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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. KAJIAN TEORITIS 

1. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan 

benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis 

keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan 

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam 

periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan 

secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi, 

2011).  

Pengukuran dalam kinerja keuangan sangat bermanfaat bagi suatu 

perusahaan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah 

dicapai oleh perusahaan itu sendiri. Pengukuran kinerja keuangan 

dapat diukur menggunakan ukuran-ukuran kinerja berupa rasio 

profitabilitas, rasio pertumbuhan, ukuran penilaian (Weston & 

Copeland, 2010). 

a. Rasio Likuiditas 

 Rasio likuiditas yaitu rasio yang mengukur bagaimana 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban 
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jangka pendeknya. Rasio inilah yang digunakan untuk 

mengukur apakah perusahaan itu likuid atau tidak. Jika 

perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

maka perusahaan itu dapat dikatakan likuid, namun jika tidak 

maka perusahaan itu dikatakan ilikuid.Rasio likuiditas 

menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban 

finansial jangka pendek tepat pada waktunya (Sartono A., 

2008). Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka 

pendek. Artinya apabila perusahaan ditagih, maka akan mampu 

memenuhi utang (membayar) tersebut terutama utang yang 

sudah jatuh tempo  (Weston J. , 2012). 

b. Rasio Aktivitas 

 Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur keefektifan 

suatu perusashaan dalam menggunakan aktiva yang 

dimilikinya dan dapat digunakan untuk mengukur seberapa 

efesien suatu perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya yang dimilikinya. Rasio aktivitas adalah rasio 

yang dipakai untuk melihat ukuran tingkat efektivitas 

perusahaan dalam mempergunakan aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut (Kasmir, 2013). Rasio aktivitas 

menunjukan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara 

optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio 

aktivitas, maka dapat diketahui tingkat efesiensi perusahaan 
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dalam industri (Sartono, 2012).  

c. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan 

dibiaya dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang 

ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya 

(Kasmir, 2008)  

d. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu dan juga dapat memberikan gambaran 

tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan 

kegiatan operasinya. Rasio keuntungan atau rasio profitabilitas 

yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahan dalam 

mencetak laba. Untuk para pemegang saham, rasio ini 

menunjukkan tingkat penghasilan mereka dalam berinvestasi 

(Munawir, 2012). Pengukuran menggunakan rasio profitabilitas 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari suatu perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu.Secara 

umum ada 4 jenis analisis utama yang digunakan untuk menilai 

tingkat profitabilitas yakni terdiri dari eanings per share (EPS), 

return on asset (ROA), net profit margin (NPM), dan return on 

equity (ROE)  (Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2013). 
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1) ROA menunjukkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan 

(Sartono A., 2012). 

2) ROE digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan memperoleh laba yang tersedia 

bagipemegang saham perusahaan (Sartono A., 2012). 

2. Investment Opportunity Set (IOS) 

IOS merupakan keputusan investasi dalam bentuk kombinasi 

aktiva yang dimiliki (assets in place) dan pilihan pertumbuhan pada 

masa yang akan datang dengan Net Present Value (NPV) positif 

(Myers S. , 1997). IOS merupakan nilai perusahaan yang besamya 

tergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan manajemen 

di masa yang akan datang, yang pada saat ini merupakan pilihan-

pilihan investasi yang diharapkan akan menghasilkan return yang lebih 

besar (Gaver & Gaver, 1993). 

a. Proksi Berbasis Harga 

1) Market to book value equity 

Rasio ini mencerminkan seberapa besar pasar menilai 

perusahaan dapat memanfaatkan modalnya dalam 

menjalankan usaha untuk memenuhi tujuan perusahaan. 

