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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

3.1.1 Populasi Penelitian 

 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan kelompok yang menarik perhatian 

peneliti untuk diteliti (Sekaran,2006). Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah perusahaan-perusahaan dalam sektor manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 
 

3.1.2 Sampel Penelitian 

 

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data 

dan dapat mewakili seluruh populasi. Pada penelitian ini, teknik pengambilan 

sampel menggunakan Purposive Sampling.Purposive Sampling adalah sebuah 

metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan 

struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sampel orang-

orang yang dipilih oleh penulis menurut ciri-ciri spesifikasi dan karakteristik yang 

sudah ditentukan sebelumnya (Djarwanto,1998). Kriteria yang digunakan untuk 

memilih sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pada peneliian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang listed di BEI 

selama 5 tahun terakhir (2013 hingga 2017) tetapi untuk tahun 2018 tidak 

dapat dilakukan karena untuk data efisiensi investasi membutuhkan data t+1 

yaitu tahun 2019 yang pada saat peneliti melakukan penelitian datanya 
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belum tersedia secara lengkap untuk semua perusahaanLaporan keuangan 

tersaji dalam mata uang rupiah 

2. Perusahaan yang dapat diakses selama periode pengamatan 

 

3. Perusahaan sampel memiliki laporan keuangan tahunan berturut-turut untuk 

periode 5 tahun sebelumnya terhitung dari periode t (t; t-1; t-2; t-3; t-4). 

Kriteria ini diperlukan untuk memperoleh data efisiensi investasi. 

4. Perusahaan sampel memiliki laporan keuangan yang tersedia di satu tahun 

periode setelahnya. 

5. Perusahaan yang memiliki data tentang profitabilitas, arus kas, dividen, 

maturitas utang, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan dan efisiensi 

investasi. 

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel 

 
No. Keterangan 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

1. Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI 
 

131 
 

137 
 

138 
 

142 
 

144 
 

692 

2. Laporan keuangan tidak 

disajikan dalam mata uang 

rupiah 

 
(24) 

 
(28) 

 
(29) 

 
(35) 

 
(34) 

 
(150) 

3. Perusahaan yang tidak dapat 

diakses selama periode 

pengamatan 

 
(0) 

 
(0) 

 
(0) 

 
(0) 

 
(0) 

 
(0) 

4. Tidak memiliki laporan 

keuangan tahunan berturut- 

turut untuk periode 5 tahun 

sebelumnya (t; t-1; t-2; t-3; t-4) 

 

(2) 

 

(2) 

 

(2) 

 

(2) 

 

(2) 

 

(10) 

5. Perusahaan sampel tidak 

memiliki laporan keuangan 

yang tersedia di satu tahun 
periode setelahnya. 

 
(0) 

 
(0) 

 
(0) 

 
(0) 

 
(0) 

 
(0) 
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6. Perusahaan yang tidak 

memiliki data tentang 

profitabilitas, arus kas, 
dividen, maturitas utang, 

ukuran perusahaan, dan umur 

perusahaan dan efisiensi 
investasi. 

 

 

 
(0) 

 

 

 
(0) 

 

 

 
(0) 

 

 

 
(0) 

 

 

 
(0) 

 

 

 
(0) 

 Jumlah sampel penelitian: 105 107 107 105 108 532 

 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 

3.2.1 Variabel Dependen 

 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel independen (Sekaran,2006). Variabel Dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah efisiensi investasi. Pada penelitian ini yang 

menjadi variabel dependen adalah efisiensi investasi, yang diukur dengan 

overinvestment atau underinvestment (Houcine, 2013). Langkah pertama adalah 

melakukan regresi antara sales growth dengan investasi perusahaan dengan 

persamaan regresi: (Houcine, 2013) 

INVSTi,t+1 = β0 + β1 Sales Growthi,t + εi,t+1 

 

INVSTi,t+1 = (Jual aset – beli asset) / modal saham t-1 

 

Kemudian nilai absolut residual tersebut akan dikalikan dengan (-1) untuk 

memudahkan interpretasi, sehingga nilai yang semakin tinggi akan 

mengindikasikan investasi yang semakin efisien. 

3.2.2 Variabel Independen 

 

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif (Sekaran,2006). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 
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1. Profitabilitas 

 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh labanya. Semakin besar ROA maka semakin tinggi pula kualitas 

laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Hanafi & Halim (2000) 

menghitung ROA dapat dirumuskan dengan: 

 

 

 

2. Arus Kas 

 

Perhitungan yang digunakan yaitu dengan membagi jumlah arus kas operasi 

dengan jumlah kewajiban lancar yang harus dibayarkan oleh perusahaan 

(Brighman et al, 1999).. Dengan begitu akan diketahui bagaimana kualitas laba 

perusahaan tersebut. Seperti yang sudah disampaikan, rumus yang akan 

digunakan yaitu: 

 

 

 

3. Dividen 
 

Kebijakan dividen diukur dengan menggunakan variabel dummy. Nilai 0 untuk 

perusahaan yang tidak membagikan deviden dan nilai 1 untuk perusahaan yang 

membagikan deviden (Brighman et al, 1999). 

