BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Pengumpulan Data
Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dari tahun 2017-2019. Sampel akhir yang digunakan untuk
penelitian ini adalah sebanyak 361 perusahaan sektor non-keuangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2019. Metode pemilihan
sampel adalah dengan metode purposive sampling atau pemilihan sampel
dengan menggunakan kriteria tertentu.
Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data
yang didapatkan dari laporan publikasi pihak lain, dalam hal ini perusahaan.
Sumber data penelitian laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang
diunduh dari website Bursa Efek Indonesia atau website resmi perusahaan yang
menjadi sampel penelitian.
Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel dan Jumlahnya
No.

Kriteria Sampel

1.

Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019

2.

Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 20172019

Jumlah
Sampel
516
411

3.

Eliminasi perusahaan yang datanya tidak lengkap

50

4.

Jumlah tahun penelitian

3

Jumlah Sampel

361

Sumber: Hasil olah data
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Berdasarkan tabel di atas, jumlah seluruh populasi adalah 516
perusahaan, namun yang menjadi sampel adalah sebanyak 361 perusahaan.
Jumlah tahun penelitian adalah 3 tahun pada masing-masing perusahaan, yaitu
dari tahun 2017-2019. Sehingga, jumlah total observasi untuk penelitian ini
adalah 361 perusahaan x 3 tahun penelitian = 1083 observasi. Selanjutnya,
dilakukan pengolahan data penelitian dengan software Stata13.
4.2. Statistik Deskriptif
Subbab ini menyajikan statistik umum penelitian untuk mengetahui
bagaimana persebaran data penelitian. Uji statistik deskriptif terhadap data
penelitian meliputi jumlah data/observasi, nilai minimum, nilai maksimum, ratarata dan standar deviasi. Statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian
adalah sebagai berikut.
Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
No.

Variabel

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Dev.

1.

INVESTMENT

1083

-0,956

20,53

0,238

1,024

2.

LEV

1083

0,002

0,959

0,434

0,249

3.

DUMMYQ

1083

0

1

0,530

0,499

4.

CF

1083

-39,11

86,93

0.393

3,915

5.

SALE

1083

0

492,3

7.534

24,08

Sumber: Hasil olah data
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Keterangan:
INVESTMENT = Investasi Perusahaan
LEV

= Leverage

DUMMYQ

= Peluang Pertumbuhan

CF

= Arus Kas Operasional

SALE

= Penjualan
Tabel 4.2 di atas menunjukkan variabel INVESTMENT memiliki nilai rata-

rata (mean) sebesar 0,2381. Hal ini menunjukkan secara rata-rata, setiap
tahunnya perusahaan menambah jumlah asetnya sebesar 23%. Nilai minimum
dari variabel ini -0,9564 dan nilai maksimumnya 20.5374. Hal ini menunjukkan
data yang cukup beragam, sehingga ada perusahaan yang pada satu periode
kehilangan 95% asset tetapnya, dan ada yang memperbanyaknya sampai 20
kali.
Variabel LEV mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,4343 dengan standar
deviasi 0,2493. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata rasio utang pada struktur
modal tiap perusahaan sekitar 40% dari semua modal yang dimiliki. Selain itu,
nilai minimumnya adalah 0,0022 dan nilai maksimumnya 0,9597. Dengan
demikian, pada penelitian ini dapat diasumsikan bahwa semua perusahaan yang
diobservasi sudah memiliki utang dalam komposisi struktur modalnya.
Variabel Peluang Pertumbuhan mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,530.
Karena variabel ini merupakan variabel dummy yang bernilai 0 atau 1, maka
dengan nilai rata-rata mendekati 0,5 variabel ini memiliki jumlah yang cukup
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berimbang antara yang bernilai 0 atau 1, dengan jumlah nilai 1 yang sedikit lebih
banyak.
Variabel CF memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3931. Hal ni berarti bahwa
rata-rata perusahaan menghasilkan cashflow 30% dari jumlah total aset tetap.
Variabel ini memiliki nilai minimum yang negatif, yang menjelaskan bahwa arus
kas pada suatu perusahaan bisa bernilai negatif.
Variabel SALE memiliki nilai rata-ratanya sebesar 7,5342. Hal ini berarti
bahwa secara rata-rata penjualan yang dilakukan perusahaan sebesar 7,5 kali
lebih besar dari total asset yang dimiliki. Nilai minimum adalah 0 yang
menunjukkan ada perusahaan yang pada satu periode memiliki nilai penjualan
nol, dan nilai maksimum adalah 492,3483. Sama seperti variable INVESTMENT,
rentang yang tinggi antara nilai minimum dan maksimum menunjukkan
keragaman pada data observasi.
4.3. Matriks Korelasi
Tabel 4.3
Matriks Korelasi Antar Variabel
INVESTMENT

