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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Variabel dalam penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. (Harahap : 2003). Hatch dan Farhady 

(Harahap :2003) mengatakan bahwa “Secara teoritis variabel dapat didefinisikan 

sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai “variasi” antara satu orang 

dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain”             

Variabel yang tidak ada variasinya bukan dikatakan sebagai variabel. Untuk dapat 

bervariasi, maka penelitian harus didasarkan pada sekelompok sumber data atau objek 

yang bervariasi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Investasi Teknologi 

Informasi (variable X) dan Kinerja Perusahaan (Variabel Y). Penelitian ini 

direncanakan akan dilakukan pada Perusahaan yang sudah listing pada Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2009 hingga 2012. 

3.2 Metode Penelitian 

Penentuan metode dalam penelitian adalah langkah yang sangat penting karena 

dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian. Ketepatan menggunakan 

metode penelitian adalah tindakan yang harus dilakukan oleh setiap peneliti jika 

menginginkan penelitiannya dapat menjawab masalah dan menemukan kebenaran.  

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan 

penelitian ada 3 yakni yang bersifar penemuan, pembuktian, dan pengembangan. 
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Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul 

baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Penemuan berarti data yang diperoleh 

dari penelitian itu adalah data itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan 

terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti 

memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.  

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif 

dimana dalam (Sugiyono;2012) dikatakan bahwa metode penelitian ini diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivism, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

3.2.1 Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

Menurut Hatch dan Farhady dalam (Sugiono, 2012;38) “Secara Teoritis variabel 

dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek yang mempunyai “variasi” 

antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain”. Kerlinger 

dalam (Sugiono, 2012;38) mengatakan bahwa “variabel adalah konstruk atau sifat 

yang akan dipelajari”, di bagian lain Kerlinger mengatakan bahwa variabel dapat 

dikatakan sebagai suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (different 

values). Jadi variabel dapat dikatakan sebagai atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  
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Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel independen (X) dan 

variabel dependen (Y),dimana : 

Variabel Independen : 

X = Investasi Teknologi Informasi adalah Schniederjans, et al (2010) 

mengatakakan bahwa investasi TI adalah “The investment decisions of allocating 

all types (i.e.,human, monetary,physical) of resources to an MIS”. Berarti dapat 

dikatakan bahwa investasi teknologi adalah suatu keputusan investasi dalam 

mengalokasikan semua jenis sumber daya (termasuk manusian dan uang) untuk 

manajemen sistem informasi. 

Variabel Dependen 

Y = Kinerja Perusahaan, Kinerja Perusahaan adalah suatu tampilan keadaan 

secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil 

prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam 

memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki Helferd dalam Ceacilia 

Srimindarti (Fokus Ekonomi, 2004: 53). 

Dalam penelitian ini Kinerja Perusahaan diukur dengan menggunakan metode 

Economic Value Added, dimana persamaan EVA adalah  

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑥 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

Dimana :  

EVA = Economic Value Added 

NOPAT = Net Operating profit After Tax 

WACC = Weighted average cost of capital 
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Dalam Penelitian ini operasionalisasi dari masing-masing variabel dapat dilihat 

pada table berikut : 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Skala 

Investasi Teknologi 

Informasi (X) 

Diukur dengan cara melihat jumlah investasi TI 

yang dilakukan. Yang dilihat melalui Laporan 

Keuangan di tahun yang bersangkutan.  

rasio 

Kinerja Perusahaan 

(Y) 

 

Diukur dengan menggunakan rumus Economic 

Value Added (EVA) dimana rumusnya adalah  

𝑬𝑽𝑨 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − (𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑥 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

Dimana : 

NOPAT = Laba(Rugi) Usaha – Pajak 

Invested Capital = Total Hutang + Ekuitas – 

hutang jangka pendek 

WACC = {(DxRd) x (1-tax) + (ExRe) 

Dimana : 

D   : Tingkat Modal 

Rd : Biaya Hutang 

E   : Tingkat Ekuitas 

Re : Biaya Ekuitas 

Tax: Tingkat Pajak  

Data yang diperoleh dalam untuk menggunakan 

metode EVA ini dapat ditemukan dalam laporan 

keuangan tahunan. 

rasio 

Sumber : Data diolah, 2013 

3.2.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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diteliti kemudian ditarik kesimpulannya.” (Sugiyono, 2012 : 90). Bohar Soeharto 

dalam (Hikmat Mahi, 2011:60) mengatakan bahwa “populasi adalah keseluruhan 

objek penelitian, mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, 

tingkah laku dan lain sebagainya yang menjadi objek penelitian.” Jadi populasi bukan 

hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda lain. Populasi juga bukan sekedar 

jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. 

