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1. Pendahuluan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah terdapat 

hubungan antara praktek CG dengan resiko kredit dan yield dari surat utang.  

Meskipun penelitian di Indonesia mengenai corporate governance sudah 

banyak dilakukan, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena 

masih sedikit yang mengaitkan dampak corporate governance terhadap 

kualitas kredit (utang) dan persepsinya terhadap resiko kredit.  Resiko kredit 

(default risk) dapat diukur dengan peringkat surat utang dan rasio utang 

terhadap ekuitas (DER) (Billings, 1999).  Resiko kredit dalam penelitian ini 

diukur dengan peringkat surat utang yang dikeluarkan oleh lembaga 

pemeringkat independen (Pefindo).   

Banyak faktor yang memengaruhi peringkat surat utang suatu 

perusahaan.  Faktor penentu utama dari peringkat utang adalah kondisi 

keuangan perusahaan, namun demikian praktek dari corporate governance 

juga dapat membantu menjelaskan perbedaan peringkat utang antar 

perusahaan yang tidak tertangkap di kondisi keuangan masing-masing 

perusahaan (Bradley dkk, 2007).   

Penelitian Bhoraj dan Sengupta (2003) menemukan adanya hubungan 

antara mekanisme CG dengan peringkat surat utang dan bond yields.  

Menurutnya mekanisme CG dapat mengurangi resiko gagal bayar (default 

risk) dengan cara mengurangi biaya agensi (agency cost) yaitu dengan 

memonitor kinerja manajemen dan mengurangi asimetri informasi antara 

perusahaan dengan kreditur.  Mereka juga menemukan bahwa perusahaan 

dengan kepemilikan institusional dan komposisi komisaris independen yang 

besar memiliki peringkat surat utang yang tinggi dan bond yield yang rendah.  
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Akan tetapi kepemilikan institusional yang terkonsentrasi memiliki dampak 

yang buruk terhadap rating dan yields. 

Penelitian Asbaugh dkk (2004) menemukan bahwa peringkat surat 

utang memiliki (1) hubungan negatif dengan jumlah pemegang saham besar 

(blockholders) di perusahaan, (2) hubungan positif dengan lemahnya hak-hak 

pemegang saham dalam pengambilalihan (takeover defenses), (3) hubungan 

positif dengan tingkat transparansi laporan keuangan, (4) hubungan positif 

dengan independensi dewan komisaris, kepemilikan saham dewan, dan 

keahlian dewan, (4) hubungan negatif dengan kekuasaan CEO atas dewan.  

Penelitian Bradley dkk (2007) menemukan (1) bahwa dengan kondisi 

keuangan perusahaan konstan, hubungan antara peringkat surat utang dengan 

antitakeover (takeover defenses) positif pada perusahaan yang berkategori 

investment, dan berhubungan negatif dengan perusahaan yang berkategori 

spekulatif; (2) hubungan positif antara peringat utang dengan lamanya dewan 

bertugas (tenure); (3) hubungan negatif antara peringkat utang dengan 

lamanya (tenure) manajemen eksekutif bertugas; (4) praktek corporate 

governance yang berhubungan positif dengan peringkat surat utang memiliki 

hubungan yang negatif dengan spread (selisih antara yield dengan risk free) 

karena peringkat surat utang adalah faktor penentu yang utama dari spread 

(semakin tinggi peringkatnya, maka semakin rendah spread-nya), (5) variabel 

dari governance yang berdampak pada peringkat surat utang dan yield, 

ternyata tidak berhubungan dengan pengukuran nilai perusahaan (Tobin’s Q), 

temuan ke lima dari Bradley (2007) ini menjelaskan bahwa faktor governance 

yang signifikan bagi kreditor tidak relevan bagi pemegang saham dengan 

demikian adanya kemungkinan kreditor dan pemegang saham memiliki 
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persepsi yang berbeda terhadap struktur dan mekanisme corporate 

governance. 

Penelitian di Indonesia oleh Setyaningrum (2005) dengan sample 213 

observasi selama tahun 2002-2004, menemukan peringkat surat utang 

memiliki hubungan yang signifikan (1) negatif dengan blockholders, (2) 

positif dengan persentase kepemilikan institusi, (3) positif dengan kualitas 

transparansi dan pengungkapan informasi keuangan yang diproksi dari auditor 

big-4 dan dengan komite audit.  Namun hubungan yang tidak signifikan 

dengan (1) persentase kepemilikan insider, (2) ukuran dewan komisaris, (3) 

persentase komisaris independen. 

Sampel yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah 51 observasi 

pada tahun 2006 untuk menguji hubungan antara peringkat surat hutang 

dengan praktek corporate governance.  Temuan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualitas transparansi dan pengungkapan informasi 

keuangan yang diukur dengan auditor big-4 dan keberadaan komite audit 

memiliki hubungan yang positif signifikan dengan peringkat surat utang.  

Temuan ini konsisten dengan temuan dari Setyaningrum (2005), dan juga 

Asbaugh dkk. (2004).  Namun variabel independen lainnya tidak signifikan, 

hanya tanda arah hubungan saja yang sama dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya.  Dalam penelitian ini arah hubungan antara peringkat surat 

hutang dengan blockholders 5% adalah negatif, sedangkan hubungan 

peringkat surat utang dengan kepemilikan institusi positif namun tidak 

signifikan.  Begitu pula variabel kontrolnya tidak signifikan.   

Pada pengujian hubungan yield dengan praktek corporate governance, 

sampel yang digunakan sebanyak 35 observasi karena ketersediaan data harga 
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pasar.  Obligasi yang aktif diperdagangkan tidak banyak, maka dari sampel 

pengujian pertama harus dikurangi karena tidak ada transaksinya (harga 

pasar).  Kami menemukan hubungan antara yield dengan praktek corporate 

governance yang negatif namun tidak signifikan.  Setelah kami tambahkan 

variabel peringkat surat utang kedalam hubungan tersebut, ternyata hasilnya 

menjadi signifikan. Praktek corporate governance yang berhubungan positif 

dengan peringkat surat utang memiliki hubungan yang negatif dengan yield 

karena peringkat surat utang adalah faktor penentu yang utama dari yield 

(semakin tinggi peringkatnya, maka semakin rendah yield-nya).  Hasil ini 

konsisten dengan yang ditemukan oleh Bhoraj dan Sengupta (2003) dan 

Bradley dkk. (2007) yang menyatakan bahwa semakin tinggi peringkat surat 

utang semakin rendah yield-nya (hubungan negatif). 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur corporate 

governance dalam beberapa hal.  Pertama, memperkaya penelitian mengenai 

corporate governance yang tidak hanya fokus pada kaitan antara governance 

dengan nilai perusahaan, akan tetapi juga antara kualitas kredit dengan 

corporate governance.  Ternyata praktek corporate governance (yang 

diproksi dengan kualitas transparansi dan pengungkapan informasi keuangan 

(auditor big-4 dan dengan komite audit)) memiliki pengaruh terhadap kualitas 

kredit (peringkat surat utang).  Kedua, bahwa praktek corporate governance 

bersama-sama dengan peringkat surat utang dapat memengaruhi yield dari 

surat utang suatu perusahaan. 