LEV

DUMMYQ

CF

INVESTMENT

1

LEV

0,0117

1

DUMMYQ

-0,0393

-0,5369

1

CF

0,4186

-0,0192

0,0180

1

SALE

0,0662

0,0307

-0,0199

0,3030

Sumber: Hasil olah data
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SALE

1

Tabel 4.3 menunjukkan matriks korelasi antar variable. Tabel tersebut
menunjukkan bahwa korelasi antar variabel bernilai kecil karena nilainya kurang
dari 0,5. Artinya tidak ada masalah korelasi antar variabel dalam penelitian ini
4.4. Uji Asumsi Klasik
4.4.1. Uji Normalitas
Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui sifat
persebaran data, apakah berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan
pada residual model regresi. Indikator normalitas adalah pada nilai p yang
memiliki siginifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Jika p ≤ α = 0,05 maka artinya nilai
residual tidak terdistribusi secara normal. Sedangkan jika p ≥ α = 0,05 maka
artinya nilai residual terdistribusi secara normal. Uji normalitas residual model
penelitian ini adalah dengan uji Shapiro-Wilk W.
Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas Residual
Variable

Obs

W

V

z

Prob>z

Model-1

1083

0,30044

474,445

15,309

0.0000

Sumber: Hasil olah data
Berdasarkan tabel 4.4, hasil dari uji normalitas memiliki Prob>z sebesar
0,0000 yang kurang dari 0,05. Artinya residual model penelitian ini tidak
terdistribusi normal. Untuk mengatasinya, selanjutnya akan dilakukan uji regresi
dengan robustness.
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4.4.2. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui
apakah dalam model regresi pada faktor residual terdapat varian yang sama.
Indikatornya adalah apabila p ≤ α = 0,05 maka artinya data penelitian mengalami
heteroskedastisitas. Sedangkan apabila p ≥ α = 0,05 maka data penelitian tidak
mengalami heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas
pada penelitian ini adalah menggunakan uji Breusch-Pagan / Cook-Weisberg.
Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model

chi2(4)

Prob > chi2

Interpretasi

Model-1

4268,17

0,0000

Terdapat
heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olah Data
Dari tabel 4.5 di atas, nilai dari Prob > chi2 bernilai sebesar 0,0000 dan
bernilai kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pada data tersebut
terdapat heteroskedastisitas. Untuk mengatasinya, selanjutnya akan dilakukan uji
regresi dengan robustness.
4.4.3. Uji Autokorelasi
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar anggota
observasi yang diurut dari waktu dan ruang. Indikatornya adalah apabila p ≤ α =
0,05 maka data penelitian mengalami autokorelasi. Sebaliknya, jika p ≥ α = 0,05
maka data penelitian tidak mengalami masalah autokorelasi. Uji autokorelasi
penelitian ini menggunakan uji Wooldridge.
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Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model

F(1, 360)

Prob > F

Interpretasi

Model-1

0,012

0,9118

Tidak terdapat
autokorelasi

Sumber: Hasil olah data
Berdasarkan tabel 4.6, nilai Prob > F adalah 0,9118 yang lebih dari 0,05.
Artinya, tidak terdapat autokorelasi pada model penelitian.
4.4.4. Uji Multikolinearitas
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel
prediktor. Indikatornya adalah apabila nilai VIF > 10 maka variabel penelitian
mengalami multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF > 10 maka variabel
penelitian mengalami tidak mengalami multikolinearitas. Uji autokorelasi
penelitian ini menggunakan uji VIF atau Variance Inflation Factor.
Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas
Variable

VIF

1/VIF

LEV

1,41

0,709

DUMMYQ

1,41

0,710

SALE

1,10

0.905

CF

1,10

0,907

Sumber: Hasil olah data
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Berdasarkan tabel 4.7, nilai VIF pada masing-masing variabel < 10.
Artinya, tidak terdapat multikolinearitas pada model penelitian.
4.5. Uji Regresi Linear
Seperti pada penelitian sebelumnya (Vo, 2019), model ini diestimasikan
dengan Fixed Effect model.

Namun, karena hasil dari uji asumsi klasik

menunjukkan bahwa data penelitian tidak memenuhi asumsi klasik, maka
kemudian dilakukan uji robustness untuk memastikan bahwa hasil penelitian
tidak terpengaruh oleh bias.
Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi
Uji Tanpa Variabel Moderasi

Uji Dengan Variabel Moderasi

Prob > F 0,0000

Prob > F

0,0000

R-squared 0,1437

R-squared

0,1398

INVESTMENT

Coef.

P>t

INVESTMENT

Coef.