2) Market to book value asset 

Market to book value asset ratio didasari bahwa 

propsek pertumbuhan perusahaan terefleksi dalam 
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harga saham, pasar menilai perusahaan bertumbuh lebih 

besar dari nilai bukunya (Kallapur & Trombley, 1999)  

3) Tobin’s Q, price to earning ratio 

Rasio ini bisa menjelaskan berbagai fenomena dalam 

kegiatan perusahaan, seperti misalnya terjadinya 

perbedaan cross-sectional dalam pengambilan 

keputusan investasi dan diversifikasi (Claessens & Fan, 

2003). 

4) Ratio of property 

Rasio firm value to property ,plant and equipment 

(VPPE) digunakan dengan didasari alasan bahwa 

property, plant and equipment (PPE) dapat 

menunjukkan adanya investasi aktiva tetap yang 

produktif (Subekti, 2000). Rasio ini menunjukkan 

investasi masa lalu pada PPE yang ditunjukkan sebagai 

asset in place (Skinner, 1993). 

5) Ratio of depreciation to firm value 

Rasio firm value to depreciation (VDEP) menunjukkan 

besarnya pengurangan asset in place. Semakin besar 

rasio ini menunjukkan adanya kesempatan investasi 

(Smith, Watts, & R. L., 1992). 

b. Proksi Berbasis Investasi 

Perusahaan dengan IOS tinggi juga akan mempunyai tingkat 
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investasi yang sama tinggi, yang dikonversi menjadi asset yang 

dimiliki  (Kallapur & Trombley, 1999) 

c. Proksi Berbasis Variant 

Proksi berbasis varian oleh suatu pilihan akan jadi lebih 

bernilai sebagai variabilitas dari return dengan mendasarkan 

pada peningkatan asset (Kallapur & Trombley, 1999). 

3. Struktur Modal 

Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara 

jumlah hutang jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto, 2008). 

Struktur modal adalah hasil atau akibat dari pengunaan leverage 

keuangan. Cara yang terbaik untuk memahami penggunaan yang tepat 

dari leverage keuangan adalah menganalisis dampaknya atas 

kemampuan untuk memperoleh laba. Dalam manajemen keuangan, 

leverage adalah penggunaan assets dan sumber dana (sources of fund) 

oleh perusahan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Sartono, 2001).  

a. Trade of Theory 

Menurut Myers S. , (2001) menjelaskan bahwa perusahaan 

akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, dimana 

penghematan pajak (tax shields) dari tambahan hutang sama 

dengan biaya kesulitan keuangan (financial distress) 

b. Franco Modigliani Dan Merton Miller (MM) 

1) Tidak ada pajak 
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2) Investor dapat meminjam pada tingkat yang sama dengan 

perusahaan 

3) Informasi selalu tersedia bagi semua investor dan dapat 

diperoleh tanpa biaya. 

4)  EBIT tidak berpengaruh terhadap penggunaan hutang 

c. MM dengan pajak  

 Biaya modal saham akan meningkat dengan semakin 

meningkatnya hutang, namun penghematan pajak jauh lebih 

besar dibandiingkan dengan penurunan nilai karena kenaikan 

biaya modal saham.  

d. Teori Pecking Order 

Menurut Myers S. , (2001)  menjelaskan bahwa perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat 

hutangnya rendah, karena perusahaan lebih memilih untuk 

menggunakan dana internal yang berasal dari laba ditahan 

dibandingkan dana eksternal. 

e. Leverage 

Menurut (Sartono A. , Manajemen Keuangan Teori Dan 

Aplikasi Edisi Empat , 2008) Leverage adalah penggunaan aset 

dan sumber dana (source of funds) oleh perusahaan yang 

memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. 
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Menurut Kasmir, (2008)  rasio solvabilitas atau leverage 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aktiva perusahaan dibiaya dengan hutang.. 

1) Rasio total utang terhadap total aktiva (debt to asset ratio/ 

DAR) 

Menurut Syamsuddin, (2006) Debt to Total Assets 

Ratio (DAR) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan total hutang. 

Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah 

modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada 

aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 

2) Rasio total utang terhadap modal (debt to equity ratio / 

DER) 

Menurut Kasmir, (2010) menyatakan bahwa Debt to 

Equity merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

utang dan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara 

membandingkan antara seluruh utang lancar dengan 

seluruh utang ekuitas. 

B. KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian mengenai kinerja keuangan sudah banyak dilakukan dan 

memiliki hasil yang berbeda antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. 
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1. Pengaruh Struktur Modal (DAR) terhadap Kinerja Keuangan 

Menurut hasil penelitian  Komara, dkk, (2016) yang didukung 

oleh Marinda, dkk, (2014), Petra, dkk, (2017) dan (2016) menyatakan 

bahwa struktur modal (DAR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Hal ini dikarenakan koefisien jalur yang bertanda positif yang 

menunjukkan bahwa hubungan atau pengaruh antara struktur modal 

dengan kinerja keuangan berbanding lurus. Artinya, semakin tinggi 

struktur modal, semakin tinggi juga pinjaman yang didapat untuk 

meningkatkan kinerja keuangan. hal itu disebabkan karena 

pengurangan pajak atas bertambahnya struktur modal dapat digunakan 

untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Wartono 

(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 

Menurut hasil penelitian  Sari, (2017) yang didukung oleh  

Komara, dkk, (2016), Simona, (2014), Prayudipta, (2015), Nassar S, 

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

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. 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 
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juga disertai biaya-biaya yang semakin meningkat yang akan 

membuat laba perusahaan menurun. 

2. Pengaruh Struktur Modal (DER) terhadap Kinerja Keuangan 

  Menurut hasil penelitian Calvin, (2016) yang didukung oleh 

Komara, dkk, (2016), Birru, (2016), dan Marinda, dkk,(2014) 

menyatakan bahwa struktur modal (DER) berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal itu dikarenakan koefisien 

jalur yang bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan atau 

pegaruh atara struktur modal dengan kinerja keuangan beranding lurus. 

Artinya, semakin tinggi struktur modal, maka kinerja keuangan akan 

semakin tinggi juga. Karena semakin tinggi struktur modal suatu 

perusahaan, maka akan berdampak pada penurunan pajak 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. Hal itu juga didukung oleh teori MM dengan pajak yang 

mana berbunyi biaya modal saham akan meningkat dengan semakin 

meningkatnya hutang, namun penghematan pajak jauh lebih besar 

dibandiingkan dengan penurunan nilai karena kenaikan biaya modal 

saham.  

Menurut hasil penelitian Calvin, (2016) yang didukung oleh 

Komara, dkk, (2016), Petra, dkk,(2017), Prayudipta, dkk, (2015), 
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Budiarto, (2008), Safitri, dkk, (2015) dan Fachrudin, (2011) 

menyatakan bahwa struktur modal (DER) berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kinerja keuangan. Dikarenakan 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. 

3. Pengaruh  Investment Opportunity Set (IOS) terhadap Struktur Modal 

(DAR) 

Menurut hasil penelitian Marinda, dkk, (2014) yang didukung 

oleh Kasuarina, dkk, (2014) dan Nugroho, (2017) menyatakan bahwa 

IOS berpengaruh 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 berusahaan. Karena semakin tinggi IOS maka 

diperlukan modal yang besar untuk mendanai investasi yang akan 

dilakukan. Dengan begitu maka akan mendorong perusahaan 

meminjam dana yang lebih besar untuk mendanai kegiatan investasi 

yang akan dilakukannya. 



22 
 

 

Menurut hasil penelitian Seftianne (2011) dan Wibowo, (2016)  

menyatakan bahwa IOS tidak bepengaruh terhadap struktur modal 

(DAR). Hal itu disebabkan karena investasi dalam beberapa industri 

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.  

4. Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) terhadap Struktur Modal 

(DER) 

Menurut hasil penelitian Marinda, (2014) yang didukung oleh 

Udayani & Suaryana, (2013), Linda, dkk,( 2017), Kadek, dkk, (2016) 

dan Yulia & Ifaksara, (2016) menyatakan bahwa IOS 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 memiliki kesempatan investasi yang tinggi akan 

membutuhkan modal yang besar untuk investasi yang akan 

dilakukannya. Hal itu akan mendorong perusahaan menggunakan 

utang dalam jumlah yang lebih besar. 

Menurut hasil penelitian Wibowo, (2016) dan Seftianne (2011)  

menyatakan bahwa IOS tidak berpengaruh terhadap struktur modal 

(DER). Hal itu disebabkan karena investasi dalam industri farmasi 

harus melalui banyak riset sehingga membutuhkan waktu lama, 
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tingkat kerumitan yang tinggi, serta initial innvestment yang besar. 

Oleh karena itu keputusan pendanaan tidak bergantung pada 

kesempatan investasinya.  

5. Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) terhadap Kinerja 

Keuangan 

Menurut hasil penelitian Nugraha, (2016) yang didukung oleh 

Sudarmakiyanto, dkk, (2014), dan Safitri & Wahyudi, (2015) 

menyatakan bahwa IOS berpengaruh terhadap kinerja 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. Dengan besarnya laba yang akan didapat 

maka perusahaan akan semakin berkembang. Berkembangnya 

perusahaan maka mendorong kinerja keuangan yang lebih bagus. 

Menurut hasil penelitian Marinda, dkk,(2014) menyatakan 

bahwa IOS tidak berpengaruh 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 
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signifikan. Hal ini membuktikan bahwa penambahan aktiva tidak 

selalu meninngkatkan 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. Ini dibuktikan dengan banyaknya saham perusahaan yang 

semakin banyak beredar dimasyarakat. 

C. PENURUNAN HIPOTESIS 

1. Pengaruh IOS terhadap Kinerja Keuangan 

Investasi merupakan dana yang  dialokasikan pada aset produktif 

baik berupa aset real maupun financial untuk memperoleh keuntungan 

di masa mendatang (Tandelilin, 2010). Kegiatan investasi yang 

dilakukan perusahaan akan meningkatkan laba perusahaan di masa 

mendatang. Karena dengan melakukan investasi seperti menambah 

asset perusahaan,  akan memberikan keuntungan lebih di masa 

mendatang. Semakin besar keuntungan investasi yang akan didapat, 

maka investasi yang dilakukan juga akan semakin besar.  Keputusan 

yang benar akan sangat berdampak bagi keuntungan perusahaan itu 

sendiri, yang mana semakin besarnya keuntungan yang akan didapat 

maka perusahaan juga akan semakin berkembang. Semakin 

berkembangnya perusahaan maka tujuan perusahaan juga akan 

semakin tercapai. Tujuan perusahaan itu sendiri tidak lain adalah 



25 
 

 

meningkatkan kesejahteraaan stakeholder dan meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

Uraian tersebut sesuai dengan penelitian Nugraha, (2016) yang 

didukung oleh penelitian Sudarmakiyanto, dkk, (2014), dan Safitri & 

Wahyudi, (2015) menyatakan bahwa investment opportunity set 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sehingga semakin 

tinggi IOS yang akan didapat maka akan berdampak semakin tinggi 

juga kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan : 

  : investment opportunity set (IOS) berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan 

2. Pengaruh IOS terhadap DER 

Menurut Breadley, Myers, & Marcus, (2007) perusahaan  dengan  

tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi menimbulkan kebutuhan 

investasi yang lebih besar.  Hutang  biasanya  akan  bertambah  ketika  

investasi  yang  dilakukan  melebihi  laba ditahan,  dan  sebaliknya  

(Fama & French, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara 

investment opportunity set dengan struktur modal adalah berbanding 

lurus.  Semakin tinggi kesempatan investasi perusahaan maka akan 

menggunakan utang yang tinggi untuk membiayai investasi yang akan 

dilakukannya. Dengan demikian, banyaknya investasi yang akan 

dilakukan perusahaan akan mendorong perusahaan untuk 

menggunakan hutang dalam jumlah yang lebih besar.  
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Uraian tersebut sesuai dengan penelitian Marinda, A R, & Saifi, 

