 

maka akan mengakibatkan turunnya variabel yield to maturity (YTM) obligasi 

sebesar -0 ,332. 

 

4.1.5 Uji Hipotesis 

4.1.5.1 Uji Simultan (uji F) 
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Uji simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model bepengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Hasil uji simultan (uji F) penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 4.8 dibawah ini: 

Tabel 4.8 Uji Simultan 

 

Model 

Sum of 

Squares 

d

f 

Mean 

Square F 

S

ig. 

1 Regres

sion 

14,290 3 4,763 4

,118 

,

013
a
 

Residu

al 

42,795 3

7 

1,157 
  

Total 57,085 4

0 
   

a. Predictors: (Constant), DER, LnSize, CGPI 

b. Dependent Variable: YTM 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 
 

 

Pada tabel 4.8 besarnya nilai F hitung adalah 4,118 dengan nilai signifikansi 

0,013
a
. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen good corporate governance (GCG), ukuran 

perusahaan, dan debt to equity ratio (DER), secara simultan mempengaruhi yield 

to maturity (YTM) obligasi. 

 

4.1.5.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui dan mengukur secara individu 

(parsial) variabel independen (good corporate governance (GCG), ukuran 

perusahaan, dan debt to equity ratio (DER) mempengaruhi variabel dependen 

(yield to maturity (YTM) obligasi). Uji t dilakukan dengan membandingkan sig t 
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dengan probabilitas tingkat signifikan 5%. Selain itu membandingkan nilai t 

hitung dengan nilai t tabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini:  

Tabel 4.9 Uji Parsial (Uji t) 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Stand

ardized 

Coefficients 

t 

S

ig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (C

onstant) 

21,1

50 

4,30

7 
 

4

,911 

,

000 

G

CG 

,028 ,039 ,126 ,

721 

,

475 

Si

ze 

-

,777 

,369 -,343 -

2,108 

,

042 

D

ER 

-

,332 

,113 -,469 -

2,936 

,

006 

a. Dependent Variable: YTM 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 

 

Variabel  good corporate governance (GCG) secara statistik menunjukkan 

hasil yang tidak signifikan pada α = 0,05, yaitu sebesar 0,475. Dilihat dari nilai 

signifikansinya lebih dari 0,05 (0,475 > 0,05) berarti hipotesis yang menyatakan 

good corporate governance (GCG) tidak berpengaruh terhadap yield to maturity 

sehingga hasilnya ditolak. Dengan demikian, good corporate governance (GCG) 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap yield to maturity obligasi. 

Variabel ukuran perusahaan secara statistik menunjukkan hasil yang 

signifikan pada α = 0,05, yaitu sebesar 0,042. Dilihat dari nilai signifikansinya 

kurang dari 0,05 (0,042 < 0,05) berarti hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap yield to maturity sehingga hasilnya diterima. 
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Dengan demikian, ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

yield to maturity obligasi. 

Variabel debt to equity ratio (DER) secara statistik menunjukkan hasil 

yang signifikan pada α = 0,05, yaitu sebesar 0,006. Dilihat dari nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05 (0,006 < 0,05) berarti hipotesis yang menyatakan 

bahwa debt to equity ratio (DER) berpengaruh terhadap yield to maturity sehingga 

hasilnya diterima. Dengan demikian, debt to equity ratio (DER) berpengaruh 

secara signifikan terhadap yield to maturity obligasi. 

4.1.5.3 Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat hubungan antara variabel 

independen dengan dependen. Semakin nilai 𝑅2 mendekati satu maka variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai 𝑅2 semakin kecil 

maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen 

sangat terbatas. Hasil koefisien determinasi data penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.10 dibawah ini: 

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi 

M

odel R 

R 

Square 

Adjuste

d R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,

500
a
 

,250 ,190 1,07547 

a. Predictors: (Constant), DER, LnSize, CGPI 

b. Dependent Variable: YTM 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 
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Tabel 4.10 menunjukkan besarnya nilai adjusted R
2
 sebesar 0,190 yang 

berarti 19,0% variable yield to maturity (YTM) obligasi dapat dijelaskan oleh 

variabel independen good corporate governance (GCG), ukuran perusahaan, dan 

debt to equity ratio (DER). Sedangkan sisanya 81,0% dijelaskan oleh variabel 

lainnya di luar model regresi. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini adalah menguraikan temuan secara 

keseluruhan yang telah diperoleh setelah dilakukan proses pengolahan data. 

Berdasarkan hipotesis yang diajukan oleh peneliti, maka peneliti akan 

mengidentifikasi setiap hasil yang telah didapat dari uji regresi berganda. Hasil 

pengujian hipotesis yang dikembangkan secara ringkas pada tabel 4.11 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Hipotesis Keseluruhan 

N

o 

H

ipotesis 

Keterangan Kesi

mpulan 

Hasil 

1 H1 GCG, SIZE, dan DER 

secara simultan 

berpengaruh terhadap 

yield to maturity (YTM) 

obligasi 

Diterima  nilai signifikansi 

0,013 lebih kecil 

dari 0,05 

2 H2 GCG tidak berpengaruh 

terhadap yield to 

maturity (YTM) obligasi 

Ditolak nilai signifikansi 

0,475 lebih besar 

dari 0,05 

3 H3 SIZE berpengaruh 

terhadap yield to 

maturity (YTM) obligasi 

Diterima  nilai signifikansi 

0,042 lebih kecil 

dari 0,05 

4 H4 DER berpengaruh 

terhadap yield to 

maturity (YTM) obligasi 

Diterima nilai signifikansi 

0,006 lebih kecil 

dari 0,05 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 
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4.2.1 Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Ukuran Perusahaan, 

dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Yield To Maturity (YTM) 

obligasi. 

Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Ukuran Perusahaan, dan 

Debt to Equity Ratio (DER) dapat dilihat pada Tabel 4.6 besarnya nilai F hitung 

adalah 4,118 dengan nilai signifikansi 0,013
a
. Karena nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan hasil statistik untuk uji F menunjukkan bahwa 

semua variabel independen berpengaruh terhadap Yield To Maturity (YTM) 

obligasi. Sehingga H1 yang menyatakan Good Corporate Governance (GCG), 

Ukuran Perusahaan, dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh secara simultan 

terhadap Yield To Maturity (YTM) obligasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan penjelas pada variabel Yield To 

Maturity (YTM) obligasi. Temuan ini secara umum relatif konsisten dengan 

penelitian Bhojraj dan Sengupta (2003), Thompson G Rodney dan Vaz (1990), 

Surya dan Nasher (2011), Sengupta (1998), Mungniyati (2009), Setyapurnama 

(2005), Setyapurnama dan Norpratiwi (2006), Mustikasari (2010) dan Ibrahim 

(2008). Hal ini juga memiliki implikasi bahwa investor dapat menggunakan Good 

Corporate Governance (GCG), Ukuran Perusahaan, dan Debt to Equity Ratio (DER) 

secara bersama-sama (simultan) dapat memprediksi Yield To Maturity (YTM) 

obligasi suatu perusahaan.  
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4.2.2 Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Yield To 

Maturity (YTM) obligasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi variabel Good 

Corporate Governance (GCG) lebih besar dari 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,475 

maka H2 ditolak. Dengan demikian good corporate governance (GCG) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap yield to maturity (YTM) obligasi. 

Adapun teori yang dipakai dalam GCG menggunakan teori keagenan 

(agency teory). Menurut Darmawati et al. (2005) dalam Setyapurnama dan 

Norpratiwi (2006) inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara 

kepemilikan (principal/investor) dan pengendalian (agent/manajer). Kepemilikan 

diwakili oleh investor yang mendelegasikan kewenangan kepada agen dalam hal 

ini manajer untuk mengelola kekayaan investor. Investor mempunyai harapan 

bahwa dengan mendelegasikan wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan 

memperoleh keuntungan dengan bertambahnya kekayaan dan kemakmuran 

investor. 

Teori keagenan (agency teory) menurut Jensen dan Meckling (1976) 

dalam Prabowo (2011) yang menyatakan bahwa pemilik surat utang/obligasi 

(bondholders) menghadapi dua tipe konflik keagenan yang dapat meningkatkan 

resiko default serta mengurangi nilai klaim dari surat utang mereka. Yang pertama 

adalah konflik antar pihak manajemen dengan semua pihak eksternal yang 

berkepentingan (external stakeholders), baik itu pemegang saham maupun 

bondholders.  Pemisahan kepemilikan dan kewenangan dalam mengendalikan 

perusahaan menyebabkan terjadinya masalah perbedaan/kesenjangan informasi 
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(Information asymmetry problems) antara investor eksternal dengan pihak 

manajer. Kesenjangan tersebut menimbulkan masalah moral hazard, dimana 

manajer cenderung memiliki insentif mementingkan tujuan pribadi dengan 

mengorbankan kepentingan pihak eksternal. 

Perilaku tersebut bisa terjadi dalam berbagai bentuk antara lain kelalaian 

mejalankan tanggungjawab, mengkonsumsi bonus, kompensasi berlebihan, dan 

bentuk perilaku lain yang meningkatkan resiko konflik keagenan yang dialami 

pemegang surat utang serta dapat mengurangi nilai aliran kas yang diharapkan 

oleh pihak perusahaan dan stakeholders eksternal. Seiring menurunnya tingkat 

arus kas yang diharapkan, resiko default dari bondholders akan meningkat 

sehingga dapat menyebabkan penurunan peringkat surat utang perusahaan. 

Konflik yang kedua adalah konflik dengan pihak pemegang saham 

(shareholders). Pemegang saham dalam perusahaan ter-leverage cenderung 

memiliki insentif untuk mengambil keputusan yang dapat mentransfer kekayaan 

dari pihak bondholders ke pihak shareholders (wealth transfer). Hal ini dapat 

terjadi dalam beberapa bentuk, yang tentunya berpengaruh terhadap rata-rata dan 

varian dari aliran kas perusahaan di masa mendatang (future cash flow). Sebagai 

contoh, jika pemegang saham lebih memilih untuk meminta pembayaran langsung 

atas asset perusahaan (dalam bentuk deviden atau pembelian kembali saham) 

dibanding berinvestasi pada proyek yang memiliki net present value positif, maka 

itu berakibat pada menurunnya rata-rata aliran kas perusahaan di masa mendatang. 

Penurunan tersebut tentunya akan meningkatkan resiko default yang harus 

dihadapi pihak bondholders. Selain itu, jika pemegang manajer mampu 
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mempengaruhi pihak manajemen untuk berinvestasi pada proyek yang berisiko 

dapat meningkatkan varians atau ketidakpastian dari aliran kas perusahaan di 

masa mendatang, pihak bondholders juga akan dihadapkan pada resiko default 

yang lebih besar. Melalui kedua contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak 

bondholders akan menghadapi resiko yang lebih tinggi, karena meningkatnya 

kemungkinan bahwa kontrak yang berisi klaim tetap terhadap aliran kas 

perusahaan di masa mendatang tidak akan dilunasi oleh perusahaan.   

Yield obligasi sangat ditentukan oleh kondisi pasar obligasi, sehingga jika 

nilai pasar meningkat yield obligasi cenderung akan meningkat. Kondisi pasar 

obligasi di pasar modal sangat ditentukan oleh kepercayaan investor terhadap 

perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Reputasi perusahaan sangat menentukan 

tinggi rendahnya nilai obligasi. Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang 

baik, akan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik, sehingga mampu 

memberikan kepercayaan terhadap investor karena sifat dari good corporate 

governance adalah transparan dan akuntabel. Kepercayaan investor yang tinggi ini 

akan berpengaruh terhadap nilai pasar obligasi, sehingga yield obligasi menjadi 

semakin meningkat (Mustikasari, 2010).  

