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BAB IV 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Statistik Deskriptif 

 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang 

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

sum, dan range. Pada bagian ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif pada 

penelitian ini. Dari data awal berjumlah 532 observasi, ternyata ada cukup banyak 

data yang tidak normal sehingga data normalnya berjumlah 225 observasi. 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Profitabilitas 225 -,546759 ,359835 ,05519790 ,105191301 

Arus_Kas_Operasi 225 -,539281 1,215508 ,06581899 ,132408794 

Maturitas_Utang 225 ,031424 5,131068 ,72961212 ,439305412 

Ukuran_Perusahaan 225 10,655219 13,765077 12,01614223 ,635222903 

Umur 225 12,00 98,00 38,4978 14,94338 

Efisiensi_Investasi 225 -,21365 ,06755 -,0876321 ,05095917 

Valid N (listwise) 225     

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

 
Berdasarkan tabel 4.1 hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai terendah 

(minimum) dan nilai tertinggi (maksimum) dari efisiensi investasi adalah sebesar 

-0,21365 dan 0,06755. Nilai rata-rata sebesar -0,0876321 serta standar deviasi 

0,05095917 yang artinya rata-rata perusahaan pada penelitian ini memiliki nilai 

efisiensi investasi sebesar -8,76%. Nilai rata-ratanya negatif artinya perusahaan 

cenderung mengalami underinvestment. 
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Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai terendah (minimum) dan nilai tertinggi 

(maksimum) dari variabel profitabilitas yang diukur dengan proksi ROA adalah 

sebesar -0,546759 dan 0,359835. Nilai rata-rata sebesar 0,05519790 dan standar 

deviasi sebesar 0,105191301. Artinya perusahaan yang menjadi sampel pada 

penelitian ini rata-rata memiliki perbandingan laba bersih dengan total aset sebesar 

5,51979%. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh labanya. Semakin besar ROA maka semakin tinggi pula kualitas laba 

yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai terendah (minimum) dan nilai tertinggi 

(maksimum) dari variabel arus kas operasi yang diukur dengan proksi  AKO 

adalah sebesar -0,539281 dan 1,215508. Nilai rata-rata sebesar 0,06581899 dan 

standar deviasi sebesar 0,132408794. Artinya rata - rata perusahaan memiliki 

perbandingan antara jumlah arus kas operasi dengan total aset adalah sebesar 

0,06581899. Perhitungan yang digunakan yaitu dengan membagi jumlah arus kas 

operasi dengan jumlah kewajiban lancar yang harus dibayarkan oleh perusahaan 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai terendah (minimum) dan nilai tertinggi 

(maksimum) dari variabel maturitas utang diukur dengan perbandingan antara 

utang jangka pendek dengan total hutang adalah sebesar 0,031424 dan 5,131068. 

Nilai rata-rata sebesar 0,72961212 dan standar deviasi sebesar 0,439305412. 

Kebijakan dividen diukur dengan menggunakan variabel dummy. Nilai 0 untuk 

perusahaan yang tidak membagikan deviden dan nilai 1 untuk perusahaan yang 

membagikan deviden 
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Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai terendah (minimum) dan nilai tertinggi 

(maksimum) dari variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan proksi log total 

aset adalah sebesar 10,655219 dan 13.765077. Nilai rata-rata sebesar 12.01614223 

dan standar deviasi sebesar 0,635222903. Artinya perusahaan yang menjadi 

sampel pada penelitian ini rata-rata meniliki logaritma total aset sebesar 

12,01614223. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai terendah (minimum) dan nilai tertinggi 

(maksimum) dari variabel umur perusahaan yang diukur dengan proksi lamanya 

berdiri perusahaan adalah sebesar 12,00 dan 98,00. Nilai rata-rata sebesar 38.4978 

dan nilai standar deviasi sebesar 14.94338. Dilihat dari nilai rata-rata sebesar 

38,4978 sehingga artinya adalah rata-rata perusahaan memiliki umur atau telah 

berdiri selama 38-39 tahun. 