(2014) yang didukung oleh penelitian Udayani & Suaryana, (2013), 

Linda, dkk, (2017), Kadek, dkk, (2016) dan penelitian Yulia & 

Ifaksara, (2016) yang menyatakan bahwa investment opportunity set 

berpengaruh terhadap struktur modal (DER). Semakin tinggi investasi 

yang dilakukan, maka kebutuhan modal untuk investasi juga akan 

semakin besar. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan : 

   : investment opportunity set (IOS)  berpengaruh positif  signifikan 

terhadap struktur modal (DER) 

3. Pengaruh IOS terhadap DAR 

Menurut Breadley, dkk, (2007) perusahaan  dengan  tingkat 

pertumbuhan yang lebih tinggi menimbulkan kebutuhan investasi yang 

lebih besar.  Hutang  biasanya  akan  bertambah  ketika  investasi  

yang  dilakukan  melebihi  laba ditahan,  dan  sebaliknya (Fama & 

French, 2000) Semakin banyaknya investasi yang akan dilakukan oleh 

perusahaan, maka akan berdampak pada kebutuhan akan modal untuk 

investasi juga akan semakin besar. Kebutuhan akan modal yang besar 

ini yang akan mendorong perusahaan dalam berhutang untuk 

membiayai investasi yang akan dilakukannya.  

Uraian tersebut sesuai dengan penelitian Marinda, A R, & Saifi, 

(2014) yang didukung oleh penelitian Fitri Kasuarina dkk(2014) dan 

Nugroho, (2017) yang menyatakan bahwa investment opportunity set 
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berpengaruh terhadap struktur modal. Semakin tinggi investasi yang 

dilakukan, maka kebutuhan modal untuk investasi juga akan semakin 

besar. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan :  

   : investment opportunity set (IOS)  berpengaruh positif signifikan 

terhadap struktur modal (DAR) 

4. Pengaruh DER terhadap Kinerja Keuangan 

Pengaruh antara struktur modal(DER) perusahaan dengan kinerja 

keuangan perusahaan adalah berbanding terbalik yang mana, semakin 

tinggi struktur modal(DER) perusahaan maka akan semakin menurun 

juga  kinerja keuangan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan 

bertambahnya hutang suatu perusahaan maka akan menurunkan 

tingkat keuntungan perusahan itu sendiri. Dengan bertambahnya 

hutang memang sangat bermanfaat bagi perusahaan terutama 

perusahaan yang sedang berkembang, namun keuntungan tersebut juga 

disertai biaya-biaya yang akan keluar untuk membiayai bunga hutang 

itu sendiri. Dengan begitu keuntungan perusahaan juga akan berkurang 

dengan bertambahnya hutang perusahaan, yang mana itu akan 

berdampak pada penurunan kinerja keuangan suatu perusahaan. Teori 

pecking order oleh Myers & Majluf, (1984) mengimplikasikan korelasi 

negatif. Teori Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi utang 

dalam struktur modal akan menghasilkan profitabilitas yang lebih 
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rendah. Dengan bertambahnya hutang dalam struktur modal suatu 

perusahaan dapat menurunkan rasio profitabilitas. 