Berdasarkan penelitian diatas menunjukkan hasil yang bertolak belakang 

dengan teori, hasil tersebut bisa disebabkan karena GCG yang diukur dengan 

menggunakan Corporate Governance Perception Index (CGPI). Yang dimiliki 

oleh 41 perusahaan korporasi yang hampir sebagian besar memiliki peringkat 

yang lumayan tinggi, jika dibandingkan perusahaan korporasi yang lain, yaitu 

mempunyai peringkat sangat terpercaya, terpercaya, dan hanya beberapa 
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perusahaan korporasi yang memiliki peringkat cukup terpercaya sehingga dari 

penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa penelitian ini masih sangat homogen 

atau tidak ada variasi data di dalamnya. Oleh karena itu corporate governance 

(GCG) tidak berpengaruh signifikan terhadap yield to maturity (YTM) obligasi. 

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mungniyati (2009) 

yang meneliti kepemilikan institusional dan kepemilikan managerial tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap yield obligasi, sedangkan komisaris 

independen dan komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap yield 

obligasi. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Mustikasari (2010) yang memperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh secara 

signifikan positif IICG terhadap yield obligasi. Setyapurnama dan Norpratiwi 

(2006), Bhojraj dan Sengupta (2003), dan Setyapurnama (2005) yang menemukan 

bahwa beberapa implementasi good corporate governance seperti komisaris 

independen, komite audit, dan kualitas auditor terbukti berpengaruh secara 

signifikan terhadap yield obligasi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komisaris 

independen, komite audit, dan kualitas auditor merupakan salah satu variabel yang 

dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi pada obligasi.  

4.2.3  Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Yield To Maturity (YTM) 

obligasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi variabel ukuran 

perusahaan lebih kecil dari 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,042 maka H3 diterima. 
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Dengan demikian ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap yield to 

maturity (YTM) obligasi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Thompson dan Vaz (1990), 

Ibrahim (2008) serta Bhojraj dan Sengupta (2003) yang menyatakan bahwa 

semakin besar perusahaan akan mempunyai peringkat obligasi yang lebih tinggi 

karena risiko pasarnya rendah sehingga akan menurunkan yield. Hasil penelitian 

tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh Sengupta (1998) serta Surya dan 

Nasher (2011) yang bertolak belakang dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan 

hasil bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan antara 

ukuran perusahaan terhadap yield obligasi. 

Penelitian ini mendukung teori yang menjelaskan bahwa perusahaan yang 

mempunyai nilai skala kecil cenderung kurang menguntungkan dibandingkan 

dengan perusahaan yang berskala besar. Perusahaan kecil hanya memiliki faktor-

faktor pendukung untuk memproduksi barang dengan jumlah terbatas. Oleh 

karena itu, perusahaan yang berskala kecil mempunyai risiko yang lebih besar 

daripada perusahaan besar. Perusahaan yang mempunyai risiko yang besar 

biasanya menawarkan return yang besar untuk menarik investor. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa apabila 

perusahaan memiliki total asset yang besar, maka perusahaan tersebut akan 

menawarkan yield obligasi yang rendah atau kecil, karena perusahaan besar atau 

memiliki total asset yang besar memiliki risiko yang kecil dibandingkan 

perusahaan kecil yang memiliki risiko yang besar, selain itu perusahaan yang 

besar memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, lebih 
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stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total 

asset yang kecil (Ibrahim, 2008).  

4.2.4 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Yield To Maturity 

(YTM) obligasi. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi variabel debt to 

equity ratio (DER) lebih kecil dari 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0,006 maka H4 

diterima. Dengan demikian debt to equity ratio (DER) berpengaruh signifikan 

terhadap yield to maturity (YTM) obligasi. 

Penelitian ini konsisten dengan teori yang menjelaskan bahwa semakin 

tinggi rasio ini (DER) maka semakin besar risiko yang dihadapi dan investor akan 

meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dengan tingginya rasio DER maka akan mengindikasikan semakin 

tingginya risiko default perusahaan dimasa yang akan datang sehingga akan 

berdampak pada tingginya yield obligasi perusahaan. Semakin besar tingkat risiko 

maka semakin besar keuntungan yang diisyaratkan (Sartono, 2001). Dengan 

demikian, semakin besar hutang (DER), maka yield yang diisyaratkan juga 

semakin besar. (Bodie, dkk, 2006) dalam Sirait (2011). Hasil penelitian ini 

konsisten atau mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bhojraj 

dan Sengupta (2003), Surya dan Nasher (2011), Ibrahim (2008) serta Sengupta 

(1998) yang menemukan bahwa debt to equity ratio (DER) berpengaruh dan 

signifikan terhadap yield obligasi. Selanjutnya, tidak mendukung hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Setyapurnama (2005) yang menemukan hasil bahwa 

debt to equity ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap yield obligasi. 
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Debt to Equity Ratio (DER) merupakan indikator struktur modal dan risiko 

finansial, yang merupakan perbandingan antara hutang dan modal sendiri. 

Bertambah besarnya debt equity ratio suatu perusahaan menunjukkan risiko 

distribusi laba usaha perusahaan akan semakin besar terserap untuk melunasi 

kewajiban perusahaan (Purwanto dan Haryanto, 2004). 