 

 

Tabel 4.2. Frekuensi Kebijakan Deviden 

 

  
 

Frequency 

 
 

Percent 

 
 

Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .00 111 49.3 49.3 49.3 

1.00 114 50.7 50.7 100.0 

Total 225 100.0 100.0  

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

 

Hasil tabel di atas menunjukkan mayoritas perusahaan adalah perusahaan 

yang membagikan deviden yaitu sebesar 114 perusahaan (50,7%), sedangkan 111 

perusahaan (49,3%) tidak membagikan deviden. 
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4.2. Analisis Data 

 

4.2.1. Uji Asumsi Klasik 

 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, 

multikolinearitas,autokorelasi dan uji heteroskedastisitas 

 
 

4.2.2. Uji Normalitas 

 

Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Sminov dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Awal 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .328 532 .000 .237 532 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

 

Data awal penelitian ini berjumlah 532 perusahaan dan nilai signifikansi 

Kolmogorof Smirnov 0.000 < 0.05 artinya data tidak normal maka dilakukan 

penghilangan outliers membuang angka yang ekstrem atau data tidak normal 

dengan jumlah data yang terbuang sebanyak 307. Berikut adalah hasil pengujian 

normalitas akhir setelah normal: 

Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas Akhir 
 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual ,044 225 ,200
*
 ,990 225 ,126 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

 
Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk normalitas akhir dapat dilihat dari nilai Kolmogorof-Smirnov sig. 

sebesar 0,200 > 0,05 dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini normal (data 

normal berjumlah 225). 

4.2.3. Uji Multikolinearitas 

 

Uji Multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

antar variabel independen terjadi korelasi atau tidak. Untuk mengetahui ada 

tidaknya multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1, maka dipastikan 

tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Multikolinearitas 

 

 

 
Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Profitabilitas ,762 1,311 

Arus_Kas_Operasi ,682 1,466 

Dividen ,909 1,100 

Maturitas_Utang ,813 1,230 

Ukuran_Perusahaan ,843 1,186 

Umur ,862 1,160 

a. Dependent Variable: Efisiensi_Investasi 

 
 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk multikolinearitas memiliki nilai Tolerance untuk masing-masing 
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variable independen > 0,1 dan untuk nilai VIF < 10 sehingga dapat dikatakan 

tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini. 

 
 

4.2.4. Uji Autokorelasi 

 

Untuk mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) hasilnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 
Tabel 4.6. Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model Summary
b
 

 
 

Model 

 
 

R 

 
 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 
 

Durbin-Watson 

1 ,895
a
 ,801 ,795 ,02306694 1,905 

a. Predictors: (Constant), Umur, Dividen, Maturitas_Utang, Profitabilitas, 

Ukuran_Perusahaan, Arus_Kas_Operasi 

b. Dependent Variable: Efisiensi_Investasi 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk autokorelasi sebesar 1,905 berada diantara du (1.14) dan 4-du 

(2,86) artinya tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. 

 
 

4.2.5. Uji Heteroskedastisitas 

 

Dalam penelitian ini untuk menguji heterokedastisitas digunakan uji 

Glejser. Dalam uji Glejser, nilai mutlak residual ( |u| ) diregresikan dengan 

variabel independen. Berikut ini adalah hasil pengujiannya: 
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Tabel 4.7. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

 
Coefficients

a
 

 
 

 
Model 

 
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 
 

 
t 

 
 

 
Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,095 ,047 
 

2,012 ,046 

Profitabilitas -,017 ,025 -,051 -,657 ,512 

Arus_Kas_Operasi ,005 ,021 ,018 ,225 ,822 

Dividen -,001 ,005 -,010 -,139 ,890 

Maturitas_Utang -,001 ,006 -,015 -,200 ,842 

Ukuran_Perusahaan -,005 ,004 -,086 -1,176 ,241 

Umur ,000 ,000 ,068 ,931 ,353 

a. Dependent Variable: abs_res 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

 