Uraian tersebut sesuai dengan penelitian Calvin, (2016) yang 

didukung oleh Komara, dkk, (2016), Petra, dkk, (2017), Prayudipta, 

(2015), Budiarto, (2008), Safitri & Wahyudi, (2015) dan Fachrudin, 

(2011) yang menyatakan bahwa struktur modal (DER) berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Semakin tinggi struktur modal yang dimiliki maka akan semakin 

menurun keuntungan perusahaan, yang mana akan berdampak pada 

penurunan  kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan :  

   : struktur modal (DER) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

5. Pengaruh DAR terhadap Kinerja Keuangan 

Pengaruh antara struktur modal(DAR) perusahaan dengan kinerja 

keuangan perusahaan adalah berbanding terbalik yang mana, semakin 

tinggi struktur modal(DAR) perusahaan maka akan semakin menurun 

juga  kinerja keuangan suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan 

bertambahnya hutang suatu perusahaan maka akan menurunkan 

tingkat keuntungan perusahan itu sendiri. Dengan bertambahnya 

hutang memang sangat bermanfaat bagi perusahaan terutama 

perusahaan yang sedang berkembang, namun keuntungan tersebut juga 

disertai biaya-biaya yang akan keluar untuk membiayai bunga hutang 
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itu sendiri. Dengan begitu keuntungan perusahaan juga akan berkurang 

dengan bertambahnya hutang perusahaan, yang mana itu akan 

berdampak pada penurunan kinerja keuangan suatu perusahaan. Teori 

pecking order oleh Myers & Majluf, (1984) 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. 

Uraian tersebut sesuai dengan penelitian Sari, (2017) yang 

didukung oleh Komara, dkk, (2016), Simona, (2014), Prayudipta, 

(2015), Nassar S, (2016), dan Calvin, (2016) yang menyatakan bahwa 

struktur modal (DAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

Semakin tinggi struktur modal yang dimiliki maka akan semakin 

menurun keuntungan perusahaan, yang mana akan berdampak pada 

penurunan  kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan :  

   : struktur modal (DAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kinerja keuangan  
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D. MODEL PENELITIAN 
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Gambar 2. 1                                                                                                                

Model Penelitian 

Tabel 2. 1  

Daftar Jurnal Pendukung Penelitian 

No Pengarang, Judul Hasil 

1 Jerry Citra Calvin (2016) meneliti tentang 

“Pengaruh Struktur Modal Terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan Pada 

Subsektor Properti Dan Real Estate Di 

BEI” 

DAR tidak berpengaruh nyata 

dan negatif terhadap ROE, serta 

DER tidak berpengaruh nyata 

dan negatif terhadap ROE 

2 Septiandi Dwi Nugraha (2016) meneliti 

tentang “Pengaruh Investment 

Opportunity Set (IOS) Dan Good 

Corporate Governance (GCG) Terhadap 

Kinerja Perusahaan” 

Investment Opportunity Set 

berpengaruh terhadap Kinerja 

perusahaan 

3 Fajrul Marinda, Moch. Dzulkirom AR, 

Muhammad Saifi (2014) meneliti tentang 

“Pengaruh Investment Opportunity Set 

(IOS) DAN Struktur Modal Terhadap 

Kinerja Keuangan” 

investment opportunity set 

berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan, 

investment opportunity set 

berpengaruh signifikan 

terhadap struktur modal, 

struktur ,modal berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan 

4 Dewi Udayani, dan Gst Ngr. Agung 

Suaryana (2013) meneliti tentang 

“Pengaruh Profitabilitas Dan Investment 

Opportunity Set Pada Struktur Modal” 

Investment Opportunity Set 

berpengaruh pada struktur 

Modal 

DER 

IOS KK 

DAR 



31 
 

 

No Pengarang, Judul Hasil 

5 Eko Sudarmakiyanto, Hery Prasetya, dan 

Pandji Anoraga (2014) meneliti tentang 

“Pengaruh Keputusan Keuangan Terhadap 

Kinerja Keuangan” 

Keputusan investasi (IOS) 

berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Keuangan 

6 Aida Yulia dan Mulyanti Ifaksara (2016) 

meneliti tentang “ Pengaruh Investment 

Opportunity Set, Profitabilitas, Dan 

Likuiditas Terhadap Struktur Modal” 

investment opportunity set 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur 

modal 

7 Fitri Kasuarina, DR.H.M. Rasuli, M. Si., 

AK, dan Alfiati Silfia, SE,M.Si,Ak (2014) 

meneliti tentang “ Pengaruh Pertumbuhan 

Perusahaan, Investment Opportuinity Set, 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Risiko 