P>t

LEV

-0,785

0,033

LEV

-0,897

0,015

CF

0,181

0,000

LEVxDummyQ

-0,559

0,012

SALE

-0,013

0,000

CF

0,181

0,000

_cons

0,612

0,000

SALE

-0,013

0,000

_cons

0,612

0,000

Sumber: Hasil olah data
Yaffe (2002) mendefinisikan model persamaan robust sebagai model
persamaan yang stabil dan reliabel. Lu (2010) mendefinisikan arti robust dalam

26

statistik sebagai insensitivitas sebuah estimator atas penambahan atau
penghilangan sampel observasi.
Leamer (1983) memaparkan bahwa kerapuhan dari estimasi koefisien
regresi bisa merupakan indikasi bahwa terjadi error atau kesalahan, dan analisis
sensitivitasnya (misalnya robustness checks) sebaiknya dilakukan untuk
membantu diagnosa atas misspesification.
Pilihan robust secara statistik bisa dilakukan ketika asumsi pengaruh
outlier (Verardi, 2014), nonlinearitas, heteroskedastisitas residual, autokorelasi
residual, dan normalitas residual diabaikan (Yaffee, 2002).
Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi dengan Robust
Uji Tanpa Variabel Moderasi

Uji Dengan Variabel Moderasi

Prob > F 0,0003

Prob > F

0,0000

R-squared 0,1437

R-squared

0,1398

INVESTMENT

Coef.

P>t

INVESTMENT

Coef.

P>t

LEV

-0,785

0,022

LEV

-0,897

0,018

CF

0,181

0,001

LEVxDummyQ

-0,559

0,215

SALE

-0,013

0,003

CF

0,181

0,001

_cons

0,612

0,000

SALE

-0,013

0,002

_cons

0,612

0,000

Sumber: Hasil olah data
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Berdasarkan hasil uji regresi linear pada tabel 4.8, variabel LEV memiliki
nilai P>t sebesar 0,015, dan variabel LEVxDummyQ memiliki nilai P>t sebesar
0,012. Sedangkan pada tabel 4.9 yaitu hasil uji regresi dengan robust, nilai P>t
untuk variabel LEV dan LEVxDummyQ mengalami perubahan, menjadi sebesar
0,018 dan 0,215. Setelah diuji dengan robust, nilai P>t variable LEV ndan nilai
LEVxDummyQ semakin menjauhi angka nol. Semakin nilai P>t menjauhi angka
0, maka nilai P>|t| menjadi semakin tidak signifikan.
Sedangkan untuk nilai standard error di mana menggunakan uji regresi
dengan robust standard error, pada variabel LEV mengalami perubahan nilai
standard error menjadi lebih besar setelah di-robust dan pada variable
LEVxDummyQ menjadi lebih kecil. Nilai standard error pada pengujian regresi
akan lebih baik jika semakin mendekati nol (0). Hal ini karena persebaran data
lebih dekat dengan garis regresi.
Hasil di bawah ini adalah uji regresi model dengan robust dengan
menyertakan tingkat signifikansi per variabel. Angka di luar tanda kurung adalah
nilai koefisien variabel, sedangkan angka di dalam tanda kurung adalah nilai t.
Tanda bintang satu (*) menunjukkan bahwa pengaruh variabel terhadap variabel
dependen adalah signifikan pada 10%, bintang dua (**) signifikan pada 5%, dan
bintang tiga (***) signifikan pada 1%.
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Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi dengan Robust dan Tingkat Signifikansi
Uji Tanpa Variabel Moderasi

Uji Dengan Variabel Moderasi

INVESTMENT

Coef.

P>t

INVESTMENT

Coef.