Berdasarkan pada tabel 4.6. dapat diketahui bahwa ternyata hasil pengujian 

heteroskedastisitas untuk masing-masing variable independen memiliki nilai 

signifikansi di atas 0,05 sehingga dengan demikian dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 
 

4.3. Pengujian Model Fit (Uji F) 

 

Uji F dikenal dengan Uji Model atau Uji Anova, yaitu uji yang dilakukan 

untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebeas secara bersama-sama 

terhadap variabel terkaitnya. Berikut ini adalah hasil dari uji F: 
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Tabel 4.8. Hasil Uji Model Fit 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,466 6 ,078 145,872 ,000
b
 

 Residual ,116 218 ,001   

 Total ,582 224    

a. Dependent Variable: Efisiensi_Investasi 

b. Predictors: (Constant), Umur, Dividen, Maturitas_Utang, Profitabilitas, Ukuran_Perusahaan, 

Arus_Kas_Operasi 

 
 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi F sebesar 

 

0.000 < 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa model sudah fit. Artinya variabel 

independen dapat memprediksi variabel dependen. Serta dapat ditarik kesimpulan 

bahwa model dapat digunakan dalam mengukur efisiensi investasi. 

 

 

 

4.4. Uji Adjusted R Square (Pengujian Koefisien Determinasi) 

 

Tabel 4.9. Hasil Uji Adjusted R Square 

 
Model Summary

b
 

 
 

Model 

 
 

R 

 
 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 
 

Durbin-Watson 

1 ,895
a
 ,801 ,795 ,02306694 1,905 

a. Predictors: (Constant), Umur, Dividen, Maturitas_Utang, Profitabilitas, 

Ukuran_Perusahaan, Arus_Kas_Operasi 

b. Dependent Variable: Efisiensi_Investasi 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,795 artinya variabel independen mempengaruhi variabel 
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dependen sebesar 79,5% dan sisanya sebesar 20,5% dipengaruhi oleh variabel 

lainnya. 

 
 

4.5. Pengujian Hipotesis 

 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi linier berganda untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen (profitabilitas, arus kas operasi, 

deviden, maturitas utang, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan) terhadap 

variabel dependen (efisiensi investasi). Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

uji t dengan hasil sebagai berikut: 

 
 

Tabel 4.10. Hasil Uji t 

 

 

 
Model 

 
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 
t 

 

 

 
Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,974 ,031  -31,395 ,000 

Profitabilitas ,014 ,017 ,030 ,855 ,394 

Arus_Kas_Operasi -,002 ,014 -,006 -,176 ,861 

Dividen ,001 ,003 ,012 ,366 ,715 

Maturitas_Utang ,015 ,004 ,131 3,920 ,000 

Ukuran_Perusahaan ,075 ,003 ,929 28,199 ,000 

Umur -,001 ,000 -,160 -4,926 ,000 

a. Dependent Variable: Efisiensi_Investasi 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

 
Pengujian Hipotesis 1 

 

Hipotesis pertama yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

efisiensi investasi perusahaan. Dari tabel 4.9. diketahui bahwa nilai signifikansi t 

untuk variabel profitabilitas adalah sebesar 0,394 > 0,05 sehingga artinya 
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hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Jadi profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap efisiensi investasi perusahaan. 

Berdasarkan dari tabel compare mean, diketahui bahwa  untuk 

profitabilitas di atas rata-rata dan dibawah rata-rata memiliki nilai signifikan 

0,566>0,05 sehingga hipotesis ditolak. Jadi artinya tidak ada perbedaan efisiensi 

investasi perusahaan yang memiliki profit diatas dan dibawah rata-rata. 

Profitabilitas dibawah rata-rata dan diatas rata-rata tidak memiliki perbedaan 

efiensi investasi karena tinggi rendahnya profit perusahaan tidak mempengaruhi 

efisiensi investasi perusahaan. 

Tabel 4.11. Compare Mean Profitabilitas tinggi dan rendah 

 
ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

 
 

df 

Mean 

Square 

 
 

F 

 
 

Sig. 

