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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Obyek pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2017. Data yang 

digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data 

yang tidak diambil secara langsung namun berupa laporan keuangan dari 

tahun 2013-2017 yang dapat diambil dari BEI dengan melakukan 

download langsung situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Pengambilan 

sampel  dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling 

dengan beberapa kriteria dalam memilih jumlah sampel dalam penelitian 

ini. Berikut adalah prosedur dalam penentuan pemilihan sampel.  

Tabel 4. 1                                                                                                                  

Proses Seleksi Sampel 

NO URAIAN PERUSAHAAN  2013 2014 2015 2016 2017 JML 

1 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar 
di BEI periode 2013-2017 

133 135 137 137 128 670 

2 Perusahaan Manufaktur yang tidak 
menggunakan Rupiah dalam penyajian 
laporan keuangan 

(29) (29) (29) (29) (29) (145) 

3 Perusahaan Manufaktur yang 
menggunakan Rupiah dalam penyajian 
laporan keuangan 

104 106 108 108 99 525 

4 Perusahaan Manufaktur yang tidak 
mendapatkan keuntungan pada periode 
2013-2017 

(20) (22) (34) (27) (25) (128) 

5 Perusahaan Manufaktur yang 
mendapatkan keuntungan dan 
menggunakan mata uang rupiah 

84 84 74 81 74 397 

6 Data penelitian sebelum outlier  84 84 74 81 74 397 

7 Data outlier (3) (3) (3) (4) (3) (16) 

8 Data penelitian setelah outlier 81 81 71 77 71 381 

9 Sampel penelitian 81 81 71 77 71 381 
Sumber : Data yang diolah. Lampiran 2 

http://www.idx.co.id/
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Jumlah awal sampel perusahaan sub sektor manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2013-2017 sebanyak 670 sampel. Setelah dilakukan 

purposive sampling berdasarkan kriteria diatas, diketahui bahwa sampel 

perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dan tidak 

memperoleh keuntungan selama periode penelitian sebanyak 272 

perusahaan, dan data oulier yang diperoleh sebanyak 16 data, sehingga 

sampel perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 

2013 sampai dengan 2017 yang digunakan adalah sebanyak 381 sampel. 

B. ANALISIS DATA 

1. STATISTIK DESKRIPTIF 

Data statistik deskriptif dapat digunakan untuk proses 

pengumpulan, peringkasan dan penyajian dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran data yang diteliti. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diproksikan 

menggunakan ROE, investment opportunity set yang diproksikan 

menggunakan MVEBVE, dan struktur modal yang diproksikan 

menggunakan DAR dan DER. Deskripsi atau gambaran data dapat 

dilihat dari nilai maksimum, niai minimum, dan nilai rata-rata(mean). 

Hasil dari analisis deskriptif dari setiap variabel menggunakan 

program SPSS versi 21 yang disajikan dalam bentuk tabel berikut. 
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Tabel 4. 2                                                                                                               

Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimal Maksimal Rata-Rata 

IOS 381 0,06 9,04 1,91 

DAR 381 0,01 1,00 0,42 

DER 381 0,05 7,69 1,01 

ROE 381 0,00 1,38 0,13 

Sumber: Data yang diolah. Lampiran 4 

Berdasarkan hasil pengujian deskriptif tabel 4.2 diketahui hasil 

analisis deskriptif sebagai berikut : 

a. Kinerja Keuangan (ROE) 

Pada variabel kinerja keuangan yang diproksikan melalui ROE 

memiliki nilai minimum 0,00, nilai maksimum 1,38, nilai rata-

rata 0,13 dan nilai standar deviasi sebesar 0,12.  

b. Struktur Modal (DAR) 

Pada variabel struktur modal yang diproksikan menggunakan  

DAR memiliki nilai minimum 0,01, nilai maksimum 1,00, nilai 

rata-rata 0,42 dan nilai standar deviasi sebesar 0,2.  

c. Struktur Modal (DER) 

Pada variabel struktur modal yang diproksikan menggunakan 

DER memiliki nilai minimum 0,05, nilai maksimum 7,69, nilai 

rata-rata 1,01 dan nilai standar deviasi sebesar 1,12.  
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d. Investment Opportunity Set (MVEBVE) 

Pada variabel IOS yang diproksikan melalui MVEBVE 

memiliki nilai minimum 0,06, nilai maksimum 9,04, nilai rata-

rata 1,91 dan standar deviasi sebesar 1,86. 

2. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Analisis ini diolah menggunakan SPSS Versi 21 yang disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 4. 3                                                                                                           

Hasil Regresi Linear Berganda 

VARIABEL 

DEPENDEN 

MODEL UNSTANDARDIZED 

COEFFICIENTS 

STANDARIZED 

COEFFICIENTS 

  B Beta 

Kinerja 

Keuangan 

(Constant) 0,251  

 IOS 0,027 0,127 

 DAR 0,020 0,138 

 DER 0,041 0,131 

DER (Constant) -1,215  

 IOS 0,120 0,169 

DAR (Constant) -0,405  

 IOS 0,169 0,124 

Sumber : Data yang diolah. Lampiran 5 

 

Berdasarkan uji regresi linear berganda maka diperoleh regresi 

untuk persamaan sebagai berikut : 

a.                                         0,041    + e 

b.                      + e 

c.                      + e 

Keterangan : 
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 ROE : Profitabilitas 

 IOS : Investment Opportunity Set 

 DAR : debt to asset ratio 

 DER : debt to equity ratio 

  E       : Standar eror 

Nilai konstanta sebesar 0,251 yang menyatakan jika investment 

opportunity set (IOS), struktur modal berupa DAR dan DER 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, maka rata-rata 

besarnya profitabilitas  adalah sebesar 0,251. Variabel IOS 

memiliki koefisien regresi sebesar 0,027 yang berarti naiknya IOS 

persatuan akan menyebabkan meningkatnya profitabilitas sebesar 

0,027 persatuan. Variabel DAR memiliki koefisien regresi sebesar 

0,02 yang berarti naiknya DAR persatuan akan menyebabkan 

meningkatnya profitabilitas sebesar 0,02 persatuan. Variabel DER 

memiliki koefisien regresi sebesar 0,041 yang berarti naiknya DER 

persatuan akan menyebabkan meningkatnya profitabilitas sebesar 

0,041 persatuan. 

Nilai konstanta sebesar -0,405 yang menyatakan bahwa 

IOS mempengaruhi DAR, maka rata-rata besarnya DAR adalah 

sebesar -0,405. Variabel IOS memiliki koefisien regresi sebesar 

0,169 yang berarti naiknya IOS persatuan akan menyebabkan 

meningkatnya DAR  sebesar 0,169 persatuan. 

Nilai konstanta sebesar yang menyatakan bahwa IOS 

mempengaruhi DER, maka rata-rata besarnya DER adalah sebesar 
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-1,215. Variabel IOS memiliki koefisien regresi sebesar 0,120 yang 

berarti naiknya IOS persatuan akan menyebabkan meningkatnya 

DER  sebesar 0,120 persatuan. 

3. UJI ASUMSI KLASIK 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian meliputi uji 

normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji 

heterokedastisitas. Berdasarkan olah data yang diuji dengan 

menggunakan program SPSS Versi 21. Hasil uji normalitas, uji 

autokorelasi, uji multikolinearitas,  dan  uji heterokedastisitas yang 

disajikan sebagai berikut :  

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen 

atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati nol. 

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan analisis statistik, 

Sehingga apabila data tersebut memiliki distribusi normal, 

maka uji t dapat dilakukan, sementara apabila asumsi 

normalitas tidak dapat dipenuhi maka inferensi tidak dapat 

dilakukan dengan statistik t. Hasil uji normalitas menggunakan 

uji kolmogorov-smirnov test pada penelitian ini ditunjukkan 

pada tabel 4.4 sebagai berikut : 
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1) Persamaan 1 

Tabel 4. 4                                                                                                                      

Hasil Uji Normalitas 
 

 Nilai 

N 

Asymp Sig (2-tailed) 

381 

0,054 

         Sumber : Data yang diolah. Lampiran 6 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, 

dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig(2-tailed) 0,054 atau > 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 

secara normal. 

2) Persamaan 2 

Tabel 4. 5                                                                                                                     

Hasil Uji Normalitas 
 Nilai 

N 

Asymp Sig (2-tailed) 

381 

0,306 

       Sumber : Data yang diolah. Lampiran 6 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, 

dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig(2-tailed) 0,306 atau > 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 

secara normal. 

