
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

 

2.1.1 Trade Off Theory 

 

Trade Off Theory pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Modigliani 

dan Miller dalam sebuah artikel American Economic Review 53 (1963, Juni) yang 

berjudul Corporate Income Taxes on the Cost of Capital: A Correction. Artikel 

ini merupakan perbaikan model awal mereka yang sebelumnya memperhitungkan 

adanya pajak perseroan (akan tetapi tetap mengabaikan pajak perorangan). 

Selanjutnya model tersebut dikenal dengan sebutan model MM-2 atau model MM 

dengan pajak perseroan (Brigham dan Ehrhardt, 2005). Dalam teori ini 

menjelaskan ide bahwa berapa banyak utang perusahaan dan berapa banyak 

ekuitas perusahaan sehingga terjadinya keseimbangan antara biaya dan 

keuntungan. 

 

Dari model MM-2, dapat dipetik dua hal utama yang berbeda dengan model MM-

1 sebelumnya adalah (Brigham dan Ehrhardt, 2005):  

1) Dalam model pertama, struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 

Dalam kenyataannya, struktur modal mempunyai pengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan: bertambahnya penggunaan utang akan meningkatkan nilai 
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perusahaan, dengan kata lain pajak memberi manfaat dalam pendanaan yang 

berasal dari utang, sebesar manfaat pajak dari penggunaan utang diperoleh 

dari beban biaya bunga utang yang dapat diperhitungkan sebagai elemen 

biaya yang mengurangi besaran laba kena pajak, sedangkan pembayaran 

dividen tidak dapat diperhitungkan sebagai elemen biaya. Jadi, perusahaan 

(seperti) menerima subsidi dari pemerintah atas penggunaan utang untuk 

menambah modal. 

2) Dengan adanya pajak perseroan, diperoleh dua manfaat penggunaan utang 

yakni: utang merupakan sumber modal yang lebih murah daripada ekuitas, 

dan biaya bunga menjadi elemen pengurang pajak. Dari model MM-1, 

diketahui bahwa penghematan dari penggunaan utang yang lebih murah 

sepenuhnya digantikan oleh peningkatan biaya penggunaan ekuitas. 

Meskipun demikian, dalam situasi dengan adanya pajak perseroan, 

keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang lebih besar 

daripada peningkatan biaya ekuitas. 

 

Sebelumnya trade off theory ini dikenal dengan nama balanced theory. Husnan 

(1996), mengatakan bahwa secara garis besar dapat disimpulkan bahwa balanced 

theory menganut pola keseimbangan antara keuntungan penggunaan dana dari 

utang dengan tingkat bunga yang tinggi dan biaya kebangkrutan. Teori 

keseimbangan (trade-off theory)  merupakan penyeimbang manfaat dan 

pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan utang. Jika  manfaat yang 

dihasilkan lebih besar, porsi utang dapat ditambah. Berdasarkan teori ini, 

perusahaan berusaha mempertahankan struktur modal yang ditargetkan dengan 

tujuan memaksimumkan nilai pasar. 



11 
 

Trade off theory adalah teori struktur modal yang menyatakan bahwa perusahaan 

menukar manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah yang ditimbulkan 

oleh potensi kebangkrutan (Brigham dan Houston, 2011). Dari model ini dapat 

dinyatakan bahwa perusahaan yang tidak menggunakan pinjaman sama sekali dan 

perusahaan yang menggunakan pembiayaan investasinya dengan pinjaman 

seluruhnya adalah buruk. Keputusan terbaik adalah keputusan yang moderat 

dengan mempertimbangkan kedua instrumen pembiayaan. 

 

Trade off theory berasumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat penggunaan 

utang, sehingga perusahaan akan menggunakan utang sampai tingkat tertentu 

untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Esensi trade off theory dalam struktur 

modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai 

akibat penggunaan utang. Sejauh manfaat lebih besar, tambahan utang masih 

diperkenankan. Apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar, 

maka tambahan utang sudah tidak diperbolehkan. Penggunaan utang 100% sulit 

dijumpai dalam praktik dan hal tersebut ditentang oleh trade off theory. 

Kenyataannya, semakin banyak utang, semakin tinggi beban yang harus 

ditanggung perusahaan, seperti biaya kebangkrutan, biaya keagenan, beban bunga 

yang semakin besar dan sebagainya. Trade off theory telah mempertimbangkan 

berbagai faktor seperti corporate tax, biaya kebangkrutan, dan personal tax dalam 

menjelaskan mengapa suatu perusahaan memilih suatu struktur modal tertentu 

(Husnan, 2000). 

 

Teori trade-off juga menjelaskan bahwa peningkatan rasio utang pada struktur 

modal akan meningkatkan nilai total perusahaan sebesar tarif pajak dikali dengan 
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jumlah utang. Semakin besar akses ke sumber dana, semakin tersedia potensi 

dana, maka semakin besar kemungkinan mengambil peluang investasi yang 

menguntungkan yang diperoleh semakin besar dan kinerja perusahaan meningkat. 

 

Menurut Brigham dan Gapenski (1993) dalam Rafikasyari (2006) teori trade-off 

memberi tiga pernyataan penggunaan utang yang dapat digunakan untuk 

menentukan secara pasti struktur modal optimal setiap perusahaan, yaitu:  

1) Perusahaan dengan risiko lebih tinggi, diukur dengan variabilitas return atas 

aktiva perusahaan, harus meminjam lebih sedikit daripada perusahaan dengan 

risiko lebih rendah. Semakin tinggi variabilitas, semakin tinggi kemungkinan 

tekanan finansial, dengan demikian perusahaan dengan risiko bisnis yang 

lebih rendah dapat meminjam lebih banyak sebelum biaya tekanan finansial 

menyerap habis keuntungan pajak dari utang.  