Penelitian ini selanjutnya terdiri dari tinjauan literatur dan 

pengembangan hipotesis, kerangka teoritis, desain riset, hasil dan kesimpulan.  

2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis 
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2.1.   Corporate Governance 

Corporate governance merupakan cara atau mekanisme untuk 

memberikan keyakinan pada para pemasok dana perusahaan akan 

diperolehnya return atas investasi mereka (Shleifer dan Vishny, 1997).  

Menurut Cadbury (1992) dalam Setyaningrum (2005), corporate governance 

adalah sistem untuk mengarahkan (direct) dan mengendalikan (control) suatu 

perusahaan/korporasi.   Forum for Corporate Governance in Indonesia 

(FCGI, 2000) menyatakan bahwa CG adalah seperangkat peraturan yang 

menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal 

lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata 

lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 

Akhir-akhir ini, sebagian besar negara (termasuk Indonesia) telah 

memiliki badan/lembaga/institusi yang bertugas membentuk prinsip-prinsip 

corporate governance yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di 

negara yang bersangkutan.   Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) dalam Krismantoro (2004) telah mengembangkan 

seperangkat prinsip Good Corporate Governance yang dapat diterapkan 

sesuai dengan kondisi di masing-masing negara.  Prinsip dasar tersebut 

adalah: fairness, transparency, accountability dan responsibility. 

2.2. Resiko Kredit 

Resiko kredit (default risk) dapat diukur dengan peringkat surat utang 

dan rasio utang terhadap ekuitas (DER) (Billings, 1999). Pada penelitian ini  

resiko kredit diukur dengan peringkat surat utang.  Peringkat surat utang 

perusahaan dari lembaga pemeringkat independen memberikan gambaran 
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tentang kemampuan emiten untuk memenuhi kewajiban membayar bunga dan 

pokok secara tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai. 

Di Indonesia lembaga pemeringkat independen yaitu Pefindo pada 

websitenya menjelaskan metodologi pemeringkatan terutama memerhatikan 

risiko industri, risiko usaha dan risiko keuangan.  Resiko industri terdiri dari 

tingkat pertumbuhan dan stabilitas industri, struktur pendapatan dan biaya, 

tingkat persaingan dan barrier to entry, peraturan dan deregulasinya, serta 

profil keuangan industri.  Resiko keuangan masing-masing perusahaan 

berdasarkan kebijakan setiap perusahaan terdiri dari kriteria profitabilitas, 

struktur modal, arus kas dan fleksibilitas keuangannya.  Sedangkan resiko 

usaha tergantung pada key success factor masing-masing perusahaan 

(www.pefindo.com).  

Penelitian ini akan menggunakan peringkat surat utang yang 

dikeluarkan oleh Pefindo dengan 9 klasifikasi yaitu idAAA, idAA, idA, idBBB, 

idBB, idB, idCCC, idSD, idD. 

2.3 Yield Obligasi 

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. 

Ada beberapa cara pengukuran yield obligasi yang sering 

digunakan oleh para dealer dan portfolio manajer yaitu (a) yield sekarang 

(current yield). Currrent yield adalah yield yang dihitung berdasarkan jumlah 
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kupon yang diterima selama satu tahun terhadap harga obligasi tersebut, (b) 

yield sampai jatuh tempo (yield to maturity), dan (c) yield to call (yield untuk 

membeli kembali). 

Ketiga yield ini sering dipergunakan untuk menentukan pemilihan obligasi 

masuk dalam portofolio para manajer investasi atau pihak lain dalam rangka 

untuk membeli obligasi. 

Untuk penelitian ini akan digunakan ukuran current yield.  Current 

yield merupakan yield yang dihasilkan obligasi sekarang ini dengan 

dihubungkannya kupon yang periodenya selama setahun dan harga pasar dari 

obligasi tersebut. Adapun formula current yield yaitu: 

Current Yield  = Kupon yang disetahunkan / Harga pasar Obligasi 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

Jumlah blockholder adalah yang memiliki 5% atau lebih dari saham 

perusahaan yang beredar.  Dari beberapa penelitian terdahulu ternyata temuan 

mengenai asosiasi antara peringkat surat utang dengan blokcholders hasilnya 

tidak konsisten.  Bhojraj dan Sengupta (2003) menemukan bahwa terdapat 

hubungan positif antara blockholders dengan peringkat surat utang, sementara 

itu Asbaugh dkk (2004) menemukan bahwa peringkat surat utang 

berhubungan negatif dengan jumlah pemegang saham besar (block holders) di 

perusahaan.    Sedangkan Setyaningrum (2005) menemukan hubungan yang 

negatif antara peringkat surat utang dengan blockholders.   

Schleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa blockholders 

memiliki investasi baik dalam bentuk hutang maupun saham yang besar pada 

suatu perusahaan akan sangat concern terhadap berfungsinya tata kelola 
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perusahaan yang baik.  Hal tersebut dilakukan karena mereka memiliki 

kepentingan finansial dan mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan dan 

kinerja manajemen, serta memiliki kekuatan untuk menekan atau mencegah 

manajemen melakukan hazard, maka formulasi hipotesa pertama : 

Hipotesis 1: Terdapat hubungan yang negatif antara jumlah 
blockholders (yang memiliki 5% atau lebih saham 
perusahaan yang beredar) dengan peringat surat utang 
perusahaan 

Kepemilikan institusi menunjukkan persentase saham yang dimiliki 

oleh investor institusional yang berasal dari sektor keuangan yaitu perbankan, 

perusahaan efek, asuransi dan lembaga pembiayaan. Bhoraj dan Sengupta 

(2003) serta Setyaningrum (2005) menemukan bahwa terdapat hubungan yang 

positif signifikan antara peringkat  surat utang dengan kepemilikan institusi.  

Schleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa investor institusional dengan 

kepemilikan yang besar memiliki insentif untuk memonitor kinerja 

manajemen karena mereka memperoleh keuntungan yang besar dan memiliki 

voting power yang besar membuat mereka lebih mudah melakukan tindakan 

perbaikan. Dengan demikian dengan adanya kepemilikan institusional sama 

seperti pada blockholders yaitu concern dengan dilaksanakannya tata kelola 

perusahaan yang baik, sehingga dapat mencegah hazard dari manajemen atau 

segera melakukan tindakan perbaikan yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan dan peringkat surat utangnya tinggi.   Dari pernyataan 

diatas, maka hipotesisnya: 

Hipotesis 2: Terdapat hubungan yang positif antara kepemilikan 
institusi dengan peringkat surat utang perusahaan. 

Kualitas audit menunjukkan keandalan dan transparansi informasi 

keuangan perusahaan (Sengupta, 1998).   KAP Big-4 akan memberikan 

kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP non Big-4.  Karena 
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audit oleh KAP Big-4 diharapkan akan dapat memberikan peringkat surat 

utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh 

KAP non Big-4.  KAP Big-4 sudah mempunyai standar internasional dalam 

prosedur sehingga diharapkan opini yang dihasilkan independen, maka akan 

mengurangi agency risk, dan menurunkan default risk yang pada akhirnya 

meningkatkan peringkat surat utang perusahaan. 

Hipotesis 3: Peringkat surat utang perusahaan yang diaudit oleh KAP 
Big-4 lebih tinggi dibandingkan dengan yang diaudit oleh 
KAP non Big-4 

Dewan Komisaris dari perusahaan publik diharuskan membentuk 

komite audit sesuai dengan peraturan Bursa Efek.  Komite audit salah satu 

tugasnya mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan dan mengadakan 

pertemuan secara rutin dengan audit eksternal dan internal untuk memberikan 

pendapatnya secara profesional mengenai laporan keuangan perusahaan, 

proses audit dan pengawasan internal.  Karena itu keberadaannya akan 

mendorong perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang lebih 

akurat, maka akan menurunkan default risk dan meningkatkan peringkat surat 

utang perusahaan, maka hipotesisnya: 

Hipotesis 4: Perusahaan yang memiliki Komite Audit akan memperoleh 
peringkat surat utang yang lebih tinggi dibandingkan yang 
tidak memiliki komite audit  

Bhoraj dan Sengupta (2003) menemukan adanya hubungan antara 

mekanisme CG dengan peringkat surat utang dan bond yields.  Mereka 

menemukan hubungan yang negatif antara kepemilikan institusi dan 

komposisi komisaris independen yang besar dengan bond yields.   

Bradley dkk (2007) menemukan praktek corporate governance yang 

berhubungan positif dengan peringkat surat utang memiliki hubungan yang 

negatif dengan spread (selisih antara yield dengan risk free) karena peringkat 
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surat utang adalah faktor penentu yang utama dari spread (semakin tinggi 

peringkatnya, maka semakin rendah spread-nya).   

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dibuat hipotesis: 

Hipotesis 5: 
 
 
Hipotesis 6: 
 
Hipotesa 7: 
 
Hipotesa 8: 

Terdapat hubungan yang posifit antara jumlah 
blockholders (yang memiliki 5% atau lebih saham 
perusahaan yang beredar) dengan yield surat utang 
Terdapat hubungan yang negatif antara institusi 
kepemilikan dengan yield surat utang 
Yield surat utang yang diaudit oleh KAP Big-4 lebih kecil 
dibandingkan dengan yang diaudit oleh KAP non Big-4 
Perusahaan yang memiliki Komite Audit akan 
memperoleh yield surat utang yang lebih tinggi 
dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki komite 
audit 

 

3. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis merupakan bagan skematik yang menyarikan 

hubungan antar variabel penelitian.  Berdasarkan uraian tentang tinjauan 

literatur dan pengembangan hipotesis, maka dapat dibuat kerangka teoritis 

sebagai berikut:  

Diagram 1 

Kerangka Teoritis 

 

 

 Peringkat Surat Utang 

                Praktek CG                                                  

 

            Variabel kontrol :                                               Yield  Surat Utang 

            Karakteristik perusahaan        

 

4. Desain Riset 
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4.1 Data dan Sampel Penelitian 

Penelitian akan menggunakan data obligasi dari emiten yang tercatat 

di BEI (Bursa Efek Indonesia) per tanggal 31 Desember 2006.  Peneliti 

memilih tahun 2006 karena laporan keuangan emiten obligasi terakhir yang 

relatif lengkap adalah tahun 2006.  Data obligasi dan peringatnya diperoleh 

dari PT Pefindo.  Sedangkan laporan keuangan emiten dari www.idx.com.  

Data transaksi harian tanggal 31 Maret 2007 diperoleh dari pusat data harian 

Bisnis Indonesia.   Untuk data tahun 2006 terdapat 76 perusahaan dengan 

jumlah obligasi 236, dengan demikian rata-rata sebuah perusahaan 

menerbitkan 3,11 obligasi. 

Karena keterbatasan data untuk sampel penelitian ini kami pisahkan 

menjadi dua kelompok sampel, yaitu sampel I untuk pengujian hipotesa 1-4 

dan sampel II untuk pengujian hipotesa 5-8. 

Pemilihan untuk sampel I, dari 236 obligasi yang beredar kami 

memilih masing-masing perusahaan 1 obligasi.  Kami memilih obligasi yang 

terbesar dari masing-masing perusahaan (Bradley dkk., 2007).  Selanjutnya 

kami mengeluarkan 3 perusahaan yang menerbitkan obligasi dalam USD. 

Kemudian perusahaan yang laporan keuangannya dalam USD sebanyak 4 

perusahaan kami keluarkan. Laporan keuangan emiten yang tidak lengkap 

juga dikeluarkan seperti bentuk short form sehingga tidak disertai catatan 

laporan keuangan, laporan keuangan tidak lengkap bahkan tidak ada, dll 

sebanyak 18 emiten.  Sehingga akhirnya sampel untuk pengujian hipotesa 1-4 

berjumlah 51 observasi, selanjutnya disebut sampel I. 
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Untuk pengujian hipotesa 5-8, proses pemilihannya dilihat obligasi 

yang diperdagangkan pada tanggal 31 Maret 2007 agar dapat data untuk 

menghitung  yield current-nya. 