3) Persamaan 3 

 

Tabel 4. 6                                                                                                                     

Hasil Uji Normalitas 
 Nilai 

N 

Asymp Sig (2-tailed) 

381 

0,053 

Sumber : Data yang diolah. Lampiran 6 
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Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, 

dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig(2-tailed) 0,053 atau > 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 

secara normal. 

b. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode t-1 

sebelumnya. 

Pada penelitian ini metode pengujian autokorelasi 

menggunakan nilai statistik Durbin-Watson (DW). Untuk 

mengetahui ada tidaknya autokorelasi, dilakukan dengan 

pengujian terhadap nilai DW dengan membandingkan nilai dari 

tabel Durbin-Watson. Hasil uji autokorelasi adalah sebagai 

berikut : 

1) Persamaan 1 

Tabel 4. 7                                                                                                                         

Hail Uji Autokorelasi 
Durbin-Watson 1,846 

Sumber: Data yang diolah. Lampiran 7 

 d = 1,846  du = 1,84413  4-du = 2,15587 

 Berdasarkan hasil diatas diperoleh nilai DW pada k= 4 

dengan N= 381 serta α = 5% sebesar 1,846. Perhitungan di atas 

menunjukkan bahwa nilai DW-test berada pada daerah dU< dw 

< 4-dU dengan nilai DW-test sebesar 1,989 atau berada 

diantara du (1,84413) < d(1,846) < 4-du(2,15587), sehingga 
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dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model 

regresi. 

2) Persamaan 2 

Tabel 4. 8                                                                                                                       

Hail Uji Autokorelasi 
Durbin-Watson 1,849 

     Sumber: Data yang diolah. Lampiran 7 

d = 1,849  du = 1,83379  4-du = 2,16621 

  

Berdasarkan hasil diatas diperoleh nilai DW pada k=2 

dengan N= 381 serta α = 5% sebesar 1,849. Perhitungan di atas 

menunjukkan bahwa nilai DW-test berada pada daerah dU< dw 

< 4-dU dengan nilai DW-test sebesar 1,849 atau berada 

diantara du (1,83379) < d(1,849) < 4-du(2,16621), sehingga 

dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model 

regresi. 

3) Persamaan 3 

Tabel 4. 9                                                                                                               

Hail Uji Autokorelasi 
Durbin-Watson 1,838 

Sumber: Data yang diolah. Lampiran 7 

d = 1,838     du = 1,83379  4-du = 2,16621 

 Berdasarkan hasil diatas diperoleh nilai DW pada k=2 

dengan N= 381 serta α = 5% sebesar 1,838. Perhitungan di atas 

menunjukkan bahwa nilai DW-test berada pada daerah dU< dw 

< 4-dU dengan nilai DW-test sebesar 1,838 atau berada 

diantara du (1,83379) < d(1,838) < 4-du(2,16621), sehingga 
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dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada model 

regresi. 

c. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah 

sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Sebuah model regresi yang baik adalah tidak 

terjadinya korelasi antara variabel independen. 

Pendeteksian ada atau tidaknya masalah multikolinearitas 

pada sebuah model regresi, bisa dilakukan dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) atau tolerance value. Batas 

dari tolerance value adalah 0,1 dan batas nilai VIF harus 

berada di bawah 10. Jika hasil analisis menunjukan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dibawah 10 dan tolerance 

value diatas 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji 

multikolinearitas pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4. 10                                                                                                                   

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Nilai Hasil 

Tolerance VIF 

IOS 0,967 1,034 Tidak terjadi multikolieritas 

DAR 0,847 1,181 Tidak terjadi multikolieritas 

DER 0,835 1,197 Tidak terjadi multikolieritas 

Sumber : Data yang diolah. Lampiran 8 

 

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji multikolinearitas 

diatas, dapat dilihat bahwa nilai VIF keseluruhan variabel < 
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10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas dalam penelitian. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskeditas dan jika berbeda maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homoskedistas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2006).  

