BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Populasi Dan Sampel Penelitian
Populasi yang dipilih dalam penelitian merupakan perusahaan sektor non-

keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI), tahun 2017-2019
berjumlah 411 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode purposive
sampling yaitu sampel yang diperoleh sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan
untuk penelitian, yaitu:
1. Perusahaan

sektor

non-keuangan

yang

memublikasikan

laporan

keuangan secara lengkap periode 2017-2019.
2. Perusahaan sektor non-keuangan yang memublikasikan laporan tahunan
yang telah diaudit serta mempunyai kelengkapan data untuk variabel
yang digunakan pada penelitian.

3.2.

Jenis Dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang berbentuk angka. Data

bersumber dari data sekunder berwujud laporan keuangan (annual report)
perusahaan non-keuangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam
periode 2017-2019. Data sekunder diambil dari website Bursa Efek Indonesia
melalui www.idx.co.id serta data diperoleh melalui jurnal, artikel, dan studi
literatur yang berhubungan dengan penelitian.
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3.3.

Model Penelitian
Model dalam penelitian ini diambil berdasarkan penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Vo (2019) yaitu:
INVESTMENT = α + β1 LEV + β2 LEV*DUMMYQ + β3 CF+ β4 SALE + ε
Keterangan:
INVESTMENT adalah variabel dependen yaitu investasi perusahaan pada
perusahan i di tahun t.
LEV adalah variabel independen yaitu leverage yang diproksi dengan MLEV
(Market Value of Leverage).
DUMMYQ adalah variabel moderasi yaitu peluang pertumbuhan yang diproksi
dengan dummy tobin’s Q.
CF adalah variabel kontrol yaitu cashflow perusahaan.
SALE adalah variabel kontrol yaitu penjualan perusahaan.
3.4.

Definisi Operasional Variabel

3.4.1. Variabel Dependen
Variabel dependen adalah variabel yang bisa dipengaruhi variabel
lainnya. Variabel dependen yang diuji di penelitian ini adalah investasi
perusahaan, yang diukur dengan (aset tetap tahun t - aset tetap tahun t-1 +
depresiasi tahun t) dibagi dengan total aset bersih tahun t-1.
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3.4.2. Variabel Independen
Variabel independen adalah variabel yang bisa mempengaruhi variabel
dependen secara signifikan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah
leverage yang dihitung menggunakan Market Value of Leverage. Market Value of
Leverage merupakan salah satu rasio untuk menghitung seberapa besar rasio
utang perusahaan terhadap nilai pasar dari aset. Market Value of Leverage
dihitung dengan rumus total utang dibagi (total utang + nilai pasar dari ekuitas)
3.4.3. Variabel Moderasi
Variabel moderasi adalah variabel yang memperkuat pengaruh dari
variabel independen ke variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian
ini adalah peluang pertumbuhan perusahaan. Variabel ini merupakan variabel
dummy yang diukur dari dummy Tobin’s Q.

Tobin’s Q adalah alat untuk

menghitung nilai perusahaan. Tobin’s Q dihitung dengan rumus (Market value of
all outstanding share + Debt) /Total assets. Market value of all outstanding share
adalah harga dikalikan jumlah saham beredar di pasar. Debt adalah jumlah
hutang yang dimiliki perusahaan. Total assets adalah jumlah aset yang dimiliki
oleh perusahaan. Jika Tobin’s Q perusahaan bernilai >1 maka variabel akan
bernilai 1, dan jika Tobin’s Q perusahaan bernilai <1 maka variabel akan bernilai
0.
3.4.4. Variabel Kontrol
Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen, tidak dapat dipengaruhi faktor
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luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol dimasukkan untuk menghindari hasil yang
bias. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel kontrol, yaitu:
3.4.4.1. Arus Kas
Merupakan arus kas sebuah perusahaan pada periode tertentu. Arus kas
pada penelitian ini dihitung dengan rumus arus kas bersih dibagi dengan aset
tetap bersih sama seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vo (2019).
3.4.4.2. Penjualan
Merupakan penjualan dari perusahaan pada satu periode. Sales pada
penelitian ini diukur menggunakan penjualan bersih dibagi dengan aset tetap
bersih sama seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vo (2019).
3.5. Teknik Analisis Data
3.5.1. Uji Statistik Deskriptif
Merupakan uji untuk memberikan gambaran mengenai data sampel
sebelum diuji dengan analisis statistik untuk menguji hipotesis. Data yang dicari
dalam uji ini adalah mean, median, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai
minimum.
3.5.2. Uji Asumsi Klasik
Dilakukan uji regresi linear untuk mengetahui hubungan antara pemegang
saham besar dengan pengeluaran investasi perusahaan. Dilakukan uji asumsi
klasik untuk memenuhi asumsi dalam regresi linear, yaitu:
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3.5.2.1. Uji Normalitas
Uji ini dilakukan untuk mengetahui sifat persebaran data, apakah berdistribusi
normal atau tidak. Data yang baik merupakan data yang berdistribusi normal,
yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya bias.
3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada
faktor residual terdapat varian yang sama. Model regresi yang baik terdapat
heteroskedastisitas.
3.5.2.3. Uji Autokorelasi
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar anggota
observasi yang diurut dari waktu dan ruang. Model regresi yang baik adalah
bebas dari autokorelasi.
3.5.2.4. Uji Multikolinearitas
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang tinggi antar
variabel yang bukan variabel dependen. Model regresi yang baik adalah bebas
dari multikolinearitas.
3.5.3. Uji Regresi dengan Fixed Effect Model
Estimasi model regresi data panel pada penelitian ini menggunakan
pendekatan fixed effect. Pendekatan fixed effect bergantung pada asumsi yang
digunakan slope, intersep, koefisien dan error term, di mana slope koefisien
konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. Fixed effect model digunakan
apabila jumlah cross section lebih besar dibandingkan time series (Dumairy,
1997).
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