2) Perusahaan yang operasinya menggunakan aktiva berwujud, aktiva yang 

memiliki pasar misalnya real estate dapat meminjam lebih banyak daripada 

perusahaaan yang nilainya terutama berasal dari aktiva tak berwujud, 

misalnya paten dan goodwill. Aktiva spesifik, aktiva tidak berwujud, dan 

peluang pertumbuhan akan kehilangan nilainya jika tekanan finansial terjadi 

dibanding dengan aktiva berwujud standar.  

3) Perusahaan yang memiliki tarif pajak yang tinggi, yang kemungkinan 

berlanjut pada masa yang akan datang dapat meminjam lebih banyak daripada 

perusahaan dengan tarif pajak dan atau prospek pajak yang lebih rendah. 

Tarif pajak yang tinggi menyebabkan keuntungan yang lebih besar daripada 

pendanaan dengan utang, sehingga perusahaan dengan tarif pajak yang lebih 
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tinggi dapat meminjam lebih banyak, hal lain dianggap sama, sebelum 

keuntungan pajak diserap oleh biaya tekanan finansial dan biaya keagenan. 

 

Sundjaya dan Berlian (2002) menjelaskan bahwa struktur modal yang optimal 

didasarkan atas keseimbangan antara manfaat dan biaya dari pembiayaan dengan 

pinjaman. Manfaat terbesar dari suatu pembiayaan dengan pinjaman adalah 

pengurangan pajak yang diperoleh dari pemerintah yang mengijinkan bunga atas 

pinjaman dapat dikurangi dalam menghitung pendapatan kena pajak.  

 

Meskipun trade off theory dalam struktur modal masih memberikan pandangan 

baru dalam struktur modal, tetapi teori tersebut tidak memberikan formula yang 

pasti yang bisa memberi petunjuk berapa tingkat utang yang optimal. Dengan 

demikian, sampai saat ini teori ini belum berhasil memberikan penjelasan yang 

memuaskan mengenai tingkat utang yang ideal. 

 

Menurut Azazi (2008), dalam memilih struktur modal optimal, perusahan 

mempertimbangkan manfaat dan biaya antara utang dengan ekuitas. Literatur 

tentang struktur modal yang optimal berkenaan dengan kontinjensi (persyaratan) 

yang khusus bagi setiap sumber pendanaan yang pada gilirannya menentukan 

manfaat dan biaya dari masing-masing sumber dana tersebut. Tiga bentuk 

kontinjensi yang biasanya dianggap sebagai determinan struktur modal optimal 

adalah sebagai berikut: 

1) Teori Pajak 

Model berdasarkan pajak menghipotesiskan bahwa perusahaan memilih debt-

equity-ratio dengan mempertimbangkan manfaat pengurangan pajak karena 

pembayaran bunga pinjaman dan biaya financial distress yang disebabkan 
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oleh akumulasi utang perusahaan. Aliran kas dari utang dan ekuitas 

dikenakan pajak yang berbeda oleh pemerintah. Karena bunga dapat 

mengurangi pembayaran pajak sedangkan dividen tidak dapat, maka 

pembiayaan dengan utang mempunyai keuntungan pajak. 

2) Biaya Kepailitan 

Perusahaan memang dapat menikmati bertambahnya penghematan pajak yang 

diperoleh dari bertambahnya utang, akan tetapi pendanaan yang berasal dari 

utang juga dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan mengalami 

kebangkrutan karena bertambahnya beban bunga. Perusahaan dapat 

menangguhkan pembayaran dividen, tetapi pembayaran bunga tetap harus 

dipenuhi secara tepat waktu dan jumlahnya. Kegagalan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban pembayaran bunga disebabkan oleh kas yang dimiliki 

tidak cukup dan dapat mengakibatkan perusahaan menanggung beban 

keuangan. Wujud beban keuangan yang paling berat adalah kepailitan atau 

kebangkrutan. Biaya beban keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu: biaya beban keuangan langsung dan biaya beban keuangan tidak 

langsung. Biaya beban keuangan langsung meliputi: biaya pengesahan secara 

hukum (legal) dan biaya administrasi yang berkaitan dengan kebangkrutan 

atau reorganisasi. Sedangkan biaya beban keuangan tidak langsung biasanya 

bersifat implisit yang ditanggung oleh perusahaan dalam situasi yang sangat 

berat (tetapi tidak bangkrut), antara lain: biaya modal lebih tinggi, penurunan 

penjualan dan hilangnya kepercayaan pelanggan, perusahaan tidak dapat 

mempertahankan manajer-manajer dan para pekerja yang berkualitas. 
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3) Konflik agen-prinsipal (agency theory) 

Konflik ini timbul ketika terdapat moral hazard di dalam perusahaan, yang 

disebut dengan biaya keagenan ekuitas. Manajer-manajer perusahaan ingin 

mewujudkan keinginan mereka sendiri yang tidak sesuai dengan keinginan 

pemegang saham. Masalah keagenan ini dapat diselesaikan jika kepemilikan 

saham bagi manajer ditingkatkan, karena kepemilikan manajer yang tinggal 

dapat mendekatkan kepentingan manajemen dan pemegang saham (Jensen 

dan Meckling, 1976). Kemungkinan lain adalah monitoring yang dilakukan 

oleh pemegang saham utama kepada manajemen dan penggunaan utang untuk 

mendisiplinkan manajemen. Namun utang menciptakan masalah keagenan 

yang lain. Jensen dan Meckling (1976) memberikan argumen bahwa manajer 

yang bekerja untuk kepentingan pemegang saham kemungkinan 

menyalahgunakan kekayaan dari kreditur dengan melakukan substitusi aktiva. 