Bisnis dan Struktur Aktiva, terhadap 

Struktur Modal Pada Perusahaan Property 

dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2011-2012” 

investment opportunity set 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap struktur 

modal 

 

8 

Achmad Komara, Sri Hartoyo, Trias 

Andati (2016) meneliti tentang “Analisis 

Pengaruh StrukturModal Terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan”  

Debt to Asset Ratio (DAR) dan 

Debt to Equity Ratio (DER) 

memiliki pengaurh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan 

pembiayaan yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia 

9 Norma Safitri(2015) meneliti tentang 

“Pengaruh Struktur Modal Dan Keputusan 

Investasi Terhadap Profitabilitas Dan 

Nilai Perusahaan” 

Keputusan  investasi  

berpengaruh  positif  dan  

signifikan  terhadap  

profitabilitas 

10 Salsabilla Laksmi Nastiti Nugroho(2017) 

meneliti tentang “Pengaruh Investment 

Opportunity Set (IOS), Kepemilikan 

Institusional Dan Profitabilitas Terhadap 

Kebijakan Dividen Dengan Leverage 

Sebagai Variabel Intervening” 

investment opportunity set 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap  leverage 

11 Linda, Maya Febrianty Lautania, dan 

Muhammad Arfandynata(2017)  meneliti 

tentang “Determinan Kebijakan Hutang: 

Bukti Empiris pada Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

Investment  Opportunity  Set  

berpengaruh positif terhadap 

Kebijakan  Hutang   
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No Pengarang, Judul Hasil 

12 Wangania Micha Lingkan Petra, 

S.L.H.V.J. Lapian, Ferdinand J. 

Tumewu(2017) meneliti tentang “Capital 

Structure Effect On FIinancal 

Performance Of Telecommunication 

Companies Listed Indonesia Stock 

Exchange” 

Debt  to  asset  ratio has 

significant negative  impact 

towards  return  on asset,  

proven  by  the  statistical 

result and negative sign in the 

regression coefficient 

13 Khaira Amalia Fachrudin(2011) meneliti 

tentang “Analisis Pengaruh Struktur 

Modal, Ukuran Perusahaan, dan Agency 

Cost Terhadap Kinerja Perusahaan” 

Struktur modal tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan 

14 Eva Hanum Sari meneliti tentang 

“Pengaruh struktur modal, ukuran 

perusahaan, pertumbuhan asset 

perusahaan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yang terdaftar alam Jakarta 

Islamic Index Tahun 2012-2015” 

Struktur modal berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

15 Latifa Dinna Prayudipta(2015) meneliti 

tentang “Pengarug Struktur Modal 

Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Sektor Barang Konsumsi” 

Struktur modal berpengaruh 

negatif terhadap kinerja 

keuangan 

16 Preda Marinela Simona(2014) meneliti 

tentang “The influence of capital structure 

on financial performance” 

Struktur modal berpengaruh 

negatif terhadap kinerja 

keuangan 

17 Nassar S(2016) meneliti tentang “The 

impact of capital structure on Financial 

Performance of the firms:Evidence From 

Borsa Istanbul” 

Struktur modal berpengaruh 

negatif terhadap kinerja 

keuangan 

18 Edwin Agus Buniarto(2008) meneliti 

tentang” Pengaruh Struktur Modal, 

Kesempatan Investasi Serta Kebijakan 

Keuangan Terhadap Risiko Dan Kinerja 

Keuangan Pada BUMN Yang 

Diprivatisasi Melalui Pasar Modal 

Indonesia” 

struktur modal berpengaruh 

tidak signifikan dengan kinerja 

keuangan perusahaan BUMN 

  Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu 

 