Obligasi yang diperdagangkan pada tanggal 31 Maret 2007 hanya 

sebanyak 35 obligasi.   

Perhitungan yield dilakukan pada kuartal I seperti yang dilakukan oleh 

Bradley dkk.(2007).  Diasumsikan pada tanggal tersebut laporan keuangan 

dan peringkat surat utang sudah diumumkan, sehingga investor sudah 

mengetahui struktur corporate governance dan laporan keuangan perusahaan. 

Maka untuk pengujian hipotesa 5-8 digunakan sampel 35 perusahaan. 

4.2. Model Penelitian 

Untuk menguji hipotesa 1 – 4 digunakan persamaan model 1 

Peringkat surat utang = f(praktek CG, karakteristik perusahaan)  

 Persamaan 1: 

εα
αααααααα

+
++++++++=

UTILITYFIN
SIZEROALEVKOMDITAUDITINSTBLOCKRATE

_
%

8

76543210

 Untuk menguji hipotesa 5 – 8 digunakan persamaan model 2 dan 3 

Bond yield = f(praktek CG, karakteristik perusahaan) 

Persamaan 2: 

eUTILITYFIN
SIZEROALEVKOMDITAUDITINSTBLOCKYIELD

++
+++++++=

_8

76543210

β
ββββββββ

 Bhoraj dan Sengupta (2003) menemukan adanya hubungan antara 

mekanisme CG dengan peringkat surat utang dan bond yields.  Mereka 

menemukan hubungan yang negatif antara kepemilikan institusi dan 

komposisi komisaris independen yang besar dengan bond yields.   

Bradley dkk (2007) menemukan praktek corporate governance yang 

berhubungan positif dengan peringkat surat utang memiliki hubungan yang 
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negatif dengan spread (selisih antara yield dengan risk free) karena peringkat 

surat utang adalah faktor penentu yang utama dari spread (semakin tinggi 

peringkatnya, maka semakin rendah spread-nya).   

Kemudian dalam pengujian hipotesa 5-8, peringat surat utang 

ditambahkan sebagai variabel independen dari persamaan 2 diatas. 

Bond yield = f(peringkat utang, praktek CG, karakteristik perusahaan) 

Persamaan  3: 

eUTILITYFIN
SIZEROALEVKOMDITAUDITINSTBLOCKRATEYIELD

++
++++++++=

_9

876543210

β
βββββββββ

 

4.3. Variabel Dependen 

Untuk pengujian Hipotesis 1 – 4 variabel dependennya adalah 

peringkat surat utang dari PT Pefindo. 

Pada penelitian ini peringkat surat utang (obligasi) akan dibagi 

menjadi tujuh klasifikasi (tabel 1) seperti yang dilakukan oleh Setyaningrum 

(2005).  Pada penelitian Asbaugh dkk (2004) dan Bradley (2007) surat utang 

dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori spekulatif dan kategori investment.  

Kategori spekulatif yaitu obligasi yang mempunyai peringkat 1 – 3 yang 

sifatnya relatif rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan resiko gagal 

bayar (default risk), sedangkan kategori investment yaitu obligasi yang 

peringkatnya 4 – 7 yang relatif tidak terlalu rentan terhadap perubahan kondisi 

perekonomian dan resiko gagal bayar (default risk) relatif kecil.   

----------------------------------TABEL 1 --------------------------------------- 

Untuk pengujian Hipotesis 5-8 variabel dependennya adalah yield 

obligasi, seperti yang dilakukan pada penelitian  Bradley (2007) dan Bhojraj 

dan Sengupta (2003).  Data yield dari transaksi perdagangan pada tanggal 31 
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Maret 2007 yang diperoleh dari pusat data harian Bisnis Indonesia.  Yield  

yang digunakan adalah kuartal I, karena diasumsikan pada waktu itu laporan 

keuangan dan peringkat surat utang tahun fiscal 2006 sudah diumumkan.  

Sehingga investor sudah mengetahui struktur corporate governance dan 

kondisi keuangan perusahaan emiten obligasinya (Bradley dkk. 2007). 

Yield current= Kupon yang disetahunkan / Harga pasar Obligasi 

4.4 Variabel Independen dan Variabel Kontrol 

Variabel independen terdiri dari proksi dari praktek CG dan 

karakteristik perusahaan sebagai variable kontrol.  Variabel kontrol yang 

digunakan di penelitian ini juga digunakan pada penelitian Asbaugh (2004), 

Setyaningrum (2005) dan beberapa peneliti sebelumnya seperti Horrigan 

(1996), Kaplan dan Urwitz (1979). 

Berikut operasionalisasi variabel independen  dan variabel kontrol di tabel 2. 

--------------------------------------TABEL 2-------------------------------- 

4.5 Metode Analisis 

Untuk menguji hipotesis 1 – 4 digunakan persamaan 1 dengan 

menggunakan statistik ordered probit model.  Model logit adalah model 

regresi yang digunakan untuk menganalisis dimana variabel dependennya 

berupa dummy (kualitatif).  Model probit merupakan pengembangan dari 

model logit (Winarno, 2007).  Model ordered logit/probit digunakan karena 

variabel dependen penelitian ini adalah variabel kualitatif yang berurut 

(ordered).  Dari penjelasan variabel dependen diatas (tabel 2) penyusunan 

variabel dependen penelitian ini adalah sebagai berikut : 1 =   R≤ idCCC+; 2 =   

idCCC+ < R ≤ idB+; 3 =  idB+ < R ≤ idBB+; 4 =  idBB+ < R ≤ idBBB+; 5 = 

idBBB+ < R ≤ idA+; 6 = idA+ < R ≤ idAA+; 7= idAAA. 
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Dengan demikian tidak dapat digunakan model logit yang lainnya, 

seperti multinomial logit atau binary logit.  Untuk menguji hipotesis 5 – 8 

digunakan persamaan 2 dan 3 dengan menggunakan statistik Ordinary least 

square (model regresi berganda). 

5. Hasil 

5.1 Hasil Pemilihan Sampel 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sampel yang terpilih untuk 

pengujian hipotesa 1-4 digunakan sampel I dan pengujian hipotesa 5-8 

digunakan sampel II seperti disajikan di tabel 3.  Sedangkan statistik deskriptif 

untuk masing-masing sampel dapat dilihat pada tabel 4 dan 5. 

Pada tabel 4 terlihat bahwa obligasi yang masuk dalam sampel I rata-

rata mempunyai peringkat 4,94.  Artinya obligasi berada di kisaran idBB+ < R 

≤ idBBB+.  Sedangkan pada sampel II (tabel 5) rata-rata peringkatnya 5,11.   