Artinya, manajer melakukan investasi pada proyek berisiko, karena jika 

proyek tersebut gagal, biaya yang dikeluarkan akan dibagi bersama. Namun, 

bila proyek berhasil maka pemegang saham akan memperoleh keuntungan. 

Sebaliknya, Myers (1977) mengatakan bahwa perusahaan yang utangnya 

tinggi dapat menunda atau membatalkan proyek-proyek perusahaan yang 

menguntungkan karena mereka tidak mampu membayar utang yang sangat 

besar tersebut. Oleh karena itu, dalam memilih tingkat debt-equity mereka, 

perusahaan-perusahaan harus mempertimbangkan biaya keagenan utang dan 

biaya keagenan ekuitas. 
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2.1.2 Pecking Order Theory  

 

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Donaldson pada tahun 1961, akan tetapi 

penamaan pecking order theory dilakukan oleh Stewart C. Myers dan Majluf 

tahun 1984 dalam Journal of Finance volume 39 dengan judul The Capital 

Structure Puzzle. Teori ini menyatakan bahwa ada semacam tata urutan (pecking 

order) bagi perusahaan dalam menggunakan modal. Teori tersebut juga 

menjelaskan bahwa perusahaan lebih mengutamakan pendanaan ekuitas internal 

(menggunakan laba yang ditahan) daripada pendanaan ekuitas eksternal 

(menerbitkan saham baru). Berikut beberapa implikasi dari Myers (1984), 

terhadap perilaku pendanaan perusahaan di dalam pecking order theory: 

1) Perusahaan lebih menyukai sumber pendanaan internal (laba ditahan). Hal ini 

disebabkan penggunaan laba ditahan lebih murah dan tidak perlu 

mengungkapkan sejumlah informasi perusahaan (yang harus diungkapkan 

dalam prospektus saat menerbitkan obligasi dan saham baru); 

2) Perusahaan menyesuaikan target rasio pembayaran dividen (dividend payout 

ratio/DPR) kepada peluang investasi, meskipun dividen kaku (sticky) dan 

target rasio pembayaran hanya menyesuaikan secara bertahap terhadap 

pergeseran peluang investasi yang menguntungkan; 

3) Kebijakan dividen yang kaku, ditambah dengan fluktuasi tingkat keuntungan 

dan peluang investasi yang tidak dapat diprediksi, menunjukkan bahwa arus 

kas yang dihasilkan secara internal dapat lebih atau kurang dari pengeluaran 

investasi. Jika arus kas internal kurang, perusahaan pertama kali mengurangi 

jumlah kas atau portofolio sekuritasnya; 
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4) Jika pendanaan eksternal diperlukan, perusahaan menerbitkan sekuritas yang 

paling aman terlebih dahulu. Perusahaan memulai dari utang, kemudian 

hybrid securities seperti convertible bonds, kemudian ekuitas sebagai 

alternatif terakhir. Penerbitan saham baru menduduki urutan terakhir sebab 

penerbitan saham baru merupakan tanda atau sinyal bagi pemegang saham 

dan calon investor tentang kondisi perusahaan saat sekarang dan prospek 

mendatang yang tidak baik. 

 

Menurut Myers (1984) hipotesis pecking order menyatakan bahwa perusahaan 

cenderung mempergunakan internal equity terlebih dahulu, dan apábila 

memerlukan external fund, maka perusahaan akan mengeluarkan debt sebelum 

menggunakan external equity. Pemilihan internal equity oleh perusahaan 

dibandingkan dengan external finance dapat dijelaskan oleh dua pandangan yang 

berbeda. Donaldson (1961) dalam Adedeji (1998) menyatakan bahwa internal 

equity dipilih karena perusahaan ingin menghindari flotation cost yang biasanya 

menyertai penggunaan external finance. Myers dan Majluf (1984) menyetujui 

pandangan bahwa perusahaan memilih internal equity karena adanya flotation 

cost. Mereka menyatakan bahwa manfaat bersih dari pendanaan yang diperoleh 

dari debt (dalam kaitannya dengan tax shield dan risiko dari financial distress), 

kemungkinan akan lebih besar dibandingkan dengan flotation cost. Myers dan 

Majluf (1984) juga menyetujui pandangan bahwa perusahaan bergantung pada 

internal fund karena ingin memaksimalkan kekayaan para pemegang saham saat 

ini. Penjualan saham-saham baru tidak menarik bagi para pemegang saham saat 

ini, karena biasanya akan mengarah pada penurunan harga saham perusahaan 

yang bersangkutan di pasar.  
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Myers (1984), di dalam pecking order theory menyatakan bahwa permasalahan 

utama keputusan struktur modal perusahaan adalah informasi yang tidak simetris 

(asymmetric information) di antara manajer dan investor mengenai kondisi 

internal perusahaan, serta argumentasi bahwa manajer berpihak kepada pemegang 

saham lama. Kedua permasalahan tersebut menyebabkan perusahaan memiliki 

hierarki pendanaan yang dimulai dari arus kas internal, utang, kemudian saham.  

