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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.1.2 Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling. Metode purposive sampling merupakan metode dalam 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang 

digunakan dalam pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2012-2016. 

2. Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional. 

3. Perusahaan yang laporan tahunan nya tersedia. 

4. Perusahaan yang menyajikan informasi frekuensi rapat komite audit. 

5. Perusahaan yang tidak beroperasi dalam bidang perbankan maupun 

keuangan lainnya. Pengecualian disebabkan struktur kas dan hutang 

berbeda dengan sektor lainnya. 
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Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel 

Kriteria pengambilan sampel 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Perusahaan yang terdaftar  di 

BEI 449 482 498 504 525 2458 

 

Perusahaan yang  tidak memiliki 

kepemilikan asing 
(163) (175) (181) (190) (200) (909) 

 

Perusahaan tidak memiliki 

kepemilikan manajerial 
(141) (154) (164) (144) (161) (764) 

 

Perusahaan tidak memiliki 

kepemilikan  institusional 
(67) (67) (62) (68) (71) (335) 

Laporan tahunan perusahaan 

tidak tersedia dari sumber yang 

digunakan 
(5) - - (3) (2) (10) 

 

Perusahaan tidak menyajikan 

frekuensi rapat komite audit 
(22) (22) (20) (20) (14) (98) 

 

Perusahaan yang merupakan 

perbankan dan keuangan lainnya 
(7) (7) (12) (13) (14) (53) 

 

Total Sampel 44 57 59 66 63 289 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Dependen 

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah efisiensi investasi. Efisiensi 

investasi diukur menggunakan level dari investasi berdasarkan kesempatan 

pertumbuhan yang diukur dengan sales growth (Biddle et al.,2009). 

Investasi𝒊,𝒕+𝟏 =  𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡+𝜀𝑖,𝑡+1 
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Keterangan : 

Investasi𝑖,𝑡+1 = pembelian aset tetap dikurangi penjualan aset tetap, 

kemudian dibagi total aset tahun lalu 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡 = presentasi dari perubahan penjualan dari tahun lalu hingga 

tahun ini 

𝜀𝑖, 𝑡 + 1               = nilai error 

 

Berdasarkan model penelitian diatas menunjukkan bahwa efisiensi investasi 

berhubungan dengan tingkat pertumbuhan penjualan dan investasi perusahaan. 

Jika tingkat pertumbuhan penjualan meningkat maka berdampak pada investasi 

yang meningkat, begitu juga sebaliknya jika tingkat penjualan menurun akan 

berdampak pada menurunnya tingkat investasi perusahaan.  

Dari model investasi diatas, maka akan diperoleh nilai residual dari model 

tersebut, yang nantinya akan dijadikan sebagai proksi dari efisiensi investasi 

perusahaan. Nilai residual yang positif maka menunjukkan perusahaan 

mengalami overinvestment, sedangkan nilai residual yang negatif menunjukkan 

perusahaan mengalami underinvestment. Untuk menghindari adanya 

overinvestment dan underinvestment, yang akan saling meniadakan (cancel out) 

yang dapat mengaburkan inferensi statis, maka penelitian ini menggunakan nilai 

residual efisiensi investasi yang telah diabsolutkan (ABS_INVEST) untuk 

menangkap pengaruh variabel – variabel independen terhadap efisiensi investasi. 

Setelah diabsolutkan, nilai absolut tadi dikalikan dengan (-1). Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin besar nilai yang telah dikalikan dengan (-1) 
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maka investasi yang dilakukan semakin baik dan efisien. Alasan mengapa 

dikalikan dengan (-1) karena supaya konsisten dengan arah hipotesis. 