Artinya obligasi yang aktif diperdagangkan memiliki peringkat lebih tinggi 

yaitu berkisar idBBB+ < R ≤ idA+ dengan rata-rata yield-nya 13,50%.  Dari 

keseluruhan populasi data tahun 2006, peringkat obligasinya berada pada 

kisaran peringkat 4 - 7. 

Variabel independen untuk kategori struktur dan pengaruh 

kepemilikan, yaitu blockholder rata-rata 2,29 (tabel 4) dan 2,40 (tabel 5).  

Artinya rata-rata jumlah pemegang saham lebih dari 5% di perusahaan yang 

diperdagangkan di tanggal 31 Maret 2007 lebih besar jumlahnya 2,4 

dibandingkan posisi 31 Desember 2006 berjumlah 2,29.  Pada persentase 

kepemilikan institusi rata-rata adalah 19,97% (tabel 4) dan 26,52% (tabel 5).  

Artinya investor yang berasal dari institusi sektor keuangan memiliki saham 

yang cukup besar pada perusahaan penerbit obligasi.   

 15



Variabel independen untuk kategori transparansi dan pengungkapan 

laporan keuangan, yaitu Audit rata-rata 0.67 (tabel 4) dan 0,71 (tabel 5) dengan 

demikian emiten obligasi sudah lebih dari 50% diaudit oleh KAP big-4.  Begitu 

pula dengan keberadaan komite audit di perusahaan yang rata-rata sudah lebih 

dari  50% emiten obligasi memiliki komite audit (rata-rata komdit 0,568 (tabel 

4) dan 0,57 (tabel 5)). 

-------------------------------------------TABEL 3------------------------------------ 

------------------------------------------TABEL 4------------------------------------- 

-------------------------------------------TABEL 5------------------------------------- 

5.2 Pengujian Asumsi 

A. Pengujian Asumsi untuk Hipotesis 1-4 

Persamaan 1 menggunakan model ordered probit, pengujian asumsi 

nya dengan menggunakan histogram normality test untuk melihat normalitas 

model yang diuji.  Dari pengujian diperoleh hasil seperti di gambar 1. 

------------------gambar 1-------------------------- 

Persyaratan model logit/probit adalah error-nya harus berdistribusi 

normal.  Hasil gambar 1 menunjukkan bahwa nilai probability-nya sebesar 

p=0,928>α=5%, artinya hipotesis bahwa error berdistribusi normal dapat 

diterima.  Dengan demikian persyaratan model logit/probit error-nya harus 

berdistribusi normal dipenuhi.  Begitu pula dari correlation matrix (tabel tidak 

disajikan) diperoleh bahwa hubungan antar variabel independennya < 80% 

berarti tidak terdapat multikorelasi yang serius, dengan demikian pengujian 

hipotesis 1-4 dapat diteruskan. 
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B. Pengujian Asumsi untuk Hipotesis 5 – 8 

Persamaan 2 dan 3 menggunakan metode statistik regresi berganda, 

oleh karena itu pengujian asumsi klasik (uji normal, multikolinear, 

homoskedastis dan autokorelasi) diperlukan.  Hasilnya (lihat lampiran) telah 

memenuhi, sehingga pengujian hipotesis 5-8 dapat dilanjutkan 

5.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

Hasil dari regresi model ordered probit pada persamaan 1 dapat dilihat 

pada tabel 6 berikut. 

--------------------------------------TABEL 6----------------------------------- 

Dari tabel 6 diketahui nilai Pseudo-R2 sebesar 17,03% menunjukkan 

bahwa 17,03% peringkat surat utang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen praktek CG dan karakteristik perusahaan.  Dengan demikian 

masih banyak variabel lainnya yang belum tertangkap sebesar 83%.  Hal 

tersebut dapat dipahami mengingat banyaknya variabel yang memengaruhi 

peringkat surat utang.  Faktor yang memengaruhi peringkat antara lain adalah 

resiko industi, posisi pasar dan lingkungan operasional, arus kas dan 

fleksibilitas keuangan, arti penting industri/perusahaan bagi 

pemerintah/perekonomian, dan faktor lainnya lagi (www.pefindo.com).  Oleh 

karena itu praktek CG hanyalah salah satu bagian yang dapat memengaruhi 

peringkat. 

Dari hasil pengujian diatas, ternyata hipotesis 3 dan hipotesis 4 yang 

signifikan.  Untuk hipotesis 1 (BLOCK) dan hipotesis 2 (INST) hasilnya tidak 

signifikan walaupun arahnya sesuai dengan prediksi.  Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa hubungan antara peringkat utang dengan perusahaan 

yang diaudit oleh KAP big-4 positif signifikan pada α = 10% (prob.0.056).  
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Artinya perusahaan yang diaudit oleh KAP big-4 memiliki peringkat surat 

utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh 

KAP non big-4.  Hasil ini dapat mengurangi keraguan dari bondholders atas 

kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya akan menurunkan default risk 

yang tercermin dengan meningkatnya peringkat surat utang.  Hal ini 

menunjukkan bahwa KAP big-4 masih dipercaya dapat memberikan laporan 

keuangan yang lebih berkualitas.  Begitu pula hubungan komite audit dengan 

peringkat surat utang yang hasilnya positif signifikan pada  α = 5% 

(prob.0.0367).  Hal ini menunjukkan bahwa komite audit memberikan 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peringkat surat utang 

perusahaan.  Artinya perusahaan yang memiliki komite audit akan memiliki 

peringkat surat utang yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak 

memiliki komite audit.  Hasil ini juga mendukung bahwa komite audit 

menjalankan fungsinya sebagai profesi yang memberikan pendapat kepada 

komisaris khususnya yang berkaitan dengan transparansi laporan keuangan, 

sehingga ini juga menunjukkan kehadiran komite audit dapat memberikan 

laporan keuangan yang lebih berkualitas.   

Hasil dari pengolahan data dengan model regresi berganda untuk 

persamaan 2 dan persamaan 3 disajikan pada tabel 7.   

-------------------------------------TABEL 7------------------------------------- 

Persamaan 3 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

persamaan 2.  Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai adjusted R2 dari 

27,5% menjadi 76,4% dengan memasukkan variabel peringkat surat utang.  

Pada hasil persamaan 1 tidak ada satupun variabel independen utama yang 
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signifikan, walaupun tandanya sesuai dengan prediksi.  Justru hanya variabel 

kontrol size yang signifikan positif. 

