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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Tujuan perusahaan pada dasarnya untuk mendapatkan keuntungan 

maksimal. Untuk memaksimalkan keuntungan maka diperlukan kinerja 

keuangan yang baik. Diperlukan pendekatan-pendekatan serta tolok ukur 

penelitian untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Penilaian 

kinerja keuangan menjadi sangat penting bagi perusahaan, karena dengan 

ini perusahaan dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan perusahaan itu 

sendiri. Tidak hanya memaksimalkan keuntungan, dengan kinerja 

perusahaan yang baik maka akan membuat perusahaan menjadi lebih 

unggul dibandingkan pesaing. Hal ini mengingat semakin banyaknya 

perusahaan yang memiliki bisnis dan tujuan yang sama yang dapat 

dijadikan sebagai pesaing dan tolok ukur perusahaan agar semakin 

memaksimalkan kinerja perusahaan.  

Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam upaya 

memaksimalkan kinerja keuangan perushaan yaitu faktor kebijakan atau 

keputusan investasi yang dilakukan. Hal tersebut merupakan gambaran 

bagaimana perusahaan menggunakan keuntungan yang dimiliki untuk 

dikembangkan guna meningkatkan pendapatan secara maksimal. Selain 

itu, perusahaan juga harus mampu memanfaatkan investment opportunity 
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set yang berkaitan dengan potensi pengembangan pasar (Marinda, A R, & 

Saifi, 2014)   

Terdapat banyak indikator yang dapat digunakan dalam melakukan 

investasi perusahaan, salah satunya yaitu investment opportunity set (IOS). 

Investment opportunity set (IOS) memiliki banyak informasi yang sangat 

dibutuhkan oleh perusahaan, karena investment opportunity set (IOS) 

merupakan proksi yang menunjukkan realisasi pertumbuhan suatu 

perusahaan dengan berbagai variabel kebijakan perusahaan seperti 

kebijakan pendanaan atau struktur utang. Perusahaan dihadapkan pada 

perencanaan keputusan yang akan menimbulkan pengaruh besar di masa 

mendatang, perusahaan yang baik diharapkan mampu mengambil 

keputusan-keputusan yang tepat atas peluang atau kesempatan yang 

muncul saat ini, agar dimasa mendatang peluang tersebut dapat terealisasi 

yang memberi keuntungan lebih bagi perusahaan (Simamora, 2014). 

Keputusan yang benar akan sangat berdampak bagi perusahaan, yang 

mana jika keputusan yang diambil itu tepat maka keuntungan yang akan 

didapat juga akan semakin tinggi. Semakin tinggi keuntungan yang 

didapat maka perusahaan itu akan semakin berkembang. Yang mana 

semakin berkembangnya perusahaan maka tujuan-tujuan dari perusahaan 

itu dapat tercapai. Seperti yang diketahui tujuan utama dari pertumbuhan 

perusahaan adalah memaksimalkan laba, meningkatkan kesejahteraan 

stakeholders, dan meningkatkan kinerja perusahaan. 
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Selain faktor diatas, faktor kebijakan pendanaan dan permodalan 

juga dapat digunakan untuk memaksimalkan kinerja keuangan. Aspek 

pendanaan dan permodalan menjadi aspek yang sangat penting selain 

faktor pendukung lainnya bagi perusahaan dalam menjamin dan 

meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu 

suatu perusahaan harus menentukan besarnya modal dan pendanaan yang 

dibutuhkan untuk mendanai kebutuhan perusahaannya. Besarnya 

penentuan jumlah modal sendiri dan hutang disebut sebagai struktur 

modal. Struktur modal sendiri terdiri atas modal sendiri dan hutang. 

BEI memiliki indeks sektoral yang mana diklasifikasikan kedalam 

9 sektor, salah satunya yaitu manufaktur. Sektor ini menjadi salah satu 

sektor penting yang mana sektor manufaktur merupakan salah satu 

indikator penting untuk menganalisis kesehatan ekonomi suatu negara. 