P>t

LEV

-0,785**

0,022

LEV

-0,897**

0,018

CF

0,181***

0,001

LEVxDummyQ

-0,559

0,215

SALE

-0,013***

0,003

CF

0,181***

0,001

_cons

0,612***

0,000

SALE

-0,013***

0,002

_cons

0,612***

0,000

statistics in parentheses
*
p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01
Sumber: Hasil olah data
4.5.1. Keberadaan Leverage Terhadap Variabel Investasi
Dari tabel hasil uji regresi 4.10, nilai koefisien variabel independen
Leverage (LEV) terhadap variabel dependen investasi (INVESTMENT) adalah 0,897 di mana hasilnya negatif karena p-value kurang dari nol (<0). Nilai P>t
adalah 0,018 yang berarti signifikan karena tidak lebih dari 0,05 dengan tingkat
signifikansi kurang dari 5%. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pengaruhnya
negatif dan signifikan.
4.5.2. Keberadaan Leverage dengan Moderasi Peluang Pertumbuhan
Terhadap Variabel Investasi
Dari hasil uji regresi pada tabel 4.10, nilai koefisien variabel Leverage
dengan moderasi dari peluang pertumbuhan (LEVxDummyQ) terhadap variabel
dependen investasi (INVESTMENT) adalah -0.559 yang menunjukkan hasil
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negatif karena p-value kurang dari nol (<0). Nilai P>t adalah 0.215 maka tidak
signifikan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa variabel peluang pertumbuhan
terbukti tidak memiliki moderasi dalam pengaruh keberadaan Leverage terhadap
investasi.
4.6. Uji Hipotesis
4.6.1. Uji Koefisien Determinasi (R²)
Uji koefisien determinasi R² adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh
variabel independen dan kontrol terhadap variabel dependen pada model. Nilai
koefisien determinasi adalah pada rentang angka nol (0) dan satu (1). Nilai
koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel independen dan
kontrol dalam menjelaskan variabel dependen adalah rendah, dan sebaliknya.
Dapat dilihat pada tabel 4.9 bahwa nilai koefisien determinasi R² adalah
0.1398. Angka ini menunjukkan bahwa 13,98% perubahan pada nilai investasi
perusahaan dijelaskan oleh leverage, nilai perusahaan, besarnya arus kas
operasional perusahaan dan nilai penjualan perusahaan. Sedangkan sisanya,
yaitu sebanyak 86,02% dijelaskan oleh variabel-variabel lain.
4.6.2. Uji Statistik Simultan (Uji F)
Uji F ini dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi untuk
menganalisis hipotesis penelitian atau goodness of fit model. Kriteria dalam
pengujian kelayakan model ini adalah probability value (p-value), di mana jika pvalue hasil pengujian kurang dari 0,05 (<0,05) maka dapat dinyatakan bahwa
model layak (fit) sebagai model regresi untuk analisis hipotesis penelitian, dan
sebaliknya pula. Dapat dilihat pada tabel 4.8 bahwa nilai Prob>F sebesar 0,000.
Hal ini menunjukkan bahwa model regresi penelitian dibawah batas minimal
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kelayakan model regresi penelitian, sehingga dapat dikatakan model regresi
penelitian ini memenuhi uji kelayakan goodness of fit.
Setelah dilakukan uji robust, nilai Prob>F dari tabel 4.9 adalah 0,0000.
Hal ini juga menunjukkan bahwa model regresi penelitian dibawah batas minimal
kelayakan model regresi penelitian. Berarti dengan metode robust, model regresi
penelitian ini memenuhi goodness of fit.
4.7. Hasil Hipotesis dan Pembahasan
4.7.1. Hipotesis 1: Keberadaan Leverage Berpengaruh Terhadap Investasi
Perusahaan
Pada hasil uji regresi dengan robust tabel 4.10, nilai koefisien variabel
independen LEV terhadap variabel dependen INVESTMENT sebesar -0.897,
dengan probability value (p-value) yang menunjukkan hasil negatif karena lebih
kecil dari nol (<0) yaitu -0,018 dan level signifikansi kurang dari 5%. Maka,
pengaruh variabel Leverage terhadap variabel investasi adalah negatif dan
signifikan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini diterima.
Dengan asumsi bahwa semua perusahaan di dalam penelitian sudah
memiliki utang dalam struktur modalnya, maka semakin tingginya tingkat
leverage dalam struktur modal suatu perusahaan akan cenderung mengurangi
atau mempersulit investasi perusahaan kedepannya. Hal ini menunjukkan bahwa
pada perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi, utang tidak lagi menjadi
sumber modal yang efektif untuk mendanai proyek investasi perusahaan yang
baru.
Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dari Vo (2019)
bahwa utang akan membatasi investasi perusahaan pada tingkat tertentu.
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Tingginya tingkat utang perusahaan membuat perusahaan semakin sulit untuk
melakukan investasi. Selain itu, meski perusahaan menjalankan proyek investasi
yang bernilai positif, proyek tersebut akan lebih menguntungkan bondholders
daripada shareholders.
Selain itu, penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa leverage
memiliki peran yang penting dalam menjaga efisiensi dalam investasi. Leverage
dapat digunakan oleh shareholders untuk membatasi investasi yang cenderung
merugikan pemegang saham. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membatasi
cashflow sehingga perusahaan harus menerbitkan lebih banyak utang (Aivazian
et al., 2005).
4.7.2. Hipotesis 2: Peluang Pertumbuhan Memoderasi Pengaruh dari
Keberadaan Leverage terhadap Investasi Perusahaan
Dari hasil uji regresi dengan robust pada tabel 4.10, nilai koefisien
variabel independen LEV jika dengan moderasi dari variabel peluang
pertumbuhan (LEVxDummyQ) adalah sebesar -0.559, dengan p-value yang
menunjukkan hasil negatif karena lebih kecil dari nol (<0) dan tidak signifikan.
Maka, uji regresi variabel LEV dengan moderasi peluang pertumbuhan adalah
negatif dan tidak signifikan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini
tidak diterima.
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