EPROF1 * 

EPROF2 

Between (Combined) 

Groups 

 
.201 

 
104 

 
.002 

 
1.624 

 
.566 

Within Groups .001 1 .001   

Total .202 105    

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

 

 

Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula 

pendapatan perusahaan, hal ini menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin 

baik. Kinerja perusahaan yang baik berarti mengindikasikan adanya kesempatan 

dan peluang yang bertumbuh atau berkembang dengan baik, maka hal ini akan 

berdampak pada efisiensi investasi, dengan demikian dapat dikatakan ada 

pengaruh positif antara profitabilitas terhadap efisiensi investasi perusahaan. 
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Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Handayani dkk (2016) 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap efisiensi investasi 

perusahaan. 

Pengujian Hipotesis 2 

 

Hipotesis  kedua  yaitu  arus  kas  operasi   berpengaruh   positif   

terhadap efisiensi investasi perusahaan. Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai 

signifikansi t untuk variabel arus kas operasi adalah sebesar 0,861 > 0,05  

sehingga artinya hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak. Jadi arus kas operasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi investasi perusahaan. 

Arus kas adalah sebagai laporan yang menjelaskan dampak aktifitas 

operasi, investasi, dana pembiayaan perusahaan terhadap arus kas selama satu 

periode tertentu. Arus kas masuk, misalnya pengeluaran saham, pengeluaran 

wesel, penjualan obligasi, pengeluaran surat hutang, hipotik, dan lain lain. Arus 

kas keluar, misalnya pembayaran dividen dan pembagian lainnya yang diberikan 

kepada pemiliknya, pembelian saham pemilik (treasure stock), pembayaran utang 

pokok dana yang dipinjam (tidak termasuk bunga karena dianggap sebagai 

kegiatan operasi) (Brigham et al, 1999). 

Berdasarkan dari tabel compare mean, diketahui bahwa untuk arus kas 

operasi di atas rata-rata dan dibawah rata-rata memiliki nilai signifikan 

0,051>0,05 sehingga hipotesis ditolak. Artinya tidak ada perbedaan efisiensi 

investasi pada perusahaan yang memiliki arus kas operasi diatas dan dibawah rata-

rata sehingga hipotesis ditolak. 
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Tabel 4.12. Compare Mean Arus Kas Operasi diatas dan di bawah rata-rata 

 
ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

 
 

df 

Mean 

Square 

 
 

F 

 
 

Sig. 

EAKO1 * 

EAKO2 

Between (Combined) 

Groups 

 
.563 

 
95 

 
.006 

 
4.529 

 
.051 

Within Groups .000 2 .000   

Total .564 97    

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

 

 

Arus kas operasi menunjaukan dana proses investasi. Dana yang semakin 

tinggakan meningkatkan efisiensi investasi. Semakin tinggi arus kas perusahaan, 

maka menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang 

baik berarti arus kas masuk semakin besar dan dana perusahaan semakin 

bertambah, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan efisiensi investasi, 

dengan demikian dapat dikatakan ada pengaruh positif antara arus kas terhadap 

efisiensi investasi perusahaan. 

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Cheng dkk (2013), 

Handayani dkk (2016) serta Christine dan Yanti (2017) bahwa arus kas tidak 

berpengaruh terhadap efisiensi investasi perusahaan. 

 
 

Pengujian Hipotesis 3 
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Hipotesis ketiga yaitu deviden berpengaruh positif terhadap efisiensi 

investasi perusahaan. Dari tabel 4.9. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel 

deviden adalah sebesar 0,715 > 0,05 artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini 

ditolak. Jadi deviden tidak berpengaruh terhadap efisiensi investasi perusahaan. 

Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan 

pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen menentukan jumlah laba yang 

ditahan sebagai sumber pendanaan (Wachowicz, 1997). Semakin besar laba 

ditahan semakin sedikit jumlah laba yang dialokasikan untuk pembayaran dividen. 

Alokasi penentuan laba sebagai laba ditahan dan pembayaran dividen merupakan 

aspek utama dalam kebijakan dividen. Kebijakan dividen menyangkut masalah 

penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham, dan laba tersebut bisa 

dibagi sebagai dividen atau laba yang ditahan untuk diinvestasikan kembali. 