Peringkat surat utang ternyata menjadi pendorong dari hubungan 

antara praktek CG dengan yield.  Karena dengan masuknya variabel peringkat 

surat utang kedalam hubungan ini adjusted R2 meningkat cukup tinggi  dan 

variabel praktek CG yang sebelumnya tidak signifikan di persamaan 3 

menjadi signifikan., kecuali komite audit yang masih tidak signifikan.  

kemungkinan sudah terserap pada peringkat surat utangnya. 

 

 

Pengujian ini membuktikan bahwa peringkat surat utang adalah faktor 

penentu yang utama dari spread (selisih yield dengan risk free).  Artinya 

semakin tinggi peringkatnya maka semakin rendah spread-nya (yield-nya 

semakin kecil, risk free ceteris paribus). 

Hubungan BLOCK dengan yield pada persamaan 3 positif signifikan.  

Artinya semakin banyak blockholders, yield yang dihasilkan semakin tinggi.  

Blokcholder menunjukkan jumlah pemegang saham yang memiliki saham 

lebih dari 5% saham perusahaan.  Semakin besar jumlah blockholder berarti 

menunjukkan semakin besarnya total persentase kepemilikan saham oleh 

blockholder, sehingga memberikan kemampuan blockholder untuk menekan 

manajemen mengambil keputusan yang menguntungkan blockholders.  

Blockholders dapat memaksa manajemen untuk melakukan investasi pada 

proyek yang return tinggi, namun resiko tinggi (dengan dana pinjaman dari 

bondholders).  Bila proyek tersebut berhasil, pemegang saham yang akan 

mengambil keuntungan dari naiknya harga saham, namun tidak dinikmati oleh 

bondholders.  Namun jika proyek tersebut gagal dan perusahaan tidak mampu 
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membayar pokok dan bunganya, maka bondholders juga harus menanggung 

resikonya.  Kepemilikan institusional memiliki hubungan yang negatif 

signifikan dengan yield.  Artinya semakin besar persentasi kepemilikan 

insitusi sektor keuangan pada suatu perusahaan, yield yang dihasilkan obligasi 

perusahaan akan semakin kecil.  Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

investor institusional dari sektor keuangan akan semakin meningkatkan 

monitor terhadap kinerja manajemen, dan ini akan menguntungkan seluruh 

stakeholders termasuk bondholders yang secara intuitif akan meningkatkan 

harga obligasi dan pada akhirnya menurunkan yield.  Dari segi transparansi 

dan kualitas laporan keuangan hanya proksi auditor dari KAP big-4 yang 

hubungannya negatif signifikan dengan yield.  Sedangkan komite audit tidak 

signifikan.  Hubungan antara peringkat surat utang dengan yield adalah 

negatif signifikan.  Hubungan antara auditor KAP big-4 positif signifikan 

dengan peringkat utang (tabel 6). Maka seperti telah diuraikan pada 

penjelasan tabel 6, dengan kualitas laporan audit maka peringkat surat utang 

meningkat dan tentunya yield akan menurun. 

6. Kesimpulan 

Penelitian ini menemukan bahwa praktek CG dapat digunakan untuk 

menjelaskan default risk yang diproksi dengan peringkat surat utang walaupun 

tingkat kemampuan menjelaskannya relatif kecil dan masih banyak faktor lain 

yang memengaruhi peringkat surat utang.  Hubungan peringkat surat utang 

yang positif dan signifikan dengan praktek CG terjadi pada segi transparansi 

dan kualitas pelaporan keuangan yaitu auditor KAP big-4 dan komite audit. 

Temuan lainnya adalah bahwa hubungan antara yield dengan praktek 

CG tidak signifikan, namun manakala peringkat surat utang dimasukkan 
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kedalam model hubungan tersebut memberikan dampak inkremental.  

Hubungan antara yield dengan praktek CG menjadi signifikan pada jumlah 

pemilik minimal 5% saham perusahaan (positif signifikan), kepemilikan 

institusional (negatif signifikan) dan auditor KAP big-4 (negatif signifikan). 

Hubungan antara yield dengan peringkat surat utang adalah negatif 

signifikan.  Sehingga pada umumnya hasil pengolahan data persamaan 1 

dengan persamaan 2 dan 3 diperoleh tanda koefisiennya yang terbalik 

walaupun tidak signifikan.  Implikasi penelitian ini dapat menjadi perhatian 

investor dalam hal ini bondholders atau calon bondholders untuk juga 

mencermati praktek CG pada perusahaan emiten dalam menentukan pilihan 

obligasinya.  Kelemahan dari penelitian ini antara lain pada data yang 

digunakan selain jumlahnya relatif sedikit periode pengamatannya hanya 1 

tahun, sehingga mungkin hasilnya akan berbeda jika pengamatan lebih 

panjang dengan sampel yang relatif lebih banyak.   

Kelemahan data yang tersedia juga dapat menjadi kendala.  Jumlah 

emiten obligasi tidak banyak (contoh tahun 2006 hanya 76 perusahaan).   

Selain itu penilaian yang diberikan oleh Pefindo yang relatif rata-rata cukup 

tinggi, jarang sekali yang diberi peringkat dibawah 3 (dibawah idBB+).  

Kemungkinannya memang perusahaan emiten obligasi adalah perusahaan 

yang bagus, atau Pefindo yang kurang kritis dalam penilaiannya. 

Untuk penelitian kedepannya dapat digunakan komponen CG yang 

lebih lengkap seperti misalnya dengan CG index yang lebih komprehensif.  

Dengan komponen CG yang lebih komprehensif diharapkan nilai adjusted R2 

meningkat dan hasilnya akan lebih signifikan, sehingga kemampuan praktek 

CG dalam menjelaskan peringkat surat utang dapat lebih meningkat. 
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LAMPIRAN 
TABEL 1 

Peringkat Surat Utang 
Peringkat Surat Utang Klasifikasi Kategori 

idAAA 

idAA+ 

idAA 

idAA- 

idA+ 

idA 

idA- 

idBBB+ 

idBBB 

idBBB- 

idBB+ 

idBB 

idBB- 

 idB+ 

idBB  

idB-  

idCCC+ 

idCCC 

idD atau idSD 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

Investment 

Investment 

Investment 

Investment 

Investment 

Investment 

Investment 

Investment 

Investment 

Investment 

Speculative 

Speculative 

Speculative 

Speculative 

Speculative 

Speculative 

Speculative 

Speculative 

Speculative 
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TABEL 2 
Variabel Independen dan Variabel Kontrol 

Variabel Independen Definisi Operasional 

 Corporate Governance 

BLOCK 

 

%INST 

 

 

 

AUDIT 

 

KOMDIT 

 

Jumlah blockholder yaitu yang jumlah 

kepemilikannya sebesar 5% atau lebih. 