 Jika secara statistik ditemukan hubungan yang 

signifikansinya lebih dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa 

tidak terdapat heteroskedastisitas dalam varian kesalahan dan 

jika nilai signifikansi dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan 

terdapat heteroskedastisitas dalam sebuah model regresi. Hasil 

uji heterokedastisitas pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel  

sebagai berikut : 

1) Persamaan 1 

Tabel 4. 11                                                                          

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel   Nilai Signifikan Hasil 

IOS 0,073 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

DAR 0,523 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

DER 0,629 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber : Data yang diolah. Lampiran 9 
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Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa secara 

keseluruhan nilai probabilitas variabel bebas / independen > 

0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

2) Persamaan 2 

Tabel 4. 12                                                                                   

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel   Nilai Signifikan Hasil 

IOS 0,079 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber : Data yang diolah. Lampiran 9 

 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa secara 

keseluruhan nilai probabilitas variabel bebas / independen > 

0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

3) Persamaan 3 

Tabel 4. 13                                                                                   

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Nilai Signifikan Hasil 

IOS 0,084 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber : Data yang diolah. Lampiran 9 

 

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa secara 

keseluruhan nilai probabilitas variabel bebas / independen > 

0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

4. KOEFISIEN DETERMINASI 

Uji determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil 

pengujian determinasi (R2) dapat dilihat pada tabel  sebagai berikut:  
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1) Persamaan 1 

Tabel 4. 14                                                                                          

Hasil Uji Determinasi (R2) 
 

 

 

  Sumber : Data yang diolah. Lampiran 10 

   

Tabel diatas menunjukkan besaran koefisien determinasi dengan 

nilai Adjusted R-squared sebesar 0,069 atau 6,9%. Hal tersebut 

menandakan bahwa variabel independen struktur modal (DER), 

struktur modal (DAR), dan IOS (MVEBVE) mampu 

menjelaskan variabel dependen sebesar 6,9% sedangkan sisanya 

(100% - 6,9% = 93,1%) dijelaskan oleh variabel-variabel 

independen lain yang tidak diuji pengaruhnya dalam penelitian 

ini. 

2) Persamaan 2 

Tabel 4. 15                                                                                                            

Hasil Uji Determinasi (R2) 
     

 

 

Sumber : Data yang diolah. Lampiran 10 

 

Tabel diatas menunjukkan besaran koefisien determinasi dengan 

nilai Adjusted R-squared sebesar 0,013 atau 1,3%. Hal tersebut 

menandakan bahwa variabel independen IOS (MVEBVE) 

mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 1,3%, dan 

sisanya (100% - 1,3% = 98,7%) dijelaskan oleh variabel-

variabel independen lain yang tidak diuji pengaruhnya dalam 

penelitian ini. 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 0,277 0,077 0,069 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 0,124 0,015 0,013 
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3) Persamaan 3 

Tabel 4. 16                                                                                                                   

Hasil Uji Determinasi (R2) 
 

 

     

Sumber : Data yang diolah. Lampiran 10 

 

Tabel diatas menunjukkan besaran koefisien determinasi dengan 

nilai Adjusted R-squared sebesar 0,026 atau 2,6%. Hal tersebut 

menandakan bahwa variabel independen IOS (MVEBVE) 

mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 0,2% sedangkan 

sisanya (100% - 2,6% = 97,4%) dijelaskan oleh variabel-

variabel independen lain yang tidak diuji pengaruhnya dalam 

penelitian ini. 

 

5. PENGUJIAN HIPOTESIS 

Uji Signifikansi Parsial (Uji t) digunakan untuk menguji pengaruh 

signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependennya. Uji t digunakan untuk menguji arah dari pengaruh 

variabel tersebut. Apabila nilai probabilitas < 0,05 maka dapat 

disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen 

terhadap variabel dependennya, dan sebaliknya. Hasil dari Uji t dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 0,169 0,029 0,026 
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Tabel 4. 17                                                                                   

Hasil Uji Statistik T 

No Hipotesis Hasil Keterangan 

Unstandardized 

Coefficients (B) 

Prob. 

1 IOS -> KK 0,027 0,012 Diterima 

2 IOS -> DER 0,120 0,001 Diterima 

3 IOS -> DAR 0,169 0,015 Diterima 

4 DER -> KK 0,041 0,011 Ditolak 

5 DAR -> KK 0,020 0,015 Ditolak 

Sumber : Data yang diolah. Lampiran 11 

 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Pengujian Hipotesis 1 : Pengaruh IOS terhadap KK 

Variabel IOS yang diproksikan menggunakan MVEBVE 

memiliki koefisien regresi 0,027 dengan P-value sebesar 0,012. 