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara klaim keuangan jangka 

panjang yang digunakan untuk mendanai kesempatan investasi jangka panjang 

dengan pengembalian (rate of return) jangka panjang pula (Brigham dan 

Gapenski, 1996) dalam Ibrahim (2008). Perusahaan yang mempunyai proporsi 

utang lebih banyak dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya 

keagenan yang lebih besar. Semakin besar leverage perusahaan, semakin besar 

kemungkinan transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham dan 

manajer (Meek, dkk, 1995 serta Suripto, 1999) dalam Ibrahim (2008). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh good corporate 

governance (GCG), ukuran perusahaan, dan debt to equity ratio (DER) terhadap 

Yield To Maturity (YTM) obligasi pada perusahaan korporasi yang terdaftar di 

BEI tahun 2006-2010, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Good Corporate Governance (GCG), Ukuran Perusahaan, dan Debt to Equity 

Ratio (DER) berpengaruh secara simultan signifikan terhadap Yield To 

Maturity (YTM) obligasi.  

2. Variabel Good Corporate Governance (GCG) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap Yield To Maturity (YTM) obligasi. 

3. Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Yield To 

Maturity (YTM) obligasi.  

4. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap Yield 

To Maturity (YTM) obligasi. 

 

5.2 SARAN 

Penelitian ini membuktikan bahwa hanya good corporate governance 

(GCG) yang tidak berpengaruh terhadap Yield To Maturity (YTM) obligasi 

sedangkan ukuran perusahaan dan debt to equity ratio (DER) berpengaruh 

84 
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terhadap Yield To Maturity (YTM) obligasi. Berdasarkan hasil tersebut, saran 

yang dapat diberikan penulis : 

1. Untuk peneliti yang akan datang sebaiknya penggunaan mekanisme good 

corporate governance (GCG) yang diukur menggunakan skor Corporate 

Governance Perception Index (CGPI) tidak hanya memasukkan peringkat 

yang tinggi saja, akan tetapi juga memasukkan semua peringkat yang ada 

dalam CGPI sehingga hasilnya tidak homogen/ada variasi data didalamnya 

dan good corporate governance (GCG) menjadi signifikan terhadap yield to 

maturity (YTM) obligasi 

2. Penelitian ini hanya terbatas pada corporate governance (GCG), ukuran 

perusahaan, dan debt to quity ratio (DER), yang mana nilai adjusted R square 

ketiga variabel tersebut adalah sebesar 0,190 atau 19,0%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa masih terdapat 81,0% variabel lain yang tidak digunakan 

dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap yield to 

maturity (YTM) obligasi, sehingga penelitian selanjutnya sebaiknya 

mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lainnya juga diluar variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini, seperti independensi tingkat suku bunga, 

kualitas laba, peringkat obligasi, inflasi, pertumbuhan perusahaan, likuiditas, 

durasi, dan ketetapan indenture antara lain Buyback, Sinking Fund, Secure. 

3. Untuk peneliti ke dapan, dapat menggunakan komponen corporate 

governance yang lebih lengkap seperti keberadaan komite independen, tingkat 

kepemilikan saham manajer dalam perusahaan, keberadaan auditor 

Independen 4-Besar, kepemilikan Institusional yang lebih komprehensif. 
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Dengan komponen yang lebih komprehensif diharapkan nilai adjusted R
2 

meningkat dan hasilnya menjadi signifikan, sehingga kemampuan praktek 

corporate governance dalam menjelaskan yield to maturity (YTM) obligasi 

akan lebih meningkat. 
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Lampiran 1: Cara Menghitung YTM 

 Medco Energi International, Tbk. 

Tingkat Bunga Efektif Tahunan 

m = 12 bln/3 bln = 4 bln 

EAR = (1 + k/m) – 1 

 = [(1 + 13,125%)^4] – 1 

 = 1 + 0,137852 = 1,137852 – 1 

 = 0,137852 = 13,79% 

 Harga Obligasi 

C = (13,125% / 4) x 1.350.000.000.000 

    = 44.296.875.000 

n  = 3 tahun x 4 = 12 

I  = 13,79% / 4 = 0,0345 

 maka, 

 PV = 44.296.875.000 x   
1− 

1

1+0,0345
 12

0,0345
  + 

1.350.000.000.000

 1+0,0345 12
 

  = 44.296.875.000 x   
1− 0,967 12

0,0345
  + 

1.350.000.000.000

1,502
 

  = 44.296.875.000 x   
1− 0,669 

0,0345
  + 898.801.597.900 

  =  44.296.875.000 x 9,594 + 898.801.597.900 

  = 424.984.218.800 + 898.801.597.900 

  = 1.323.785.816.700 

 Price = 
Rp  1.323.785.816.700

Rp  1.350.000.000.000
 x 100% 

   = 98,06 % 

 YTM = 
C+

R−P

n
R +P

2

 

   = 
13,125%+

100−98,06

3
100 +98,06

2

 

   = 
13,125%−0,647

99,03
 = 

12,478

99,03
 = 12,60 % 



 
 

 

92 

Lampiran 2: YTM Perusahaan 

No. tahun Nama Perusahaan/ No. 

Seri 

Efective 

date 

Maturity 

date 

kupon 

(%) / C 

Redemption 

value / R 

purchase 

value / P 

time 

(year) 

YTM 

 

1.  

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

PT. Medco Energi 

International, Tbk./ I 

29/06/2004 12/07/2009 

 

13,125 100 98,06 3 12,6 

2. PT. Kalbe Farma, Tbk./ I 

 

30/06/2006 28/06/2009 13,625 100 98,51 3 

 

14,23 

3. PT. Astra Graphia, Tbk./ I 

 

28/10/2003 

 

27/10/2008 

 

13,375 

 

100 

 

98,8 

 

5 

 

14,06 

 

4. PT. Apexindo P.D, Tbk./ IA 

 

11/04/2005 

 

08/04/2010 

 

12,25 

 

100 98,09 

 

4 

 

12,85 

 

5. PT. Indosat, Tbk/ III seri A 

 

23/10/2003 

 

22/10/2008 

 

12,5 

 

100 

 

99,04 

 

2 

 

13,04 

 

6. PT. Indosat, Tbk/ III seri B 

 

23/10/2003 

 

22/06/2010 

 

12,875 

 

100 

 

98,27 

 

4 

 

13,42 

 

7. PT. Indosat, Tbk/ IV 

 

22/06/2005 

 

21/06/2011 

 

12 

 

100 

 

97,45 

 

7 

 

12,67 

 

8. PT. Trimegah Sekurities, 

Tbk/ I 

14/07/2004 

 

13/07/2009 

 

12,875 

 

100 

 

98,64 

 

5 

 

13,42 

 

9.  