 

Shyam-Sunder dan Myers (1999), menguji teori ini dengan menganalisis 

hubungan antara defisit pendanaan internal dengan perubahan tingkat utang 

perusahaan dan menemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan 

satu-satu, yang menunjukkan bahwa defisit pendanaan internal akan selalu 

dibiayai melalui utang, dan saham bukan merupakan alternatif pendanaan 

eksternal yang akan dipilih perusahaan. 

 

Pecking order theory yang dikemukakan oleh Myers dan Majluf (1984) 

menggunakan dasar pemikiran bahwa tidak ada suatu target debt to equity 

ratio tertentu dan tentang hirarkhi sumber dana yang paling disukai oleh 

perusahaan.  Esensi teori ini adalah adanya dua jenis sumber modal, yaitu external 

financing dan internal financing. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan 

yang profitable umumnya menggunakan utang dalam jumlah yang sedikit. Hal 

tersebut bukan disebabkan karena perusahaan mempunyai target debt ratio yang 

rendah, tetapi karena mereka memerlukan external financing yang sedikit. 

Perusahaan yang kurang profitable akan cenderung menggunakan utang yang 

lebih besar karena dua alasan, yaitu internal financing tidak mencukupi dan utang 

merupakan sumber eksternal yang lebih disukai. Penggunaan external financing 
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dalam bentuk utang lebih disukai daripada modal sendiri karena dua alasan; 

pertama, pertimbangan biaya emisi di mana biaya emisi obligasi lebih murah 

daripada biaya emisi saham baru. Hal ini disebabkan karena penerbitan saham 

baru akan menurunkan harga saham lama. Kedua, manajer khawatir penerbitan 

saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh para pemodal, dan 

membuat harga saham akan turun, hal ini disebabkan antara lain oleh 

kemungkinan adanya ketidaksamaan informasi antara pihak manajemen dengan 

pihak pemodal (Husnan, 2000). 

 

Dalam kenyataannya, terdapat perusahaan-perusahaan yang dalam menggunakan 

dana untuk kebutuhan investasinya tidak sesuai seperti hierarki yang disebutkan 

dalam pecking order theory. Penelitian yang dilakukan oleh Singh dan Hamid 

(1992) dan Singh (1995) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di negara 

berkembang lebih memilih untuk menerbitkan ekuitas daripada berutang dalam 

membiayai perusahaannya. Hal ini berlawanan dengan pecking order theory yang 

menyatakan bahwa perusahaan akan memilih untuk menerbitkan utang terlebih 

dahulu daripada menerbitkan saham pada saat membutuhkan pendanaan eksternal. 

 

2.1.3 Agency Theory 

 

Teori keagenan (agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik 

bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori 

ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini 

menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang 

(prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu 

manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut nexus of contract. 
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Perbedaan kepentingan ekonomis ini bisa saja disebabkan ataupun menyebabkan 

timbulnya informasi asymmetry (kesenjangan informasi) antara pemegang saham 

(stakeholders) dan organisasi.  

 

Menurut Jensen dan Meckling (1986), hubungan keagenan adalah sebagai 

kontrak, dimana satu atau beberapa orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain 

(agen) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk 

mengambil keputusan kepada agen tersebut. Dapat disimpulkan dari teori tersebut 

bahwa seorang agen ditunjuk oleh prinsipal untuk melaksanakan tugas-tugas 

tertentu dalam rangka menghasilkan keuntungan terbesar bagi prinsipal.  

 

Agency theory menjelaskan tentang hubungan keagenan yang dapat terjadi ketika 

pihak prinsipal memberi kuasa kepada pihak agen, untuk melakukan beberapa 

jasa untuk kepentingannya yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas 

pembuatan keputusan kepada agen, yang nantinya keputusan yang dilakukan agen 

ini dapat meningkatkan kemakmuran principal sebagai pemberi kuasa. 

Terpisahnya fungsi antara pemilik dengan manajemen memiliki dampak 

keleluasaan manajemen dalam memaksimalkan laba, hal ini mengarah pada 

proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang harus 

ditanggung oleh pemilik perusahaan (Ismunandar, 2009 dalam Bulan, 2014).  

 

2.1.4 Assimetry Theory 

 

Asimetri informasi  merupakan kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan 

informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (prepaper) dengan 

pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya sebagai pengguna 
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informasi (user). Teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan 

dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan 

risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan pihak lainnya. Manajer biasanya mempunyai informasi 

yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar (investor) karena itu bisa 

dikatakan terjadi asimetri informasi antara manajer dengan investor. Investor yang 

merasa mempunyai informasi yang lebih sedikit akan berusaha 

menginterpretasikan perilaku manajer. Dengan kata lain, perilaku manajer 

termasuk dalam perilaku penentuan strktur modal. 

 

Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk 

melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan 

untuk memaksimumkan utilitas bagi dirinya. Sedangkan bagi pemilik modal 

dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. 