Dengan demikian dimungkinkan membagi laba sebagai dividen dan pada saat 

yang sama menerbitkan saham baru. Kebijakan dividen bersangkutan dengan 

penentuan pembagian pendapatan (earning) antara pengunaan pendapatan untuk 

dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan 

didalam perusahaan, yang berarti laba tersebut harus ditahan didalam perusahaan 

(Hanafi, 2004). Semakin tinggi pendapatan, maka kemungkinan deviden 

dibagikan semakin tinggi sehingga kemampuan perusahaan membagikan deviden 

akan meningkatkan efisiensi investasi, sehingga dengan  demikian  dapat 

dikatakan ada pengaruh positif antara dividen terhadap efisiensi investasi 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori signaling. 
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Berdasarkan dari tabel compare mean, diketahui bahwa untuk kebijakan 

deviden di atas rata-rata dan dibawah rata-rata memiliki nilai signifikan 

0,645>0,05 sehingga hipotesis ditolak. Jadi artinya tidak ada perbedaan efisiensi 

investasi pada perusahaan yang memiliki dividen diatas dan dibawah rata-rata. 

Jadi perusahaan yang membagi dividen diatas dan dibawah rata-rata tidak akan 

berpengaruh terhadap efisiensi investasinya, karena keputusan manajemen 

perusahaan untuk membagi dividen tidak terkait dengan kebijakan manajemen 

dalam memutuskan investasi perusahaan di masa depan. 

 
 

Tabel 4.13. Compare Mean Kebijakan Deviden diatas dan dibawah rata-rata 

 
ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

 
 

df 

Mean 

Square 

 
 

F 

 
 

Sig. 

EDEV1 * 

EDEV2 

Between (Combined) 

Groups 

 
.250 

 
109 

 
.002 

 
1.160 

 
.645 

Within Groups .002 1 .002   

Total .252 110    

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019) 

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Christine dan Yanti 

(2017) menyatakan bahwa dividen tidak berpengaruh terhadap efisiensi investasi 

perusahaan. 

 
 

Pengujian Hipotesis 4 

 

Hipotesis keempat yaitu maturitas utang berpengaruh negatif  terhadap 

efisiensi investasi perusahaan. Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t 

untuk variabel maturitas utang adalah sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai beta 
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sebesar +0,015 sehingga artinya hipotesis keempat pada penelitian ini diterima. 

Jadi maturitas utang berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi perusahaan. 

Maturitas utang menunjukkan seberapa besar tingkat utang yang dimiliki 

perusahaan. Melalui adanya utang maka manajer akan lebih disiplin dalam 

membuat keputusan investasi (Chariri dan Ghozali, 2005). Penelitian yang 

dilakukan oleh Houcine (2013) yang berjudul "Does accounting conservatism 

affect firm investment efficiency in an emerging market? Evidence from Tunisian 

context”dengan menggunakan sampel pada perusahaan di Tunisia. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis korelasi dan regresi, dengan proksi dari efisiensi 

investasi yang mengacu pada penelitian Biddle et al. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif maturitas utang terhadap efisiensi 

investasi perusahaan. 

Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani 

dkk (2016) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh antara maturitas utang dengan 

efisiensi investasi. 

Semakin tinggi jatuh tempo hutang maka perusahaan akan meningkatkan 

alokasi dana yang dimiliki atau alokasi dana akan digunakan. Hal ini menunjukan 

bahwa maturitas utang berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi 

 
 

Pengujian Hipotesis 5 

 

Hipotesis kelima yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

efisiensi investasi perusahaan. Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t 

untuk variabel ukuran perusahaan adalah sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai beta 
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sebesar +0,075 sehingga artinya hipotesis kelima pada penelitian ini diterima. Jadi 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap efisiensi investasi perusahaan. 