2007 

PT. Adhi Karya (Persero), 

Tbk./ IV 

09/07/2007 

 

08/07/2012 

 

11 

 

100 

 

98,28 

 

5 

 

11,44 

 

10. PT. Kalbe Farma, Tbk./ I 

 

30/06/2006 

 

28/06/2009 

 

13,625 

 

100 

 

98,95 

 

2 

 

14,23 

 

11. PT. Indosat, Tbk/ III seri A 

 

23/10/2003 

 

22/10/2008 

 

12,5 

 

100 99,5 

 

1 

 

13,03 
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Lampiran 2: YTM Perusahaan (Lanjutan) 

No. tahun Nama Perusahaan/ No. 

Seri 

Efective 

date 

Maturity 

date 

kupon 

(%) / C 

Redemption 

value / R 

purchase 

value / P 

time 

(year) 

YTM 

 

12.  

 

 

2007 

PT. Indosat, Tbk/ III seri B 

 

23/10/2003 

 

22/10/2010 

 

12,875 

 

100 98,64 

 

3 

 

13,42 

 

13. PT. Indosat, Tbk/ IV 

 

02/06/2005 

 

21/06/2011 

 

12 

 

100 

 

97,85 

 

4 

 

12,67 

 

14. PT. Indosat, Tbk/ V seri A 

 

30/05/2007 

 

29/05/2014 

 

10,2 

 

100 98,31 

 

7 10,53 

 

15. PT. Indosat, Tbk/ V seri B 

 

30/03/2007 

 

29/05/2017 

 

10,65 

 

100 

 

97,44 

 

10 

 

11,05 

 

16.  

 

 

 

 

 

2008 

PT. Adhi Karya (Persero), 

Tbk./ IV 

09/07/2007 

 

06/07/2012 

 

11 

 

100 

 

98,55 

 

4 

 

11,45 

 

17. PT. Indosat, Tbk/ III seri B 

 

23/10/2003 

 

22/10/2010 

 

12,875 

 

100 

 

99,01 

 

2 

 

13,44 

 

18. PT. Indosat, Tbk/ IV 

 

02/06/2005 

 

21/06/2011 

 

12 

 

100 

 

98,25 

 

3 

 

12,69 

 

19. PT. Indosat, Tbk/ V seri A 

 

30/05/2007 

 

29/05/2014 

 

10,2 

 

100 

 

98,52 

 

6 

 

10,53 

 

20. PT. Indosat, Tbk/ V seri B 

 

30/05/2007 

 

29/05/2017 

 

10,65 

 

100 

 

97,66 

 

9 

 

11,04 

 

21. PT. Indosat, Tbk/ VI seri A 

 

10/04/2008 

 

09/04/2013 

 

10,25 

 

100 

 

98,63 

 

5 

 

10,60 
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Lampiran 2: YTM Perusahaan            (Lanjutan) 

No. tahun Nama Perusahaan/ No. 

Seri 

Efective 

date 

Maturity 

date 

kupon 

(%) / C 

Redemption 

value / R 

purchase 

value / P 

time 

(year) 

YTM 

 

22.  

 

 

 

 

 

2008 

PT. Indosat, Tbk/ IV seri B 

 

10/04/2008 

 

09/04/2015 

 

10,8 

 

100 

 

97,42 

 

7 

 

11,32 

 

23. PT. BFI Finance Indonesia, 

Tbk./ II 

20/08/2007 

 

16/08/2009 

 

12,5 

 

100 

 

99,5 

 

1 

 

13,03 

 

24. PT. Citra Marga Nushapala 

Persada, Tbk./ III seri B 

09/06/2005 

 

08/06/2009 

 

12,75 

 

100 

 

99,36 

 

1 

 

13,43 

 

25. PT. Citra Marga Nushapala 

Persada, Tbk./ III seri C 

09/06/2005 

 

08/06/2010 

 

13 

 

100 

 

98,85 

 

2 

 

13,65 

 

26. PT. Bakrieland 

Development, Tbk/ I seri A 

12/03/2008 

 

11/03/2011 

 

11,9 

 

100 

 

98,52 

 

3 

 

12,49 

 

27. PT. Bakrieland 

Development, Tbk/ I seri B 

12/03/2008 

 

11/03/2013 

 

12,85 

 

100 

 

98,16 

 

5 

 

13,34 

 

28. PT. Pembangunan Jaya 

Ancol, Tbk./ I seri B 

28/06/2007 

 

27/06/2012 

 

10,4 

 

100 

 

98,4 

 

4 

 

10,89 

 

29.  

 

 

 

2009 

PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk./ XI seri P 

13/10/2003 10/10/2013 

 

13 

 

100 

 

98,03 

 

4 

 

13,63 

 

30. PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk./ XII seri Q 

07/07/2006 

 

06/07/2016 13,5 100 

 

96,59 7 

 

14,23 

31. PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk./ XIII seri R 

22/06/2007 

 

21/06/2017 10,25 

 

100 

 

98,07 

 

8 

 

10,59 

 

32. PT. Adhi Karya (Persero), 

Tbk./ IV 

09/07/2007 

 

06/07/2012 

 

11 

 

100 

 

98,92 

 

3 

 

11,42 
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Lampiran 2: YTM Perusahaan            (Lanjutan) 

No. tahun Nama Perusahaan/ No. 