 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban 

memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang 

diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti 

laporan keuangan. 
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2.1.5 Financial Constraint 

 

Sehubungan dengan kondisi keuangan dalam rangka berinvestasi, perusahaan 

sering kali mengalami keterbatasan keuangan (financial constraint) untuk 

membiayai investasinya. Financial constraint (FC) menunjukkan perusahaan 

yang mengalami kendala keuangan disebabkan oleh tidak likuidnya perusahaan 

dan kesulitan dalam mengakses dana eksternal perusahaan (Kaplan & Zingales, 

1997). Sedangkan, menurut Moyen (2004), financial constraint diidentikkan 

perusahaan yang tidak membayar dividen, nilai cash flow yang rendah, dan utang 

yang tinggi. Penentuan nilai cash flow yang rendah dan utang yang tinggi 

biasanya dibandingkan dengan nilai rata-rata dari pembanding yang setara.  

 

Perusahaan financial constraint (FC) cenderung menggunakan likuiditas untuk 

mendanai investasi. Hal ini karena perusahaan FC memiliki keterbatasan akses 

terhadap pasar modal dan relatif lebih kecil, yang menunjukkan keterbatasan 

keuangan sehingga akan sulit bagi perusahaan mengambil kesempatan investasi 

yang menguntungkan untuk investasi. Dengan kata lain bahwa perusahaan FC 

mempunyai nilai perusahaan yang rendah. Menurut Fazzari, et al. (1988) bahwa 

adanya asimetri informasi pada pendanaan eksternal (utang) akan menimbulkan 

biaya pendanaan eksternal lebih mahal dari pada pendanaan internal, yang 

berakibat perusahaan FC kurang memiliki akses ke pendanaan eksternal. Dengan 

keterbatasan tersebut, maka keputusan investasi perusahaan FC cenderung lebih 

sensitif terhadap likuiditas. Financial constraint menurut Fazzari, et al. (1988) 

menyatakan bahwa perusahaan financial constraint memiliki keterbatasan dalam 
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menggunakan dana eksternal, sehingga penggunaan dana internal lebih 

diutamakan. 

 

2.1.6 Investment Opportunity 

 

Menurut  Tandelilin  (2010) investasi  adalah  komitmen  atas  sejumlah  dana 

atau  sumber  daya  lainnya  yang  dilakukan  saat  ini dengan tujuan memperoleh  

sejumlah  keuntungan  di masa  depan. Menurut  Sunariyah  (2006)  investasi  

adalah  penanaman  modal  untuk satu  atau  lebih  aktiva  yang  dimiliki  dan  

biasanya  berjangka  waktu  lama  dengan harapan  mendapatkan  keuntungan  di 

masa  yang  akan  datang. 

 

Dari  berbagai  definisi  tersebut,  maka dapat disimpulkan  bahwa  Investasi 

adalah  penanaman  dana  yang  dilakukuan  oleh  suatu  perusahaan  kedalam  

suatu aset  dengan  harapan  memperoleh  pendapatan  di masa  yang  akan  

datang. Dilihat  dari  jangka  waktunya  investasi  dibedakan  menjadi  3 macam  

yaitu investasi  jangka  pendek,  jangka  menengah,  jangka  panjang.  Sedangkan  

dilihat dari  jenis  aktivanya  investasi  dibedakan  kedalam  investasi  riil  dan  

investasi  non  riil  (aktiva finansial). 

 

Investasi  pada  aktiva  riil  misalnya  dalam tanah gedung mesin dan peralatan-

peralatan.  Keputusan  investasi yang dilakukan  perusahaan  sangat penting  bagi  

kelangsungan hidup perusahaan  yang  bersangkutan.  Hal  ini  karena keputusan 

investasi  menyangkut dana yang digunakaan untuk  investasi, jenis invetasi yang 

dilakukan pengembalian investasi dan risiko investasi yang akan timbul.  

Pengembalian  keputusan  investasi  ini  mempertimbangkan aliran  kas  keluar  
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(cash out flow) dan aliran kas masuk (cash flow) yang akan diperoleh berkaitan  

dengan investasi  yang  akan  diambil  oleh  suatu  perusahaan  yang  akan 

berinvestasi. 

 

Hidayat (2010) menyatakan bahwa jika terdapat kesempatan investasi yang 

menguntungkan, maka manajer berusaha mengambil peluang-peluang tersebut 

untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, karena semakin  besar 

kesempatan investasi yang menguntungkan, maka investasi yang dilakukan akan 

semakin besar. 

 

Pengertian set kesempatan investasi (investment opportunity set) secara 

koversional adalah pembelajaran modal (new capital expenditure) yang dibuat 

untuk memperkenalkan produk baru atau memperluas produksi dari produk yang 

telah ada sebelumnya. Myers (1977) memperkenalkan Investment Opportunity Set 

(IOS) pada studi yang dilakukan dalam hubungannya dengan keputusan investasi. 

IOS memberikan petunjuk yang lebih luas dengan nilai perusahaan tergantung 

pada pengeluaran perusahaan di masa yang akan datang, sehingga prospek 

perusahaan dapat ditaksir dari investment opportunity set.  