Adapun yang menjadi populasi adalah Perusahaan yang sudah listing di Bursa 

Efek Indonesia. Tekning sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

sampling purposive, dimana teknik ini adalah teknik penentuan sample dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono,  2009 : 96). Dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah laporan keuangan tahun 2012 tiap perusahaan yang listing di BEI, 

lalu berdasarkan judul penelitian ini yaitu Pengaruh Investasi Teknologi Informasi 

Terhadap Kinerja Perusahaan, maka peneliti mempertimbangkan bahwa hanya 

Laporan Keuangan yang memuat Teknologi Informasi dalam Laporannya lah yang 

layak dalam penelitian, maka diperolehlah sampel penelitian berjumlah 37 

perusahaan yang ditampilkan dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.2 

Daftar Nama Perusahaan 

No Nama Perusahaan No Nama Perusahaan 

1 PT. Tempo Scan Pacific  20 PT. Indosat                

 

2  PT. Mandom Indonesia tbk   

 

21 Bank NISP 

3 PT. Total Bangun Persada  22 Adira Finance              

 



29 
 

Jeremia Persadanta, 2015 
Pengaruh Investasi Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Perusahaan  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

4 PT. Buana Finance 23 PT. Pacific Strategic Financial 

 

5 PT. Tigaraksa Satria tbk   

 

24 Bank Kesawan               

 

6 PT. Semen Indonesia        

 

25 PT. Indosiar Karya Media 

7 PT. Kalbe Farma tbk        

 

26 PT. Lippo General Insurance 

8 Bank Danamon Indonesia     

 

27 PT. Elang Mahkota Teknologi 

9 Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional 

 

28 PT. Multi Indo Citra       

 

10 PT. Asuransi Bintang tbk   

 

29 PT. Tifa Finance 

11 Bank Mandiri               

 

30 PT. Perusahaan Perkebunan 

Sumatra London 

12 PT. Astra Graphia          

 

31 PT. Garuda Indonesia 

13 PT. Asuransi Ramayana      

 

32 PT. Unilever Indonesia 

14 Bank Permata               

 

33 PT. Japfa Comfeed Indonesia 

15 PT. Dyviacom Intrabumi     

 

34 PT. Indika Energy          

 

16 PT. Limas Centric Indonesi 

 

35 PT. Enseval Mega Trading 

17 PT. Smartfren Telecom 36 PT. MERCK 

18 Bank Pan Indonesia 37 PT. Lautan Luas            

 

19 PT. Telekomunikasi Indonesia   

Sumber : idx.co.id 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakana langkah yang sangat penting dalam melakukan 

penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti peneletian tidak dapat dilakukan.  

“Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu 

kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data” (Sugiyono, 2012 ; 
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156). Oleh karena itu, sebelum dilakukan pengumpulan data, seorang peneliti harus 

terlebih dahulu menentukan cara pengumpulan data yang akan digunakan alih-alih 

alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat pengumpul data yang digunakan 

harus memenuhi keashihan (validitas) dan keterandalan (realibitas). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan telaah pustaka, telaah dokumen, dan internet browsing.  

1. Telaah pustaka digunakan dalam mengumpulkan berbagai informasi latar 

belakang mengenai perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel serta teori-teori 

yang mendukung penelitian ini dalam penelitian ini, sumber dokumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Tahunan Perusahaan, Jurnal, dan 

Teks Book.  

2. Telaah dokumen digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang akan 

diolah dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. 

3. Internet Browsing digunakan oleh peneliti untuk mencari latar belakang 

perusahaan bilamana tidak ditemukannya artikel terkait mengenai latar belakang 

perusahaan tersebut, sumber-sumber yang digunakan oleh peneliti adalah web 

resmi dari perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

3.2.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau 

untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya. Teknik 
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analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan alat analisis 

regresi.  