4. Maturitas Utang 

 

Maturitas utang merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam menentukan jatuh tempo utang yang akan digunakan perusahaan 

(Chariri dan Ghozali, 2005). Untuk mengetahui peran maturitas utang terhadap 



52  

 

 

efisiensi investasi dalam penelitian ini, maka dimasukkan variabel Maturitas 

yang diukur dengan rasio sebagai berikut : 

 

 
 

5. Ukuran Perusahaan 

 

Ukuran perusahaan merupakan skala atau ukuran untuk mengklasifikan besar 

maupun kecilnya suatu perusahaan (Herdirinandasari, 2016). Dalam peelitian 

ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan: 

                        (             ) 

 

6. Umur Perusahaan 

 

Umur perusahaan adalah lama waktu hidup atau ada , organisasi atau bentuk 

usaha yang bergerak dalam bidang bisnis dan memiliki tujuan memperoleh 

laba (Gumanti, 2000). Untuk mengetahui peran umur perusahaan terhadap 

efisiensi investasi maka dimasukkan variabel Age yang diukur dengan rasio 

sebagai berikut : 

Umur = amanya erusahaan erdiri 

 

 
 

3.3. Jenis dan Sumber data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada data sekunder yaitu 

jenis data yang didapat dari sumber lain atau dengan kata lain tidak langsung 

didapat dari sumbernya. Sumber yang digunakan untuk memperoleh data 

sekunder adalah laporan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website perusahaan selama 

periode 2013 – 2017 

http://www.idx.co.id/
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data merupakan proses memperoleh data yang akan diolah 

menjadi suatu informasi yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Pada 

penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data empiris dan 

studi pustaka. Pengumpulan data empiris dilakukan dengan mengumpulkan 

sumber data yang dibuat oleh perusahaan, seperti laporan tahunan perusahaan. 

Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mengolah literartur, artikel,  jurnal 

hasil penelitian terdahulu, maupun media tertulis lainnya yang berkaitan dengan 

topik pembahasan penelitian ini. 

 
 

3.5. Metode Analisis Data 

 

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel independen terhadap 

efisiensi investasi. Untuk menguji profitabilitas, arus kas, dividen, maturitas 

utang, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap efisiensi investasi, maka 

penelitian ini menggunakan alat uji regresi linear berganda. Model persamaan 

regresi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

EI= β0 + β1ROA + β2AKO + β3DIV + β4MU + β5 SIZE + β6 AGE + e 

 
Keterangan: 

 

EI = efisiensi investasi 

β0 = Konstanta 

β1... β6= Nilai beta dari masing-masing variabel independen 

ROA = profitabilitas 

AKO = arus kas 

DIV = dividen 

MU = maturitas utang 
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SIZE = ukuran perusahaan 

AGE =  umur  perusahaan 

e = Error 

 

 

 
 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif merupakan alat yang digunakan untuk memberikan 

gambaran suatu data yang dapat dilihat dalam berbagai hal seperti nilai rata-rata, 

standar deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum, sum dan range. Dalam 

penelitian ini, deskriptif data yang akan digunakan adalah nilai minimu & 

maksimum, mean, standar deviasi, range data dari variabel-variabel yang akan 

diteliti. 

 
 

3.5.2 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 yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain : 

 
 

3.5.2.1 Uji Normalitas Data 

 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel 

independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal. Cara untuk 

menguji normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai 

Kolmogorov-Smirnov memiliki tingkat signifikan diatas α = 0,05 berarti suatu 

variabel dikatakan berdistribusi normal. 



55  

 

 

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas 

 

Menurut Ghozali (2011), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara 

independen. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai 

variance inflation factor (VIF) dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Jika nilai tolerance> 0,1 atau nilai VIF < 10, berarti tidak terjadi 

multikolinearitas 

2. Jika nilai tolerance< 0,1 atau nilai VIF > 10, berarti terjadi  

multikolinearitas 

3.5.2.3. Uji Autokorelasi 

 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi yang digunakan antara residual (kesalahan pengganggu) pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (atau periode sebelumnya), biasanya 

autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang 

berkaitan satu sama lain (Ghozali,2011). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan 

uji Durbin-Watson dengan kriteria : jika nilai DW terletak antara batas atas atau 

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

autokorelasi. 

 
 

3.5.2.4. Uji Heterokedastisitas 

 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
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Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Glejser, yang 

dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. 

Jika nilai variabel signifikan mempengaruhi variabel dependen (nilai Sig. < 0,05) 

maka ada indikasi terkena heterokedastisitas. 

 
 

3.5.3. Uji Goodness of Fit Suatu Model 

 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai akrual dapat diukur 

dari goodness of fit-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai 

statistic F dan nilai koefisien determinasi (Ghozali,2011).  Koefisien  determinasi 

( ) pada intinya mengukur tingkat kemampuan model  dalam  menerangkan variasi 

variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 

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.. 

Uji Statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model dapat menjadi variabel penjelas. Untuk 

pengujiannya dilihat dari nilai probabilitasnya (p-value) yang terdapat di tabel 

nilai F dari output program aplikasi SPSS, dimana jika probabilitas (p-value)< 

0,05, maka keseluruhan variabel independen memiliki kemampuan sebagai 

variabel penjelas, pada tingkat signifikasi 5%. 
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3.5.4. Uji Hipotesis 

 

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji 

statistik t dilakukan dengan melihat probabilitas uji t pada tabel koefisien 

signifikan pada output tabel Anova yang dihasilkan dengan bantuan program 

SPSS  dimana  jika  p-value  <0,05  maka   ditolak  dan  sebaliknya   yang  

diajukan dapat diterima. Artinya, variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap varibel dependen. Koefisien regresi signifikan pada tingkat 

signifikan 5%. Kriteria penerimaan / penolakan hipotesis: 

H1, H2, H3, H5, H6 diterima jika sig. <0,05 dan β positif. 
 

 

H1, H2, H3, H5, H6 ditolak jika sig.> 0,05 dan atau β negatif. 

H4 diterima jika sig. <0,05 dan β negatif. 

H4 ditolak jika sig. > 0,05 dan atau β positif. 