 

Menurut Myers (1977) dalam Smith dan Watts (1992), perusahaan adalah 

kombinasi antara nilai asset in place dengan pilihan investasi di masa yang akan 

datang. Pilihan investasi merupakan suatu kesempatan untuk berkembang, namun 

seringkali perusahaan tidak selalu dapat melaksanakan semua kesempatan 

investasi di masa mendatang. Bagi perusahaan yang tidak dapat menggunakan 

kesempatan investasi tersebut akan mengalami suatu pengeluaran yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai kesempatan yang hilang. Nilai kesempatan 
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investasi merupakan nilai sekarang dari pilihan-pilihan perusahaan untuk 

membuat investasi di masa mendatang. Menurut Kole (1991), dalam Gaver & 

Gaver (1993), nilai IOS bergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang 

ditetapkan manajemen di masa yang akan datang (future discretionary 

expenditure) yang pada saat ini merupakan pilihan-pilihan investasi yang 

diharapkan akan menghasilkan return yang lebih besar dari biaya modal (cost of 

equity) dan dapat menghasilkan keuntungan. 

 

Menurut Smith dan Watts (1992), investment opportunity set merupakan hasil dari 

pilihan-pilihan untuk membuat investasi di masa mendatang. Set kesempatan 

investasi menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari 

prospek pertumbuhan. Prospek pertumbuhan merupakan suatu harapan yang 

diinginkan oleh pihak manajemen, investor, serta kreditur. Prospek perusahaan 

yang tumbuh bagi investor merupakan suatu hal yang menguntungkan, karena 

investasi yang ditanamkan diharapkan akan memberikan return yang tinggi. 

Perusahaan yang tumbuh akan direspon pasar dan peluang pertumbuhan terlihat 

pada peluang investasi yang diproksikan dengan berbagai macam kombinasi nilai 

investment opportunity set. 

 

Nilai  pilihan  investasi  sangat  tergantung  pada  nilai  aset  yang  dimiliki  oleh  

perusahaan.  Kesempatan investasi tidak  selalu berwujud secara fisik  tetapi dapat  

berupa  suatu  kesempatan  yang   bersifat  intangible  namun  memiliki peluang  

yang  memberikan  keuntungan  bagi  perusahaan.  Sebagai  contoh   apabila 

perusahaan  memiliki  kesempatan  untuk  melakukan pembelian  suatu  merek   

nama,  maka  perusahaan  harus  dapat  memanfaatkan  setiap  celah  keunggulan  
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dan  kelemahan  brand name  tersebut  untuk  menghasilkan  keuntungan  yang  

besar  di masa  yang  akan  datang. 

 

Smith & Watts  dan  Kester  dalam  Gaver & Gaver  yang  dikutip Jati  (2003), 

menyatakan bahwa  dalam  membuat  keputusan  investasi  dan employment setiap  

perusahaan  dapat  menginvestasikan  dalam  bentuk  modal  fisik  dan  sumber  

daya  manusia  secara  khas.  Investasi  spesifik  perusahaan tersebut 

mengakibatkan  adanya  variasi  dalam  set  kesempatan  investasi  antar  

perusahaan  yang  terdiri atas  variasi  dalam  kesempatan  investasi  yang   

prospektif  serta  ekspektasi distribusi hasil dari  kesempatan investasi tersebut. 

Perbedaan  keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan dalam rangka 

menghadapi perusahaan pesaing yang hendak memasuki   pasar  serta  variasi  

pilihan-pilihan strategi perusahaan dalam rangka memperoleh keunggulan 

kompetitif  mengakibatkan IOS  sangat  bervariasi  secara  cross-sectional antar 

perusahaan (Gaver & Gaver  dalam Nugroho  dan Hartono. 2002). 

 

Norpratiwi (2007) menyatakan secara umum investment opportunity set 

menggambarkan tentang luasnya kesempatan atau peluang investasi bagi suatu 

perusahaan, namun sangat tergantung pada pilihan expenditure perusahaan untuk 

kepentingan di masa yang akan datang. Dengan demikian investment opportunity 

set merupakan kesempatan berinvestasi atau peluang investasi yang dimiliki oleh 

perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap cara pandang manajer, pemilik, 

kreditur dan investor terhadap kemampuan profitabilitas serta prospek 

pertumbuhan perusahaan.  Selain itu, investment opportunity set bersifat tidak dapat 
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diobservasi, sehingga perlu dipilih suatu proksi yang dapat dihubungkan dengan 

variabel lain dalam perusahaan. 

 

Proksi IOS dalam penelitian Kallapur & Trombley (2001) dibagi menjadi empat 

tipe proksi, yaitu: 

1) Proksi berbasis harga (price-based proxies)  

Proksi ini berdasarkan pada perbedaan antara asset dan nilai perusahaan, oleh 

karena itu, proksi ini sangat tergantung pada harga saham. Perusahaan yang 

tumbuh akan memiliki nilai pasar relatif yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan asset yang dimilikinya. Proksi berbasis pada harga dibentuk sebagai 

rasio yang berhubungan dengan pengukuran asset yang dimiliki dan nilai 

pasar perusahaan. 

2) Proksi berbasis investasi (investment-based proxies) 

Proksi berbasis investasi menunjukkan tingkat aktivitas investasi yang tinggi 

secara positif berhubungan dengan IOS perusahaan. Kegiatan investasi ini 

diharapkan dapat memberikan peluang investasi berikutnya yang semakin 

besar pada perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan dengan IOS yang 

tinggi juga akan mempunyai tingkat investasi yang sama tinggi, yang 

dikonversi menjadi aktiva yang dimiliki. Proksi berbasis investasi ini 

dibentuk dengan menggunakan rasio dengan membandingkan ukuran 

investasi pada ukuran aktiva yang dimiliki atau dengan hasil operasi yang 

dihasilkan dengan asset yang dimiliki. 

3) Proksi berbasis ukuran-ukuran varian (variance measures). 