Persentase saham yang dimiliki oleh investor 

institusional yaitu investor dari sektor keuangan 

(bank, asuransi, perusahaan efek dan lembaga 

pembiayaan non bank lainnya) 

Dummy, 1 jika diaudit oleh KAP Big-4dan 0 jika 

lainnya 

Dummy, 1 jika perusahaan memiliki komite audit 

sesuai peraturan BEI dan 0 jika lainnya 

Variabel Kontrol Karakterisik Perusahaan 

LEV 

ROA 

 

SIZE 

FIN-UTILITY 

Total utang dibagi dengan total asset 

Laba bersih sebelum pos luar biasa dibagi dengan 

total assets 

Natural logaritma dari total asset 

Dummy, 1 jika perusahaan adalah lembaga keuangan 

atau utilitas, 0 jika lainnya 

 
TABEL 3 

Ringkasan Sampel 
Sampel I 

Obligasi terbesar dari masing-masing perusahaan 

Obligasi dalam USD 

Laporan keuangan dalam USD 

Laporan keuangan tidak lengkap 

76

(3) 

(4) 

(18)

Jumlah sampel I 51

Sampel II 

Obligasi yang ada data harga pasar per tanggal 31 Maret 2007 35
Ket: 
Sampel I untuk pengujian hipotesa 1-4 
Sampel II untuk pengujian hipotesa 5-8 
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TABEL 4 
Statistik Deskriptif – Sampel 1  

 RATE BLOCK INST AUDIT KOMDIT LEV ROA SIZE F_U 

Mean 

Median 

Max 

Min 

Std.Dev 

Skewness 

Kurtosis 

Jarque-

Berra 

Prob. 

Observ. 

4.9412 

5.0000 

7.0000 

4.0000 

0.6453 

0.5024 

4.0154 

 

4.3364 

0.1143 

51 

2.2941 

2.0000 

9.0000 

1.0000 

1.7354 

2.0668 

7.3660 

 

76.8186 

0.0000 

51 

0.1997 

0.0000 

0.9600 

0.0000 

0.2885 

1.2391 

3.1322 

 

13.0880 

0.0014 

51 

0.6667 

1.0000 

1.0000 

0.0000 

0.4761 

-0.707 

1.5000 

 

9.0312 

0.0109 

51 

0.5686 

1.0000 

1.0000 

0.0000 

0.5002 

-0.2771 

1.0768 

 

8.5125 

0.0142 

51 

0.6883 

0.6870 

0.9740 

0.1290 

0.1928 

-0.6943 

3.1716 

 

4.1601 

0.1250 

51 

0.0315 

0.02800 

0.1600 

-0.201 

0.0552 

-1.3488 

8.8492 

 

88.169 

0.0000 

51 

15.4392 

15.2400 

19.3300 

8.2500 

1.7515 

-0.8373 

7.3063 

 

45.3672 

0.0000 

51 

0.4901 

0.0000 

1.0000 

0.0000 

0.5048 

0.039 

1.001 

 

8.5000 

0.0142 

51 

Rate =1-7, BLOCK =jumlah blockholder yang kepemilikan 5% atau lebih, INST = persentase saham 
yang dimiliki investor institusi dari sektor keuangan (bank, arusansi, perusahaan efek dan lembaga 
pembiayaan non bank), AUDIT= 1 jika KAP big-4, 0 lainnya, KOMDIT = 1 jika ada KOMDIT-nya, 0 
lainnya, LEV = total utang dibagi total asset, ROA=laba bersih sebelum pos LB dibagi total aset, 
SIZE=natural logaritma total asset, F_U = 1 jika perusahaan keuangan atau utilitas, 0 lainnya. 

 

 
TABEL 5 

Statistik Deskriptif – Sampel 2 
 

 Mean Std. Deviation N 
YIELD .1350 .01542 35 
RATE 5.1143 .71831 35 
BLOCK 2.4000 1.41837 35 
INST .2652 .33787 35 
AUDIT .7143 .45835 35 
KOMDIT .5714 .50210 35 
LEV .7096 .15570 35 
ROA .0397 .05648 35 
SIZE 15.0371 2.10538 35 
FIN_UTILIT
Y .5143 .50709 35 

Yield = Kupon yang disetahunkan / Harga pasar Obligasi, Rate =1-7, BLOCK =jumlah blockholder 
yang kepemilikan 5% atau lebih, INST = persentase saham yang dimiliki investor institusi dari 
sektor keuangan (bank, arusansi, perusahaan efek dan lembaga pembiayaan non bank), AUDIT= 1 
jika KAP big-4, 0 lainnya, KOMDIT = 1 jika ada KOMDIT-nya, 0 lainnya, LEV = total utang dibagi 
total asset, ROA=laba bersih sebelum pos LB dibagi total aset, SIZE=natural logaritma total asset, 
Fin_Utility = 1 jika perusahaan keuangan atau utilitas, 0 lainnya. 
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Gambar 1 

Histogram Normality Test 
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Sample 1 51
Observations 51

Mean      -2.61E-11
Median   0.027144
Maximum  2.018772
Minimum -1.763509
Std. Dev.   0.839312
Skewness   0.092694
Kurtosis   3.190298

Jarque-Bera  0.149987
Probability  0.927749

 
 
 

TABEL 6 
Regresi ordered probit peringkat surat utang terhadap praktek CG, dan variabel 
kontrol 
 
 

εα
αααααααα

+
++++++++=

UTILITYFIN
SIZEROALEVKOMDITAUDITINSTBLOCKRATE

_
%

8

76543210

 
Dependent Variable: RATE 
Method: ML - Ordered Probit (Quadratic hill climbing) 
Date: 06/05/08   Time: 17:22 
Sample: 1 51 
Included observations: 51 
Number of ordered indicator values: 4 
Convergence achieved after 5 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
BLOCK -0.107944 0.113542 -0.950694   0.3418 

INST 0.276031 0.628095 0.439473   0.6603 
AUDIT 0.738483 0.387402 1.906244   0.0566* 

KOMDIT 0.838850 0.401613 2.088700   0.0367** 
LEV -0.221981 1.048399 -0.211734   0.8323 
ROA 4.816212 3.347862 1.438593   0.1503 
SIZE -0.080538 0.110112 -0.731418   0.4645 