Perusahaan dimungkinkan untuk menjual produknya dibawah harga jual 

terendah dan perusahaan juga masih harus berkompetisi dengan pesaingnya. Skala 

perusahaan yang optimal sebagian besar ditentukan oleh harga akhir produk dan 

dari segi teknologi, pemasaran, dan yang utama adalah sektor keuangan 

perusahaan. Ukuran perusahaan atau skala perusahaan dapat dilihat dari total 

penjualan perusahaan karena semakin besar skala perusahaan maka menunjukkan 

bahwa operasionalisasi perusahaan yang dilihat dari besarnya penjualan akan 

semakin meningkat.Ukuran atau skala perusahaan dapat dilihat dari harga produk 

akhirnya. Jika harga akhir suatu produk itu tinggi, dapat dikatakan bahwa 

perusahaan yang memproduksi produk tersebut termasuk perusahaan skala besar, 

karena untuk menghasilkan satu unit produk, besarnya biaya yang dikeluarkan 

cukup besar, namun jika harga akhir produk itu rendah, maka dapat dikatakan 

produsen produk tersebut termasuk perusahaan skala kecil atau menengah. Sebuah 

perusahaan dapat dikatakan berskala besar jika perusahaan itu menerapkan 

teknologi yang canggih (Weston dan Copeland, 1998). 

Dalam ukuran perusahaan terdapat tiga variabel yang dapat menentukan 

ukuran perusahaan yaitu total asset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin 

tinggi ukuran perusahaan, maka semakin tinggi total aset perusahaan dan hal ini 

berarti dana perusahaan semakin besar, sehingga semakin tinggi pula efisiensi 

investasi. 
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Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sylvia (2017) 

yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan yang signifikan 

dengan efisiensi investasi. Serta penelitian Setyawati (2015) bertujuan yang 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan yang signifikan 

dengan efisiensi investasi. 

 
 

Pengujian Hipotesis 6 

 

Hipotesis keenam yaitu umur perusahaan berpengaruh positif terhadap 

efisiensi investasi perusahaan. Dari tabel 4.9. diketahui ternyata nilai signifikansi t 

untuk variabel umur perusahaan adalah sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai beta 

sebesar -0,001 sehingga artinya hipotesis keenam pada penelitian ini diterima. 

Jadi umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap efisiensi investasi perusahaan. 

Umur perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang 

dan bertahan. Umur perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut berdiri 

berdasarkan akta pendirian sampai penelitian dilakukan. Umur perusahaan adalah 

lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang dan bertahan. Umur perusahaan 

dihitung sejak perusahaan tersebut berdiri berdasarkan akta pendirian sampai 

penelitian dilakukan Selain itu, perusahaan yang telah lama berdiri tentunya 

mempunyai strategi dan kiat-kiat yang lebih solid untuk tetap bisa survive dimasa 

depan. Semakin lama sebuah perusahaan berdiri, tentunya telah banyak pula 

mengalami lika-liku dalam berbisnis, mulai dari kemajuan hingga masalah dan 

kendala yang dihadapi (Gumanti, 2000). 
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Semakin lama umur perusahaan maka manajer dapat terlena karena 

semakin banyak pengalaman mereka dalam menjalankan perusahaaan sehingga 

juga dapat dimungkinkan adanya konflik kepentingan dalam manajemen untuk 

mengalokasikan dana pada proyek yang efisien. Sehingga dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap efisiensi 

investasi perusahaan (Kim dan Kwon, 2015). 

Hasil ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Sylvia (2017) bertujuan 

untuk menguji dan menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap efisiensi 

investasi. Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis data yang 

digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan. Sumber data 

diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia berupa data sekunder. Objek 

penelitian adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012- 2014. Teknik analisis data adalah regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan memiliki hubungan yang 

signifikan dengan efisiensi investasi. 