Semakin banyak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI maka 

persaingan antar perusahaan juga akan semakin ketat, hal itu akan 

mendorong perusahaan dalam memperbaiki kinerja keuangan (Hasanah, 

Susyanti, dkk, 2017) 

Penelitian mengenai kinerja keuangan sudah banyak dilakukan dan 

memiliki hasil yang berbeda antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. 

Penelitian mengenai pengaruh  IOS terhadap kinerja keuangan 

yang dilakukan oleh Sudarmakiyanto, dkk (2014) yang didukung oleh 

Nugraha, (2016) dan Safitri & Wahyudi, (2015) menyebutkan bahwa 

Variabel Investment Opportunity Set berpengaruh terhadap Kinerja 
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Keuangan. Hal itu disebabkan karena semakin besar kesempatan investasi 

yang menguntungkan maka investasi yang dilakukan akan semakin besar. 

Perusahaan yang melakukan investasi berarti perusahaan tersebut 

memanfaatkan peluang untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Peluang 

investasi yang dimanfaatkan dengan tepat berimplikasi pada tingkat 

pengembalian yang tinggi. Namun investasi yang dilakukan perusahaan 

akan meningkatkan laba perusahaan dimasa datang, bukan saat investasi 

dilakukan. Semakin tinggi laba yang didapat maka perusahaan itu akan 

semakin berkembang. Dengan berkembangnya perusahaan maka akan 

berdampak terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. 

Sedangkan hasil yang berbeda didapat dalam penelitian Marinda, dkk, 

(2014) yang didukung oleh Budiarto, (2008) menyebutkan bahwa 

Investment Opportunity Set berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 

keuangan. Hal itu disebabkan karena market value equity to book value 

equity (MVA/BVA), capital expanditur to market value asset (CAP/MVA), 

dan capital expenditur to book value asset (CAP/BVA) yang tidak 

signifikan. Hal ini membuktikan bahwa penambahan aktiva tidak selalu 

meningkatkan kinerja keuangan. Selain itu karena setiap tahun kesempatan 

investasi semakin meningkat, maka peluang perusahaan untuk melebarkan 

usahanya semakin meningkat juga. Hal ini justru dimanfaatkan perusahaan 

untuk menjual saham yang dimilikinya ke masyarakat bukan lebih 

dimanfaatkan untuk berinvestasi.  Ini dibuktikan dengan banyaknya saham 

perusahaan yang semakin banyak beredar dimasyarakat. 
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Penelitian mengenai pengaruh IOS terhadap struktur modal (DER) 

yang dilakukan Udayani & Suaryana, (2013)  yang didukung oleh 

Marinda, A R, & Saifi, (2014), Linda, dkk, (2017), Kadek, dkk, (2016) 

dan Yulia & Ifaksara, (2016) menyebutkan bahwa Variabel Investment 

Opportunity Set berpengaruh terhadap Struktur Modal (DER). Hal ini 

disebabkan karena  perusahaan yang bertumbuh cepat membutuhkan 

modal yang besar dan memiliki kesempatan untuk meminjam lebih besar 

(Nanok, 2008). Perusahaan yang besar memiliki kesempatan investasi 

yang tinggi. Tingginya kesempatan investasi yang mengguntungkan  maka 

akan mendorong semakin tinggi juga investasi yang akan dilakukan. 

Karena investasi yang akan dilakukan semakin tinggi, maka diperlukan 

modal yang besar. Dengan kebutuhan modal yang besar maka akan 

mendorong perusahaan menggunakan jumlah utang yang lebih besar untuk 

investasi yang akan dilakukannya. Sedangkan hasil yang berbeda didapat 

dalam penelitian Wibowo, (2016) dan Seftianne & Handayani, (2011)  

menyebutkan bahwa Investment Opportunity Set tidak berpengaruh 

terhadap Struktur Modal (DER). Hal itu disebabkan karena investasi 

dalam industri farmasi harus melalui banyak riset sehingga membutuhkan 

waktu lama, tingkat kerumitan yang tinggi, serta initial innvestment yang 

besar. Oleh karena itu keputusan pendanaan tidak bergantung pada 

kesempatan investasinya. 