P-value yang bernilai kurang dari standar signifikan sebesar 

0,05, ( 0,012<0,05 ) maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 

pertama diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 

IOS memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

b. Pengujian Hipotesis 2  : Pengaruh IOS terhadap DER 

Variabel IOS yang diproksikan menggunakan MVEBVE 

memiliki nilai koefisien regresi 0,120 dengan P-value sebesar 

0,001. P-value yang bernilai kurang dari standar signifikan 

sebesar 0,05, ( 0,001<0,05 ) maka dapat dinyatakan bahwa 

hipotesis kedua diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel IOS memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

DER. 
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c. Pengujian Hipotesis 3  : Pengaruh IOS terhadap DAR 

Variabel IOS yang diproksikan menggunkan MVEBVE 

memiliki nilai koefisien regresi 0,169 dengan P-value sebesar 

0,015. P-value yang bernilai kurang  dari standar signifikan 

yaitu 0,05, (  0,015<0,05 ) maka dapat dinyatakan bahwa 

hipotesis ketiga diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel IOS memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

DAR.  

d. Pengujian Hipotesis 4 : Pengaruh DER terhadap Kinerja 

Keuangan 

Variabel struktur modal yang diproksikan menggunakan 

DER memiliki nilai koefisien regresi 0,041 dengan P-value 

sebesar 0,011. P-value bernilai kurang dari standar signifikan 

yaitu 0,05, ( 0,011<0,05 ) maka dapat dinyatakan bahwa 

hipotesis keempat ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

variabel DER tidak memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 

e. Pengujian Hipotesis 5 : Pengaruh DAR terhadap Kinerja 

Keuangan 

Variabel struktur modal yang diproksikan melalui DAR 

memiliki koefisien regresi 0,02 dengan P-value sebesar 0,015. 

P-value bernilai kurang dari standar signifikan yaitu 0,05, 

(0,015<0,05) maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis kelima 
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ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAR tidak memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. 

6. Uji Analisis Sobel 

Pengujian variabel mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang 

dikembangkan oleh Sobel (Ghozali, 2011:248) dan dikenal dengan uji 

Sobel (Sobel tes). Uji Sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan 

pengaruh tidak langsung X ke Y melewati I. Strategi ini dinilai lebih 

mempunyai kekuatan secara statistik daripada metode formal lainnya 

termasuk pendekatan Baron dan Kenny (Preacher dan Hayes, 2004: 

719). 

a. Pengujian pengaruh tidak langsung IOS terhadap kinerja 

keuangan melalui struktur modal (DER) 

Berdasarkan hasil uji-t yang telah dilakukan pada penelitian ini 

diperoleh hasil yang menunjukkan pengaruh tidak langsung 

variabel independen terhadap variabel intervening dan 

pengaruh variabel intervening terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan hasil uji-t diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

    

             0,12      0,041 

    

 

 

     

          0,027  

  

Gambar 4. 1                                                                                                               

Model Mediator 

 

DER 

KK IOS 
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Berdasarkan hasil analisis diatas, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut:  

    
             

√                                      
 

 
       

√(                    )                      

 

      
       

√                         
 

     
       

            
 

            

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dengan nilai signifikan 

yang ditentukan sebesar 5% dan nilai Z mutlak sebesar 1,96 

maka dapat dibandingkan bahwa 2,03 > 1,96 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel DER dapat menjadi variabel 

intervening antara variabel IOS terhadap kinerja keuangan, atau 

semakin tinggi tingkat investasi yang dilakukan perusahaan 

maka semakin tinggi juga struktur modal yang diperlukan, 

yang mana dengan semakin tingginya struktur modal 

perusahaan maka akan mengurangi pajak perusahaan yang 

mana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja 

keuangan. 

b. Pengujian pengaruh tidak langsung IOS terhadap kinerja 

keuangan melalui struktur modal (DAR) 

Berdasarkan hasil uji-t yang telah dilakukan pada penelitian ini 

diperoleh hasil yang menunjukkan pengaruh tidak langsung 

variabel independen terhadap variabel intervening dan 
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pengaruh variabel intervening terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan hasil uji-t diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Gambar 4. 2                                                                                                              