Proksi ini berdasarkan ide bahwa suatu pilihan akan menjadi lebih bernilai 

sebagai variabilitas dari return dengan mendasarkan pada peningkatan assets. 
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4) Proksi berbasis ukuran-ukuran gabungan (composite measures). 

Proksi ini menyertakan berbagai wakil atau berdasarkan pada bukti lain 

mengenai IOS perusahaan. Alternatif proksi gabungan IOS dilakukan sebagai 

upaya untuk mengurangi measurement error yang ada pada proksi dengan 

rasio individual, sehingga akan menghasilkan pengukuran yang baik untuk 

IOS (Smith dan Watts, 1992). 

 

Pilihan investasi merupakan suatu kesempatan untuk berkembang, namun 

seringkali perusahaan tidak selalu dapat melaksanakan semua kesempatan 

investasi di masa depan. Bagi perusahaan yang tidak dapat menggunakan semua 

kesempatan investasi tersebut akan mengalami pengeluaran yang lebih tinggi 

dibanding nilai kesempatan yang hilang. Nilai kesempatan investasi merupakan 

nilai sekarang dari pilihan-pilihan untuk membuat perusahaan investasi dimasa 

mendatang. 

 

2.1.7 Capital Structure 

 

2.1.7.1 Pengertian Capital Structure 

 

Sumber pendanaan di dalam suatu perusahaan dibagi dalam dua kategori yaitu 

pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Pendanaan internal dapat diperoleh 

dari laba bersih atau arus kas masuk bersih, sedangkan pendanaan eksternal dapat 

diperoleh dari para kreditur yaitu utang. Proporsi antara bauran dari penggunaan 

modal sendiri dan utang dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan disebut 

dengan struktur modal perusahaan. (Mayangsari, 2001). 
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Capital structure adalah pembelanjaan permanen di dalam mencerminkan 

perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal 

tercermin pada utang jangka panjang dan unsur-unsur modal sendiri, di mana 

kedua golongan tersebut merupakan dana permanen atau dana jangka panjang. 

Dengan demikian maka struktur modal hanya merupakan sebagian saja dari 

struktur finansial. Struktur finansial mencerminkan perimbangan baik dalam 

artian absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing (baik jangka pendek 

maupun jangka panjang) dengan jumlah modal sendiri (Riyanto, 2001).  

 

Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya menggunakan 

pemenuhan dengan sumber dari dalam, maka perusahaan akan sangat mengurangi 

ketergantungannya kepada pihak luar. Apabila kebutuhan dana sudah demikian 

meningkatnya karena pertumbuhan perusahaan, dan dana dari sumber internal 

sudah digunakan semua, maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana 

yang berasal dari luar perusahaan, baik dari utang (debt financing) maupun 

dengan mengeluarkan saham baru (external equity financing) dalam memenuhi 

kebutuhan dananya. 

 

Menurut Rodoni dan Ali (2010), mengatakan struktur modal adalah proposi dalam 

menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan di mana dana yang 

diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dana 

jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama yakni yang berasal dari dalam 

dan luar perusahaan. Siegel dan Jae K. Shim (1999), struktur modal adalah 

komposisi saham biasa, saham preferen, dan berbagai kelas seperti itu, laba yang 
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ditahan, dan utang jangka panjang yang dipertahankan oleh kesatuan usaha dalam 

mendanai aktiva. 

 

2.1.7.2 Kompenen Capital Structure 

 

Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas beberapa komponen 

(Riyanto, 1995) yaitu: 

1) Modal asing atau utang 

Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya 

sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang 

bersangkutan modal tersebut merupakan “utang”, yang pada saatnya harus 

dibayar kembali. Utang dapat dikelompokan menjadi 2 golongan, yaitu utang 

jangka pendek (yaitu kurang dari satu tahun) dan utang jangka panjang (lebih 

dari satu tahun).  

2) Modal Sendiri 

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang 

tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak dapat ditentukan 

lamanya. Oleh karena itu, modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas 

merupakan “dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya”. Modal 

sendiri selain berasal dari “luar” perusahaan dapat juga berasal dari “dalam” 

perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri dalam 

perusahaan. Modal sendiri berasal dari sumber internal ialah didapat dari 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan, sedangkan sumber eksternal berasal 

dari modal  yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal sendiri di dalam 

suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), terdiri dari: 
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1. Modal Saham 

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu 

Perseroan Terbatas (PT), dimana modal saham terdiri dari: 

a) Saham Biasa (Common Stock)  

Saham biasa adalah bentuk komponen modal jangka panjang yang 

ditanamkan oleh investor, dimana pemilik saham ini, dengan 

memiliki saham ini berarti ia membeli prospek dan siap menanggung 

segala risiko sebesar dana yang ditanamkan. 

b) Saham Preferen (Preferred Stock) Saham preferen bentuk komponen 

modal jangka panjang yang merupakan kombinasi antara modal 

sendiri dengan utang jangka panjang. 

2. Laba Ditahan 

Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian 

dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. 

Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai 

penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan 

“keuntungan yang ditahan” (retained earning). 