Seri 

Efective 

date 

Maturity 

date 

kupon 

(%) / C 

Redemption 

value / R 

purchase 

value / P 

time 

(year) 

YTM 

 

33.  

2009 

PT. Bakrieland 

Development, Tbk/ I seri A 

12/03/2008 

 

11/03/2011 

 

11,9 

 

100 

 

98,91 

 

2 

 

12,51 

 

34. PT. Bakrieland 

Development, Tbk/ I seri B 

12/03/2008 

 

11/03/2013 

 

12,85 

 

100 

 

98,42 

 

4 

 

13,35 

 

35.  

 

 

 

 

 

2010 

PT. Adhi Karya (Persero), 

Tbk./ IV 

09/07/2007 

 

06/07/2012 

 

11 

 

100 

 

99,2 

 

2 11,45 

 

36. PT. Bakrieland 

Development, Tbk/ I seri A 

12/03/2008 

 

11/03/2011 

 

11,9 

 

100 

 

99,5 

 

1 12,43 

 

37. PT. Bakrieland 

Development, Tbk/ I seri B 

12/03/2008 

 

11/03/2013 

 

12,85 

 

100 

 

98,76 

 

3 13,35 

 

38. PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk. ./ XI seri P 

13/10/2003 

 

10/10/2013 

 

13 

 

100 

 

98,44 

 

3 13,63 

 

39. PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk. ./ XII seri Q 

07/07/2006 

 

06/07/2016 

 

13,5 

 

100 

 

96,91 

 

6 14,24 

 

40. PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk. ./ XIII seri R 

22/06/2007 

 

21/06/2017 

 

10,25 

 

100 

 

98,23 

 

7 10,60 

 

41. PT. Bakrie Telecom, Tbk./ I 

 

05/09/2007 

 

04/09/2012 

 

11,9 

 

100 

 

98,91 

 

2 12,51 
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Lampiran 3: Peringkat GCG 

No. tahun Nama Perusahaan/No. Seri 

 

Peringkat GCG Rating 

1.  

 

 

 

 

 

 

 2006 

PT. Medco Energi 

International, Tbk./ I 

87,4 Sangat Terpercaya 

2. PT. Kalbe Farma, Tbk./ I 

 

78,7 Terpercaya 

3. PT. Astra Graphia, Tbk./ I 

 

78,33 Terpercaya 

4. PT. Apexindo P.D, Tbk./ IA 

 

77,58 Terpercaya 

5. PT. Indosat, Tbk/ III seri A 

 

74,62 Terpercaya 

6. PT. Indosat, Tbk/ III seri B 

 

74,62 Terpercaya 

7. PT. Indosat, Tbk/ IV 

 

74,62 Terpercaya 

8. PT. Trimegah Sekurities, Tbk/ 

I 

59,16 Cukup Terpercaya 

9.  

 

 

 

 

 

 2007 

PT. Adhi Karya (Persero), 

Tbk./ IV 

81,79 Terpercaya 

10. PT. Kalbe Farma, Tbk./ I 

 

79,7 Terpercaya 

11. PT. Indosat, Tbk/ III seri A 

 

77,42 Terpercaya 

12. PT. Indosat, Tbk/ III seri B 

 

77,42 Terpercaya 

13. PT. Indosat, Tbk/ IV 

 

77,42 Terpercaya 

14. PT. Indosat, Tbk/ V seri A 

 

77,42 Terpercaya 

15. PT. Indosat, Tbk/ V seri B 

 

77,42 Terpercaya 

16.  

 

 

 

 

 2008 

PT. Adhi Karya (Persero), 

Tbk./ IV 

82,07 Terpercaya 

17. PT. Indosat, Tbk/ III seri B 

 

80,24 Terpercaya 

18. PT. Indosat, Tbk/ IV 

 

80,24 Terpercaya 

19. PT. Indosat, Tbk/ V seri A 

 

80,24 Terpercaya 

20. PT. Indosat, Tbk/ V seri B 

 

80,24 Terpercaya 

21. PT. Indosat, Tbk/ VI seri A 

 

80,24 Terpercaya 
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Lampiran 3: Peringkat GCG      (Lanjutan) 

No. tahun Nama Perusahaan 

 

Peringkat GCG Rating 

22.  

 

 

 

 

 

 2008 

PT. Indosat, Tbk/ IV seri B 

 

80,24 Terpercaya 

23. PT. BFI Finance Indonesia, 

Tbk./ II 

74,49 Terpercaya 

24. PT. Citra Marga Nushapala 

Persada, Tbk./ III seri B 

69,66 Cukup Terpercaya 

25. PT. Citra Marga Nushapala 

Persada, Tbk./ III seri C 

69,66 Cukup Terpercaya 

26. PT. Bakrieland Development, 

Tbk/ I seri A 

69,17 Cukup Terpercaya 

27. PT. Bakrieland Development, 

Tbk/ I seri B 

69,17 Cukup Terpercaya 

28. PT. Pembangunan Jaya Ancol, 

Tbk./ I seri B 

68,82 Cukup Terpercaya 

29.  

 

 

 

 

 2009 

PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk./ XI seri P 

81,62 Terpercaya 

30. PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk./ XII seri Q 

81,62 Terpercaya 

31. PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk./ XIII seri R 

81,62 Terpercaya 

32. PT. Adhi Karya (Persero), 

Tbk./ IV 

81,54 Terpercaya 

33. PT. Bakrieland Development, 

Tbk/ I seri A 

76,93 Terpercaya 

34. PT. Bakrieland Development, 

Tbk/ I seri B 

76,93 Terpercaya 

35.  