Penelitian mengenai pengaruh IOS terhadap struktur modal (DAR) 

yang dilakukan Marinda, dkk, (2014) yang didukung oleh Kasuarina, dkk, 



6 

 
 

(2014) dan Nugroho, (2017) menyebutkan bahwa Variabel Investment 

Opportunity Set berpengaruh positif terhadap Struktur Modal (DAR). Hal 

itu disebabkan karena koefisien jalur yang bertanda positif yang 

menunjukkan bahwa hubunngan atau  pengaruh antara IOS dengan 

struktur modal berbanding lurus.  Semakin tinggi IOS maka akan semakin 

tinggi juga struktur modal suatu perusahaan. Karena perusahaan yang 

memiliki kesempatan investasi tinggi cenderung membutuhkan banyak 

modal untuk investasi yang akan di ambilnya. Hal itu yang akan 

mendorong perusahaan meningkatkan struktur modal perusahaan. 

Sedangkan hasil yang berbeda didapat dalam penelitian Seftianne & 

Handayani, (2011) dan Wibowo, (2016)  menyebutkan bahwa Investment 

Opportunity Set tidak berpengaruh terhadap Struktur Modal (DAR). Hal 

itu disebabkan karena investasi dalam industri farmasi harus melalui 

banyak riset sehingga membutuhkan waktu lama, tingkat kerumitan yang 

tinggi, serta initial innvestment yang besar. Oleh karena itu keputusan 

pendanaan tidak bergantung pada kesempatan investasinya. 

Penelitian mengenai pengaruh struktur modal (DER) terhadap 

kinerja keuangan yang dilakukan  Calvin, (2016) yang didukung oleh 

Komara, dkk, (2016), Petra, dkk, (2017), Prayudipta, (2015), Budiarto, 

(2008), Safitri & Wahyudi, (2015) dan Fachrudin, (2011) menyatakan 

bahwa struktur modal (DER) berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan. Hal itu disebabakan karena beberapa perusahaan ketika 

meningkatkan hutangnya membuat rasio DER semakin tinggi. Teori 
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pecking order oleh Myers & Majluf, (1984) dalam Petra, dkk, (2017) 

mengimplikasikan korelasi negatif. Teori Ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi proporsi utang dalam struktur modal akan menghasilkan 

profitabilitas yang lebih rendah. Dengan bertambahnya hutang dalam 

struktur modal suatu perusahaan dapat menurunkan rasio profitabilitas. 

Bertambahnya hutang memang sangat bermanfaat bagi kinerja keuangan 

perusahaan terutama bagi perusahaan yang sedang berkembang, namun 

keuntungan tersebut juga disertai biaya-biaya yang semakin meningkat 

yang akan membuat laba perusahaan menurun. Sedangkan penelitian 

Marinda, dkk, (2014) yang didukung oleh Calvin, (2016),  Birru, (2016) 

dan Komara, dkk, (2016) menyebutkan bahwa Struktur Modal (DER) 

berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Hal itu dikarenakan 

koefisien jalur yang bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan 

atau pegaruh antara struktur modal dengan kinerja keuangan bebanding 

lurus. Artinya, semakin tinggi struktur modal, maka kinerja keuangan akan 

semakin tinggi juga. Semakin bertambahnya hutang maka pajak 

perusahaan akan berkurang, yang mana biaya atas pajak tersebut 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan itu 

sendiri. Menurut Jensen & Meckling, (1976) dalam Petra, dkk, (2017) 