Hasil ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Handayani dkk 

(2016) bertujuan untuk menguji hubungan antara kualias pelaporan keuangan 

dengan efisiensi investasi di ASEAN. Penelitian ini juga menguji peran analyst 

following dalam memoderasi asosiasi antara kualitas pelaporan keuangan dengan 

efisiensi investasi.Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 9.335 observasi 

perusahaandari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand periode 

2007-2012 dengan analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap efisiensi investasi. 
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Semakin lama umur perusahaan maka semakin banyak pengalaman 

perusahaan. Tetapi tidak menjamin perusahaan akan semakin efisien dalam 

melakukan investasi, karena bisa saja dimungkinkan pihak  manajemen 

perusahaan tidak selektif dalam melakukan efisiensi investasi. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap efisiensi 

investasi perusahaan. 

4.6. Analisis Regresi Tambahan (TATO) 

 

Tambahan analisis juga dilakukan dengan melihat dari pengaruh nilai rasio 

TATO terhadap efisiensi investasi. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.14. Hasil Regresi dengan variabel tambahan TATO 

 

 

 

 
Model 

 
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

 
t 

 

 

 
Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.977 .031  -31.253 .000 

Profitabilitas .013 .017 .028 .798 .426 

Arus_Kas_Operasi -.003 .014 -.009 -.233 .816 

Dividen .001 .003 .010 .313 .755 

Maturitas_Utang .015 .004 .134 3.963 .000 

Ukuran_Perusahaan .075 .003 .930 28.163 .000 

Umur -.001 .000 -.162 -4.962 .000 

TATO .001 .002 .022 .727 .468 

a. Dependent Variable: Efisiensi_Investasi 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi untuk 

variabel TATO sebesar 0.468 > 0.05 maka dapat dikatakan bahwa TATO tidak 

berpengaruh terhadap efisiensi investasi. Dengan penambahan variabel TATO, 

profitabilitas, arus kas operasi dan dividen tidak berpengaruh terhadap efisiensi 

investasi, sedangkan hanya maturitas utang, ukuran perusahaan dan umur 
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berpengaruh  terhadap efisiensi investasi. Hal ini membuktikan penambahan 

variabel TATO tidak berpengaruh terhadap efisiensi investasi. 

 
 

Tabel 4.15. Hasil Perbandingan Sebelum dan Sesudah dengan TATO 

 

 
Variabel Independen 

Sebelum  
Sesudah 

1 (Constant) ,000 .000 

 Profitabilitas ,394 .426 

 Arus_Kas_Operasi ,861 .816 

 Dividen ,715 .755 

 Maturitas_Utang ,000 .000 

 Ukuran_Perusahaan ,000 .000 

 Umur ,000 .000 

 TATO  .468 

Dependent Variable: Efisiensi_Investasi 
 

 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa tidak ada perbedaan hasil 

hipotesis penelitian antara sebelum penambahan TATO maupun sesudah 

penambahan TATO. 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan 

kemampuan serta efisiensi perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan 

mendayagunakan aktiva yang dimiliki. Rasio aktivitas antara lain terdiri dari Total 

Assets Turnover (TATO). Total Assets Turnover merupakan rasio yang  

digunakan untuk mengukur seberapa efisiennya seluruh aktiva perusahaan 

digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan. Perputaran total aktiva 

menunjukkan bagaimana efektifitas perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva 

untuk menciptakan penjualan dalam kaitannya untuk mendapatkan laba. 
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Perusahaan dengan tingkat penjualan yang besar diharapkan mendapatkan laba 

yang besar pula. Nilai TATO yang semakin besar menunjukkan nilai 

penjualannya juga semakin besar dan harapan memperoleh laba juga semakin 

besar pula. 

Dari hasil analisis sebelum dan setelah penambahan rasio TATO diketahui 

bahwa tidak ada perbedaan hasil hipotesis, artinya rasio TATO ini tidak 

berpengaruh terhadap efisiensi investasi perusahaan, karena rasio aktivitas 

perusahaan merupakan salah satu rasio untuk mengukur seberapa efisiennya 

seluruh aktiva perusahaan digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan dan 

tidak ada hubungannya dengan keputusan pihak manajemen untuk melakukan 

kebijakan atau pengambilan keputusan investasi, sehingga rasio TATO tidak 

berpengaruh terhadap efisiensi investasi perusahaan. 