 

 

 

 

 

 2010 

PT. Adhi Karya (Persero), 

Tbk./ IV 

82,23 Terpercaya 

36. PT. Bakrieland Development, 

Tbk/ I seri A 

76,96 Terpercaya 

37. PT. Bakrieland Development, 

Tbk/ I seri B 

76,96 Terpercaya 

38. PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk. ./ XI seri P 

82,65 Terpercaya 

39. PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk. ./ XII seri Q 

82,65 Terpercaya 

40. PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk. ./ XIII seri R 

82,65 Terpercaya 

41. PT. Bakrie Telecom, Tbk./ I 

 

69,42 Cukup Terpercaya 

 



 
 

 

98 

Lampiran 4: Ukuran Perusahaan 

No. tahun Nama Perusahaan 

 

Total Aset LnSize 

1.  

 

 

 

 

 

 

 2006 

PT. Medco Energi International, 

Tbk./ I 

16.611.077 13,22 

2. PT. Kalbe Farma, Tbk./ I 

 

4.624.619 12,67 

3. PT. Astra Graphia, Tbk./ I 

 

584.839 11,77 

4. PT. Apexindo P.D, Tbk./ IA 

 

4.055.472 12,61 

5. PT. Indosat, Tbk/ III seri A 

 

34.228.658 13,53 

6. PT. Indosat, Tbk/ III seri B 

 

34.228.658 13,53 

7. PT. Indosat, Tbk/ IV 

 

34.228.658 13,53 

8. PT. Trimegah Sekurities, Tbk/ I 

 

838.606 11,92 

9.   

 

 

 

 

 

 2007 

PT. Adhi Karya (Persero), Tbk./ 

IV 

4.333.167 12,64 

10. PT. Kalbe Farma, Tbk./ I 

 

5.138.213 12,71 

11. PT. Indosat, Tbk/ III seri A 

 

45.305.086 13,66 

12. PT. Indosat, Tbk/ III seri B 

 

45.305.086 13,66 

13. PT. Indosat, Tbk/ IV 

 

45.305.086 13,66 

14. PT. Indosat, Tbk/ V seri A 

 

45.305.086 13,66 

15. PT. Indosat, Tbk/ V seri B 

 

45.305.086 13,66 

16.  

 

 

 

 

 2008 

PT. Adhi Karya (Persero), Tbk./ 

IV 

5.125.369 12,71 

17. PT. Indosat, Tbk/ III seri B 

 

51.693.323 13,71 

18. PT. Indosat, Tbk/ IV 

 

51.693.323 13,71 

19. PT. Indosat, Tbk/ V seri A 

 

51.693.323 13,71 

20. PT. Indosat, Tbk/ V seri B 

 

51.693.323 13,71 

21. PT. Indosat, Tbk/ VI seri A 

 

51.693.323 13,71 
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Lampiran 4: Ukuran Perusahaan     (Lanjutan) 

No. tahun Nama Perusahaan 

 

Total Aset LnSize 

22  

 

 

 

 

 2008 

PT. Indosat, Tbk/ IV seri B 

 

51.693.323 13,71 

23 PT. BFI Finance Indonesia, Tbk./ 

II 

3.530.672 12,55 

24 PT. Citra Marga Nushapala 

Persada, Tbk./ III seri B 

2.791.108 12,45 

25 PT. Citra Marga Nushapala 

Persada, Tbk./ III seri C 

2.791.108 12,45 

26 PT. Bakrieland Development, 

Tbk/ I seri A 

8.334.991 12,92 

27 PT. Bakrieland Development, 

Tbk/ I seri B 

8.334.991 12,92 

28 PT. Pembangunan Jaya Ancol, 

Tbk./ I seri B 

1.331.292 12,12 

29  

 

 

 

 

2009 

PT. Jasa Marga (Persero), Tbk./ 

XI seri P 

16.174.264 13,21 

30 PT. Jasa Marga (Persero), Tbk./ 

XII seri Q 

16.174.264 13,21 

31 PT. Jasa Marga (Persero), Tbk./ 

XIII seri R 

16.174.264 13,21 

32 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk./ 

IV 

5.629.454 12,75 

33 PT. Bakrieland Development, 

Tbk/ I seri A 

11.592.631 13,06 

34 PT. Bakrieland Development, 

Tbk/ I seri B 

11.592.631 13,06 

35  

 

 

 

 

 

2010 

PT. Adhi Karya (Persero), Tbk./ 

IV 

4.927.696 12,69 

36 PT. Bakrieland Development, 

Tbk/ I seri A 

17.064.196 13,23 

37 PT. Bakrieland Development, 

Tbk/ I seri B 

17.064.196 13,23 

38 PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. ./ 

XI seri P 

18.952.129 13,28 

39 PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. ./ 

XII seri Q 

18.952.129 13,28 

40 PT. Jasa Marga (Persero), Tbk. ./ 

XIII seri R 

18.952.129 13,28 

41 PT. Bakrie Telecom, Tbk./ I 

 

12.352.891 13,09 
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Lampiran 5: Debt to Equity Ratio (DER) 

No. tahun Nama Perusahaan 

 

Total 

Liabilities 

Total Equity DER 

1  

 

 

 

 

 

 

 2006 

  

  

  

  

  

  

  

PT. Medco Energi 

International, Tbk./ I 

10.679.058 4.833.437 2,21 

2 PT. Kalbe Farma, Tbk./ I 

 

1.080.566 2.994.817 0,36 

3 PT. Astra Graphia, Tbk./ I 

 

288.885 295.954 0,98 

4 PT. Apexindo P.D, Tbk./ IA 

 

2.107.759 1.947.712 1,08 

5 PT. Indosat, Tbk/ III seri A 

 

18.826.293 15.201.745 1,24 

6 PT. Indosat, Tbk/ III seri B 

 

18.826.293 15.201.745 1,24 

7 PT. Indosat, Tbk/ IV 

 

18.826.293 15.201.745 1,24 

8 PT. Trimegah Sekurities, 

Tbk/ I 

452.032 386.574 1,17 

9  

 

 

 

 

 

2007 

  

  

  

  

  

  