FIN_UTILITY 0.330833 0.425883 0.776817   0.4373 
            Limit Points 

LIMIT_5:C(9) -1.266611 1.757841 -0.720549 0.4712 
LIMIT_6:C(10) 1.019507 1.788398 0.570067 0.5686 
LIMIT_7:C(11) 2.244429 1.737285 1.291918 0.1964 

Akaike info criterion 1.993553     Schwarz criterion 2.410222 
Log likelihood -39.83561     Hannan-Quinn criter. 2.152775 
Restr. log likelihood -48.01095     Avg. log likelihood -0.781090 
LR statistic (8 df) 16.35068     LR index (Pseudo-R2) 0.170281 
Probability(LR stat) 0.037627    

Rate =1-7, BLOCK =jumlah blockholder yang kepemilikan 5% atau lebih, INST = persentase 
saham yang dimiliki investor institusi dari sektor keuangan (bank, arusansi, perusahaan efek 
dan lembaga pembiayaan non bank), AUDIT= 1 jika KAP big-4, 0 lainnya, KOMDIT = 1 jika 
ada KOMDIT-nya, 0 lainnya, LEV = total utang dibagi total asset, ROA=laba bersih sebelum 
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pos LB dibagi total aset, SIZE=natural logaritma total asset, Fin_Utility = 1 jika perusahaan 
keuangan atau utilitas, 0 lainnya 
**signifikan pada α = 5%,* significant pada α = 10% 

 
 

TABEL 7 
Tabel 7 

Regresi yield terhadap peringkat surat utang, praktek CG dan variabel kontrol 
 

Persamaan 2: 

eUTILITYFIN
SIZEROALEVKOMDITAUDITINSTBLOCKYIELD

++
+++++++=

_8

76543210

β
ββββββββ

 
 Persamaan 3:  

eUTILITYFIN
SIZEROALEVKOMDITAUDITINSTBLOCKRATEYIELD

++
++++++++=

_9

876543210

β
βββββββββ

 
Variabel Expected  

sign 
Persamaan 2 Persamaan 3 

 
C 
RATE 
BLOCK 
INST 
AUDIT 
KOMDIT 
LEV 
ROA 
SIZE 
FIN_UTILITY 
N 
Adjusted R2 

F-statistic 
p-value (F-statistic) 

 
 
- 
+ 
- 
- 
- 
 
 

koefisien        p- value 
0.073              0.010 
   -                      - 
 0.000             0.882 
-0.007            0.517 
-0.008            0.351 
-0.007            0.189 
-0.005            0.868 
-0.028            0.647 
 0.005             0.005*** 
-0.001            0.954 
35 
0.275 
2.615 
0.030 

koefisien        p- value 
0.172             0.0000 
-0.019            0.0000*** 
0.005             0.002*** 
-0.026            0.001*** 
-0.026            0.001*** 
0.002              0.503 
-0.034             0.049** 
0.074              0.060* 
0.005              0.000*** 
0.016               0.012** 
35 
0.764 
13.250 
0.000 

 
 

 
Yield = Kupon yang disetahunkan /Harga pasar Obligasi, BLOCK =jumlah blockholder yang kepemilikan 5% 
atau lebih, INST = persentase saham yang dimiliki investor institusi dari sektor keuangan (bank, arusansi, 
perusahaan efek dan lembaga pembiayaan non bank), AUDIT= 1 jika KAP big-4, 0 lainnya, KOMDIT = 1 jika 
ada KOMDIT-nya, 0 lainnya, LEV = total utang dibagi total asset, ROA=laba bersih sebelum pos LB dibagi 
total aset, SIZE=natural logaritma total asset, Fin_Utility = 1 jika perusahaan keuangan atau utilitas, 0 lainnya 
*Significant pada α 10%, ** significant pada α 5%,*** significant pada α 1%. 
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Pengujian Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas 

1. Sampel 1 
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Dependent Variable: YIELD

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
2. Sampel 2 
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Dependent Variable: YIELD

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 
B. Uji Multikolinearitas 

Nilai  VIF <10, artinya tidak terjadi multikolinearitas 

1. Sampel 1 

Coefficients a

.073 .026 2.787 .010

.000 .002 -.033 -.150 .882 .454 2.200
-.007 .011 -.159 -.657 .517 .362 2.760
-.008 .008 -.234 -.951 .351 .353 2.837
-.007 .006 -.243 -1.349 .189 .658 1.520
-.005 .028 -.047 -.168 .868 .268 3.732
-.028 .061 -.104 -.463 .647 .424 2.361
.005 .002 .726 3.089 .005 .386 2.590

-.001 .010 -.018 -.059 .954 .213 4.687

(Constant)
BLOCK
INST
AUDIT
KOMDIT
LEV
ROA
SIZE
FIN_UTILITY

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: YIELDa. 
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2. Sampel 2 

Coefficients a

.172 .020 8.594 .000
-.019 .003 -.890 -7.412 .000 .481 2.080
.005 .002 .479 3.388 .002 .346 2.888

-.026 .007 -.571 -3.830 .001 .312 3.204
-.010 .005 -.292 -2.075 .048 .351 2.846
.002 .003 .076 .680 .503 .560 1.786

-.034 .016 -.343 -2.067 .049 .252 3.961
.074 .038 .271 1.971 .060 .366 2.730
.005 .001 .672 5.004 .000 .385 2.597
.016 .006 .528 2.709 .012 .183 5.470

(Constant)
RATE
BLOCK
INST
AUDIT
KOMDIT
LEV
ROA
SIZE
FIN_UTILITY

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: YIELDa. 
 

 
 

C. Uji Homoskedastis dan Autokorelasi 

Nilai Durbin-Watson mendekati 2 artinya tidak terjadi 

autokorelasi, data homoskedastis. 

1. Sampel 1 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .668(a) .446 .275 .01313 1.880 
a  Predictors: (Constant), FIN_UTILITY, INST, SIZE, ROA, KOMDIT, BLOCK, AUDIT, LEV 
b  Dependent Variable: YIELD 
 

 

2. Sampel 2 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .909(a) .827 .764 .00749 2.568 
a  Predictors: (Constant), FIN_ TILITY, INST, SIZE, ROA, RATE, KOMDIT, BLOCK, AUDIT, LEV U
b  Dependent Variable: YIELD 

 

 

 30