yang mendukung teori trade-off, hubungan positif  bisa terjadi antara 

struktur modal dan kinerja keuangan ketika perusahaan mampu 

menyeimbangkan biaya dan manfaat. Karena semakin tinggi struktur 

modal suatu perusahaan, maka akan berdampak pada penurunan pajak 
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perusahaan itu sendiri. Dengan berkurangnya pajak perusahaan dapat 

mendorong kinerja keuangan yang lebih bagus. Dikarenakan biaya yang 

dikeluarkan untuk pajak dapat digunakan untuk memaksimalkan laba, 

meningkatkan kesejahteraan stakeholders, dan meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

Penelitian  mengenai pengaruh struktur modal (DAR) terhadap 

kinerja keuangan yang dilakukan  Sari, (2017) yang didukung oleh 

Komara, dkk, (2016), Nassar S, (2016), Prayudipta, (2015), Simona, 

(2014) dan Calvin, (2016) menyatakan bahwa struktur modal (DAR) 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Karena semakin tingginya 

struktur modal perusahaan  maka semakin tinggi pula hutang yang 

dimilikinya. Bertambahnya hutang memang sangat bermanfaat bagi 

kinerja keuangan perusahaan terutama bagi perusahaan yang sedang 

berkembang, namun keuntungan tersebut juga disertai biaya-biaya yang 

semakin meningkat yang akan membuat laba perusahaan menurun.  

Sedangkan penelitian Marinda, dkk, (2014) yang didukung oleh Komara, 

dkk, (2016), Petra, dkk,(2017),   dan Calvin, (2016) menyebutkan bahwa 

Struktur Modal(DAR) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. 

Hal ini dikarenakan koefisien jalur yang bertanda positif yang 

menunjukkan bahwa hubungan atau pengaruh atara struktur modal dengan 

kinerja keuangan bebanding lurus. Artinya, semakin tinggi struktur modal, 

semakin tinggi juga pinjaman yang didapat untuk meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan. Dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan 
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maka semakin tinggi juga keuntungan yang didapat  yang akan berdampak 

pada  peningkatan kinerja keuangan. Menurut Warton(2003) dalam  

financial leverage, penggunaan sumber  dana tetap yang  memiliki beban 

tetap seperti  hutang jangka  panjang  dan  modal saham dengan harapan 

bahwa akan memberikan tambahan  keuntungan yang  tersedia bagi  

pemegang saham.  

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik mengambil judul 

“Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap Kinerja Keuangan, 

Dengan Struktur Modal Sebagai Variabel Intervening”. Penelitian ini 

merupakan replikasi dari penelitian Fajrul Marinda, dkk, 2014 

perbedaannya terletak pada periode penelitian dan sampel penelitian. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Apakah Investment Opportunity Set (IOS) berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan ? 

2. Apakah Investment Opportunity Set (IOS) berpengaruh  positif 

signifikan terhadap debt to equity ratio (DER) ? 

3. Apakah Investment Opportunity Set (IOS) berpengaruh positif 

signifikan terhadap debt to asset ratio (DAR) ? 

4. Apakah debt to equity ratio(DER) berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan ? 

5. Apakah debt to asset ratio (DAR) berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh IOS terhadap kinerja 

keuangan 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh IOS terhadap DER 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh IOS terhadap DAR 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh DER terhadap kinerja 

keuangan 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh DAR terhadap kinerja 

keuangan 

D. MANFAAT PENELITIAN  

1. Teoritis  

Menambah wawasan serta menambah bukti empiris dalam bidang 

keuangan khususnya dalam bidang kinerja keuangan perusahaan. 

2. Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal memaksimalkan 

kinerja keuangan perusahaan  

E. BATASAN PENELITIAN 

1. Perusahaan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2017 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel kinerja 

keuangan sebaga variabel dependen, variabel IOS sebagai variabel 

independen, dan variabel struktur modal sebagai variabel intervening.