PT. Adhi Karya (Persero), 

Tbk./ IV 

3.787.812 531.235 7,13 

10 PT. Kalbe Farma, Tbk./ I 

 

1.121.539 3.386.862 0,33 

11 PT. Indosat, Tbk/ III seri A 

 

28.462.986 16.544.730 1,72 

12 PT. Indosat, Tbk/ III seri B 

 

28.462.986 16.544.730 1,72 

13 PT. Indosat, Tbk/ IV 

 

28.462.986 16.544.730 1,72 

14 PT. Indosat, Tbk/ V seri A 

 

28.462.986 16.544.730 1,72 

15 PT. Indosat, Tbk/ V seri B 

 

28.462.986 16.544.730 1,72 

16  

 

 

 

 

 

2008 

  

  

  

  

  

PT. Adhi Karya (Persero), 

Tbk./ IV 

4.525.469 584.279 7,75 

17 PT. Indosat, Tbk/ III seri B 

 

33.994.764 17.409.621 1,95 

18 PT. Indosat, Tbk/ IV 

 

33.994.764 17.409.621 1,95 

19 PT. Indosat, Tbk/ V seri A 

 

33.994.764 17.409.621 1,95 

20 PT. Indosat, Tbk/ V seri B 

 

33.994.764 17.409.621 1,95 

21 PT. Indosat, Tbk/ VI seri A 

 

33.994.764 17.409.621 1,95 
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Lampiran 5: Debt to Equity Ratio (DER)    (Lanjutan) 

No. tahun Nama Perusahaan 

 

Total 

Liabilities 

Total Equity DER 

22   

  

  

  

  

 

 2008 

  

  

PT. Indosat, Tbk/ IV seri B 

 

33.994.764 17.409.621 1,95 

23 PT. BFI Finance Indonesia, 

Tbk./ II 

2.173.176 1.357.496 1,60 

24 PT. Citra Marga Nushapala 

Persada, Tbk./ III seri B 

1.318.548 1.415.426 0,93 

25 PT. Citra Marga Nushapala 

Persada, Tbk./ III seri C 

1.318.548 1.415.426 0,93 

26 PT. Bakrieland 

Development, Tbk/ I seri A 

3.133.653 4.507.679 0,70 

27 PT. Bakrieland 

Development, Tbk/ I seri B 

3.133.653 4.507.679 0,70 

28 PT. Pembangunan Jaya 

Ancol, Tbk./ I seri B 

447.070 883.478 0,51 

29  

 

 

 

 

2009 

  

  

  

  

  

PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk./ XI seri P 

8.428.823 7.183.379 1,17 

30 PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk./ XII seri Q 

8.428.823 7.183.379 1,17 

31 PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk./ XIII seri R 

8.428.823 7.183.379 1,17 

32 PT. Adhi Karya (Persero), 

Tbk./ IV 

4.888.581 731.200 6,69 

33 PT. Bakrieland 

Development, Tbk/ I seri A 

5.794.139 4.642.528 1,25 

34 PT. Bakrieland 

Development, Tbk/ I seri B 

5.794.139 4.642.528 1,25 

35  

 

 

 

 

 

2010 

  

  

  

  

  

  

PT. Adhi Karya (Persero), 

Tbk./ IV 

4.059.941 861.113 4,71 

36 PT. Bakrieland 

Development, Tbk/ I seri A 

6.582.727 8.021.729 0,82 

37 PT. Bakrieland 

Development, Tbk/ I seri B 

6.582.727 8.021.729 0,82 

38 PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk. ./ XI seri P 

10.592.663 7.740.014 1,37 

39 PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk. ./ XII seri Q 

10.592.663 7.740.014 1,37 

40 PT. Jasa Marga (Persero), 

Tbk. ./ XIII seri R 

10.592.663 7.740.014 1,37 

41 PT. Bakrie Telecom, Tbk./ I 

 

7.158.061 5.194.830 1,38 
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Lampiran 6: Hasil Pengolahan Data SPSS 19.0 

Uji Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 
N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

YTM 41 10,53 14,24 12,5488 1,19463 

CGPI 41 59,16 87,40 77,3629 5,31892 

LnSize 41 11,77 13,71 13,1071 ,52687 

DER 41 ,33 7,75 1,8278 1,68333 

Valid N 

(listwise) 

41 
    

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 

 

Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 41 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,03435052 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,151 

Positive ,076 

Negative -,151 

Kolmogorov-Smirnov Z ,969 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,305 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 
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Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

CGPI ,660 1,516 

LnSize ,766 1,305 

DER ,795 1,257 

a. Dependent Variable: YTM 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 

 

Uji Autokorelasi 
 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,500
a
 ,250 ,190 1,07547 1,936 

a. Predictors: (Constant), DER, LnSize, CGPI 

b. Dependent Variable: YTM 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 
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Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4,148 2,385  -1,739 ,090 

CGPI ,027 ,022 ,224 1,221 ,230 

LnSize ,237 ,204 ,198 1,161 ,253 

DER -,114 ,063 -,305 -1,824 ,076 

a. Dependent Variable: ABS 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 

 

 

 

Uji Parsial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21,150 4,307  4,911 ,000 

CGPI ,028 ,039 ,126 ,721 ,475 

LnSize -,777 ,369 -,343 -2,108 ,042 

DER -,332 ,113 -,469 -2,936 ,006 

a. Dependent Variable: YTM 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 
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Uji Simultan (uji F) 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 14,290 3 4,763 4,118 ,013
a
 

Residual 42,795 37 1,157   

Total 57,085 40    

a. Predictors: (Constant), DER, LnSize, CGPI 

b. Dependent Variable: YTM 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 
 

Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 ,500
a
 ,250 ,190 1,07547 

a. Predictors: (Constant), DER, LnSize, CGPI 

b. Dependent Variable: YTM 

Sumber: Hasil pengolahan data sekunder menggunakan SPSS 19.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