Dalam analisis regresi , akan dikembangkan sebuah estimating equation 

(persamaan regresi), yaitu suatu formula yang mencari nilai variabel dependen dari 

nilai variabel independen yang diketahui. Analisis regresi digunakan untuk tujuan 

peramalan, dimana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen dan variabel 

independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kinerja 

perusahaan dan yang menjadi variabel independen adalah teknologi informasi, 

dimana analisis regresi sederhana akan digunakan untuk mencari tahu apakah kinerja 

perusahaan di masa mendatang dapat diramalkan jika nilai investasi teknologi 

informasi dapat diketahui. 

3.2.4.1 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi dapat digunakan apabila memenuhi uji asumsi klasik, oleh karena 

itu sebelum melakukan analisis dengan regresi sederhana maka perlu dilakukan uji 

asumsi klasik, yaitu uji normalitas dan uji autokorelasi. 

3.2.4.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2001). 

Untuk menguji model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak dapat dilihat 

dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik yang bersangkutan. 

a. Bila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normal. 
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b. Bila data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normaliditas 

Uji Normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Shapiro 

Wilk, dimana Singgih Santoso (2014;191) mengatakan Uji Shapiro Wilk dilakukan 

dengan pedoman sebagai berikut :  

a. Nilai Sig, atau signifikansi atau nilai probabilitas<0,05, Distribusi adalah tidak 

normal 

b. Nilai Sig, atau signifikansi atau nilai probabilitas>0,05, Distribusi adalah 

normal 

Bila data tersebut berdistribusi normal maka analisis data akan dilanjutkan dengan 

menggunakan teknik analissi regresi linear sederhana. Namun bila ternyata tidak 

berdistribusi normal maka akan dilakukan tranformasi data dengan metode yang 

sesuai agar data dapat berubah menjadi normal, namun bila ternyata tetap tidak 

normal maka akan dilakukan teknik analisis lain seperti dengan menggunakna uji 

korelasi maupun uji statistic non parametrik lainnya. 

3.2.4.3 Transform Data 

Transform data dilakukan apabila data yang diuji ternyata tidak berdistribusi 

normal. Dimana transform data menurut singgih (2014) dilakukan untuk melengkapi 

pekerjaan-pekerjaan metode-metode statistik, sebagai contoh pada sebuah data akan 

dikenakan uji distribusi normal, namun sebelumnya data tersebut harus dirubah dalam 

bentuk logaritma (log). Teknik transform yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

compute dengan menggunakan fungsi logaritma 
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3.2.4.4 Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi 

(Ghozali: 2001). Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat dilakukan dengan 

pengujian terhadap nilai uji Run Test. 

3.2.4.5 Analisis Regresi linier Sederhana 

Setelah uji asumsi klasik dilaksanakan yakni uji normalitas dan uji autokorelasi 

terpenuhi maka dapat digunakan regresi linear sederhana yang dimaksudkan dengan 

mengukur bagaimana pengaruh investasi teknologi informasi terhadap kinerja 

keuangan yang dianalisis dengan EVA. Adapun perumusan hipotesis stastistik untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho : β<0, Tidak terdapat pengaruh positif antara Investasi Teknologi Informasi 

terhadap Kinerja Perusahaan. 

Ha : β≥0,Terdapat pengaruh positif antara Investasi Teknologi Informasi terhadap 

Kinerja Perusahaan 

Kegunaan Regresi dalam penelitian salah satunya adalah untuk meramalkan atau 

memprediksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebas (X) diketahui. Regresi Linear 

Sederhana dapat dianalisis karena didasari oleh hubungan fungsional atau hubungan 

sebab akibat variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). (Riduwan dan Sunarto, 

2010 ; 96) 

Persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 
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Dimana: 

Y = Kinerja Perusahaan (EVA) 

𝑎  = Harga Y ketika harga X=0 (harga konstan) 

X = Investasi Teknologi Informasi  

b = Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) 

yang menunjukan nilai peningkatan (+) atau 

nilai penurunan (-) variabel Y 

Untuk mengetahui nilai konstanta (a) sdan (b) digunakan rumus : 

𝑎 =  
∑ 𝑌 − 𝑏(∑ 𝑋)

𝑛
 

𝑏 =
𝑛 ∑(𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

𝑛(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2
 

Yang dimana nantinya penghitungan statistik dalam penelitian ini akan dibantu 

dengan menggunakan software SPSS for Windows. 

 