 

3.2.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah : 

1. Maturitas Utang (Maturitas) 

Maturitas utang merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam menentukan jatuh tempo utang yang akan digunakan 

perusahaan. Maturitas utang diukur dengan rasio utang jangka pendek (utang 

dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun) terhadap total utang. Maturitas utang 

diukur dengan rasio sebagai berikut : 

Maturitas =  
Utang Jangka Pendek

Total Utang
 

 

2. Tangibilitas (Tangibilitas) 

Tangibilitas merupakan segala sumber daya dan harta yang dimiliki  

perusahaan untuk digunakan dalam operasinya. Tangibilitas diukur dengan 

rasio sebagai berikut : 

TANG =  
Total Aset Tetap Berwujud 

Total Aset
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3. Kepemilikan Asing (Kep_Asing) 

Kepemilikan asing adalah jumlah kepemilikan saham atas perusahaan 

yang dimiliki oleh badan/individu asing. Kepemilikan asing diukur dengan 

rasio sebagai berikut : 

Kep_Asing =  
Jumlah Saham Pihak Asing

Total Saham Beredar
 X100% 

 

4. Frekuensi Pertemuan Komite Audit (FREK_KA) 

Frekuensi pertemuan komite audit didefinisikan sebagai komite audit 

yang menyelenggarakan rapat. Frekuensi rapat yang lebih besar berhubungan 

dengan penurunan masalah pelaporan keuangan dan peningkatan kualitas 

audit eksternal (DeZoort et al.,2002). Frekuensi pertemuan komite audit 

diukur dengan rasio sebagai berikut : 

FREK_KA = Jumlah Pertemuan Komite Audit dalam 1 tahun 

 

5. Umur Perusahaan (Umur) 

 Umur perusahaan merupakan sudah berapa tahun perusahaan berdiri. 

Umur perusahaan diukur dengan rasio sebagai berikut :  

Umur = Lamanya Perusahaan Berdiri 

 

3.2.3 Variabel Kontrol 

 Variabel kontrol dalam penelitian ini antara lain dewan komisaris 

independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Alasan 
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digunakannya variabel kontrol adalah untuk meningkatkan nilai koefisien 

determinasi, memiliki pengaruh serta untuk membedakan dengan penelitian 

sebelumnya. Serta alasan mengapa mengambil dewan komisaris, kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial sebagai variabel kontrol karena dari 

penelitian terdahulu terbukti memiliki pengaruh terhadap efisiensi investasi. 

1. Dewan Komisaris Independen (D_Kom) 

 Dewan komisaris independen merupakan jumlah dewan komisaris 

independen dalam sebuah perusahaan. Independensi dewan komisaris yang 

dimaksud adalah proporsi komisaris independen dalam suatu dewan 

komisaris perusahaan. Dewan komisaris independen diukur dengan 

menggunakan rasio antara jumlah komisaris independen terhadap total 

anggota dewan komisaris. 

D_KOM =  
Jumlah Komisaris Independen

Total Jumlah Anggota Dewan Komisaris
 X 100% 

 

2. Kepemilikan Institutional (Kep_Inst) 

 Kepemilikan Institusional merupakan besar persentase saham yang 

dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional diukur dengan 

menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi 

terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan  

Kep_Inst =  
Jumlah Saham Pihak Institutional

Total Saham  Beredar
 X 100% 

  



33 

 

 

 

3. Kepemilikan Manajerial (Kep_Man) 

 Kepemilikan manajerial merupakan besarnya persentase saham 

yang dimiliki oleh manajer atau direksi. Kepemilikan manajerial diukur 

dengan menggunakan rasio antara jumlah saham yang dimiliki manajer atau 

direksi dan dewan komisaris terhadap total saham yang beredar  

Kep_Man =  
Jumlah Saham Pihak Manajerial

Total Saham Beredar
 X 100% 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, 

dimana data didapat dari sumber lain atau dengan kata lain tidak langsung didapat 

dari sumbernya. Data sekunder diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id) yang berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan 

selama periode 2012-2016. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan mengumpulkan data empirs dan studi pustaka. Pengumpulan data empiris 

dilakukan dengan mengumpulkan data berupa laporn tahunan perusahaan. 

Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan cara mengolah artikel, literature, 

jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. 

http://www.idx.co.id/
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3.3.3 Metode Analisis Data 

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel independen terhadap 

efisiensi investasi 

3.3.3.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi,varian, maksimu, minimum, 

sum dan range. Dalam penelitian ini, statistic deskriptif yang digunakan 

adalah nilai minimum dan maksimum, rata-rata, standar deviasi, range data 

dari variabel yang akan diteliti. 