Model Mediator 

           Berdasarkan hasil analisis diatas, maka diperoleh hasil 

sebagai berikut:  
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Berdasarkan hasil perhitungan diatas dengan nilai signifikan 

yang ditentukan sebesar 5% dan nilai Z mutlak sebesar 1,96 maka 

dapat dibandingkan bahwa 0,075 < 1,96 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel DAR tidak dapat menjadi variabel intervening antara 

IOS terhadap kinerja keuangan, semakin tinggi tingkat investasi 

DAR 

KK 
IOS 
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perusahaan maka semakin tinggi juga laba perusahaan yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan itu 

sendiri dan tingkat keuntungan atas investasi yang didapatkan untuk 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tidak dapat 

mempengaruhi  struktur modal perusahaan itu sendiri. Karena 

investasi di beberapa perusahaan 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. 

C. PEMBAHASAN (INTERPRETASI) 

1. Pengaruh Investment Opportunity Set(IOS) terhadap Kinerja 

Keuangan 

Hasil penelitian pengaruh langsung IOS terhadap kinerja 

keuangan menunjukkan bahwa IOS memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan. IOS adalah keputusan investasi 

dalam bentuk kombinasi antara aset yang dimiliki dengan pilihan 

pertumbuhan di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa laba yang diperoleh atas investasi yang 

dilakukan perusahaan akan meningkatkan keuntungan perusahaan di 

masa mendatang, semakin besar keuntungan yang didapat maka akan 

berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan itu sendiri. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Eko 

Sudarmakiyanto,dkk(2014) yang didukung oleh Septiandi Dwi 
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N(2016) dan Norma Safitri(2015)  yang menyatakan bahwa kinerja 

keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh tingkat investasi yang 

dilakukan perusahaan. Sedangkan hasil pengaruh tidak langsung IOS 

terhadap kinerja keuangan melalui DER membuktikan bahwa struktur 

modal DER dapat menjadi variabel intervening antara IOS terhadap 

kinerja keuangan, atau semakin tinggi tingkat investasi yang 

dilakukan perusahaan maka semakin tinggi juga struktur modal yang 

diperlukan, yang mana dengan semakin tingginya struktur modal 

perusahaan maka akan mengurangi pajak perusahaan yang mana dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Selain itu hasil 

perhitungan pengaruh tidak langsung IOS terhadap kinerja keuangan 

melalui DAR membuktikan bahwa DAR tidak mampu menjadi 

variabel intervening antara IOS terhadap kinerja keuangan, semakin 

tinggi tingkat investasi perusahaan maka semakin tinggi juga laba 

perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan itu sendiri dan tingkat keuntungan atas investasi 

yang didapatkan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan 

tidak dapat mempengaruhi  struktur modal perusahaan itu sendiri. 

Karena investasi di beberapa perusahaan 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. 
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2. Pengaruh Investment Opportunity Set(IOS) terhadap Struktur 

Modal (DER) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOS memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap struktur modal 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. Hasil penelitian sejalan 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. 
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3. Pengaruh Investment Opportunity Set(IOS) terhadap Struktur 

Modal (DAR) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOS memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap struktur modal 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. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian 

Marinda, A R, & Saifi, (2014) yang didukung oleh penelitian Fitri 

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

investment opportunity set berpengaruh terhadap struktur modal. 

Semakin tinggi investasi yang dilakukan, maka kebutuhan modal 

untuk investasi juga akan semakin besar. 

4. Pengaruh Struktur Modal(DER) terhadap Kinerja Keuangan 

 Hasil penelitian tidak berhasil membuktikan bahwa DER 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DER memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Semakin tinggi 
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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. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Jerry Citra Calvin (2016) yang didukung oleh Achmad 

Komara, dkk(2016), Mathewos Woldemariam(2016), dan Fajrul 

Marinda, dkk(2014) menyatakan bahwa struktur modal (DER) 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.  

5. Pengaruh Struktur Modal(DAR) terhadap Kinerja Keuangan 

Hasil penelitian tidak berhasil membuktikan bahwa DAR 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAR memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Semakin tinggi 

struktur modal, maka kinerja keuangan akan semakin tinggi juga. 

Karena semakin tinggi struktur modal suatu perusahaan, maka 
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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 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. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Komara, dkk, (2016) yang didukung oleh Marinda, dkk, (2014), 

Petra, dkk, (2017) dan (2016) yang menyebutkan bahwa struktur 

modal DAR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan.