3.3.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. 

Sebelum data diuji dengan menggunakan analisis regresi, semua data harus 

memenuhi semua asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik dalam  

penelitian ini antara lain : 

3.3.3.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang 

digunakan sudah berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas 

dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai Kolmogorov-Smirnov 

diatas α = 0,05 data telah berdistribusi normal. 

3.3.3.2.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2011), uji multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
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korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat juga dilihat 

dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance 

> 0,1 atau nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. 

3.3.3.2.3 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011), Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

Autokorelasi muncul karenan observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW 

test) dengan kriteria: jika nilai DW terletak antara batas atas atau upper 

bound (du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi = 0, sehingga tidak ada 

autokorelasi. 

3.3.3.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali,2011). Pengujian heteroskedastisitas 

dilakukan dengan uji Glejser, yang dilakukan dengan cara melakukan regres 

dari nilai absolut residual dengan variabel independen. Jika nilai sig < 0,05 

maka terkena heteroskedastisitas dan sebalikya jika nilai sig > 0,05 maka 

tidak terkena heteroskedastisitas 
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3.3.4 Uji Goodness of Fit suatu model 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat diukur 

dari Goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai 

koefisiensi determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t (Ghozali,2011). 

 

3.3.5 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji pengaruh antara maturitas utang, tangibilitas, kepemilikan 

asing, frekuensi rapat komite audit dan umur perusahaan terhadap efisiensi 

investasi, maka penelitian ini menggunakan alat uji regresi linear berganda. 

Model regresi dalam penelitian ini adalah : 

EIi,t = β0 + β1Maturitasi,t + β2Tangibilitasi,t + β3Kep_Asingi,t

+ β4FREK_KAi,t + β5Umuri,t + β6D_Komi,t

+ β7Kep_Insti,t + β8Kep_Mani,t + ε 

 

Keterangan :  

EI                   = Efisiensi investasi 

Maturitas𝑖,𝑡   = Maturitas utang perusahaan i pada tahun t 

Tangibilitasi,t= Tangibilitas perusahaan i pada tahun t 

Kep_Asingi,t  = Kepemilikan asing perusahaan i pada tahun t 

FREK_KAi,t  = Frekuensi pertemuan komite audit perusahaan i pada tahun t 

Umur𝑖,𝑡  = Umur perusahaan perusahaan i pada tahun t 

D_Komi,t  = Dewan komisaris independen perusahaan i pada tahun t 

Kep_Insti,t = Kepemilikan institusional perusahaan i pada tahun t 
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Kep_Mani,t = Kepemilikan manajerial perusahaan i pada tahun t 

β = Koefisien 

𝜀  = error term 

 

Kriteria penerimaan hipotesis H1,H2,H3,H4, dan H5 adalah : 

- Jika p-value t < 0,05 memiliki arah  positif (negatif) maka H1, 

H2,H3,H4,dan H5 diterima. Artinya maturitas utang, tangibilitas, 

kepemilikan asing, frekuensi pertemuan komite audit, dan umur 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi investasi. 

3.3.6 Koefisien Determinasi (𝐀𝐝𝐣𝐮𝐬𝐭𝐞𝐝 𝑹𝟐) 

Dalam penelitian ini menggunakan adjusted R𝟐 dikarenakan variabel 

independen yang terdapat dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Adjusted 

𝑅2 digunakan untuk seberapa besar kemampuan variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependen. Nilai Adjusted 𝑅2 akan meningkat jika variabel 

independen berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen. 

Koefisien determinasi Adjusted (𝑅2) pada intinya mengukur tingkat 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai adjusted 𝑅2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua variasi yang diperlukan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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3.3.7 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali,2011). Jika 

nilai probabilitas (p-value) < 0,05 maka dikatakan bahwa keseluruhan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

 

3.3.8 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali,2011). Jika nilai sig <0,05 maka variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dan sebalikya jika nilai 

sig > 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

  

 

  