 

2.1.7.3 Faktor yang Mempengaruhi Capital Structure 

 

Brigham dan Houston (2001), menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan-keputusan struktur modal perusahaan adalah: 

 

1) Tingkat Pertumbuhan 

Jika hal-hal lain dianggap sama, perusahaan yang tumbuh dengan cepat harus 

lebih banyak mengendalikan diri pada model eksternal. Lebih jauh, biaya 
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emisi yang terkait dalam penjualan saham biasa melebihi biaya yang akan 

terjadi ketika menjual utang, yang selanjutnya mendorong perusahaan yang 

tumbuh dengan pesat untuk lebih mengendalikan diri pada utang, namun 

pada waktu yang sama perusahaan-perusahaan ini sering kali menghadapi 

ketidakpastian yang lebih besar, yang cenderung mengurangi keinginan 

mereka untuk menggunakan utang. 

2) Stabilitas Penjualan 

Sebuah perusahaan yang penjuala 

nnya relatif stabil dapat dengan aman mengambil lebih banyak utang dan 

menanggung beban tetap yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan 

penjualan yang tidak stabil. 

3) Struktur Aktiva 

Perusahaan yang aktivanya cocok sebagai jaminan atas pinjaman cenderung 

lebih banyak menggunakan utang. Aktiva untuk tujuan umum yang dapat 

digunakan oleh banyak bisnis dapat menjadi jaminan yang baik, dan 

sebaliknya pada aktiva untuk tujuan khusus. 

4) Sikap Manajemen 

Sikap manajemen yang berpengaruh terhadap pemilihan pembiayaan 

perusahaan adalah sikap terhadap pengendalian perusahaan dan risiko. 

5) Sikap Pemberi Pinjaman dan Agen Pemberi Peringkat 

Tanpa memperhatikan sikap manajemen, sikap para pemberi pinjaman 

mempengaruhi struktur modal perusahaan. Perusahaan akan membicarakan 

struktur modalnya dengan segala nasihat dari pemberi pinjaman. Tetapi jika 

perusahaan menggunakan pembiayaan eksternal yang melebihi standar 



33 
 

industrinya, pemberi pinjaman mungkin tidak akan memberikan tambahan 

pinjaman. 

6) Leverage Operasi 

Jika hal-hal yang lain dianggap sama, perusahaan dengan leverage operasi 

yang lebih sedikit memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menerapkan 

leverage keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki risiko bisnis 

yang lebih kecil. 

7) Profitabilitas 

Perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian atas investasi yang sangat 

tinggi menggunakan utang yang relatif sedikit. 

8) Pajak 

Bunga adalah beban yang dapat menjadi pengurang pajak, dan pengurang 

pajak adalah hal yang sangat berharga bagi perusahaan dengan tarif pajak 

yang tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi tarif pajak sebuah perusahaan, 

semakin besar manfaat yang diperoleh dari utang. 

9) Pengendalian 

Dampak utang versus saham pada posisi pengendalian manajemen dapat 

mempengaruhi struktur modal. Pertimbangan pengendalian dapat mengarah 

pada penggunaan dari utang maupun ekuitas, karena jenis modal yang paling 

dapat melindungi manajemen akan bervariasi dari situasi yang satu ke situasi 

yang lainnya. 
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10) Kondisi Pasar 

Kondisi dari pasar saham dan obligasi yang mengalami perubahan dalam 

baik jangka panjang maupun jangka pendek dapat memberikan arti yang 

penting pada struktur modal sebuah perusahaan yang optimal. 

11) Fleksibilitas Keuangan 

Tujuan menjaga fleksibilitas keuangan, yang dilihat dari sudut pandang 

operasional adalah menjaga kapasitas pinjaman cadangan yang memadai. 

Menentukan kapasitas pinjaman cadangan yang memadai adalah suatu hal 

yang bersifat pertimbangan, tetapi jelas akan tergantung pada faktor-faktor 

berikut, yaitu peramalan perusahaan akan kebutuhan dana, memprediksikan 

kondisi pasar modal, keyakinan manajemen atas peramalannya, dan 

konsekuensi dari kekurangan modal. 

 

2.1.7.4 Kebijakan Utang dalam Capital Structure 

 

Pada umumnya seorang analis keuangan berkepentingan dengan pinjaman (utang) 

sebab perusahaan harus membayar bunga dan pokok pinjamannya. Demikian pula 

tuntutan terhadap kreditur harus didahulukan dibandingkan dengan pembagian 

hasil kepada pemegang saham. Pemberi pinjaman juga berkepentingan terhadap 

kemampuan perusahaan membayar utang sebab semakin banyak utang 

perusahaan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi 

kewajibannya kepada kreditur. Hal ini menjadi jelas sesuai dengan posisinya 

maka pemberi modal sendiri mempunyai risiko yang lebih besar dan karenanya 

harus mendapat kompensasi dengan pendapatan yang lebih tinggi daripada dana 

pinjaman. 
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Kebijakan utang yang tercermin dalam struktur modal perusahaan melibatkan 

perimbangan antara risiko dan tingkat pengembalian. Menggunakan lebih banyak 

utang berarti memperbesar risiko yang ditanggung pemegang saham. 

Menggunakan lebih banyak utang juga memperbesar tingkat pengembalian 

investasi yang diharapkan. (Brigham dan Houston, 2001). Risiko yang makin 

tinggi cenderung menurunkan harga saham tersebut. Karena itu, struktur modal 

yang optimal harus berada pada keseimbangan antara risiko dan pengembalian 

yang memaksimumkan harga saham. 

 

Utang dapat digolongkan ke dalam tiga jenis, yaitu (Riyanto, 1995): 

1) Utang jangka pendek (short-term debt)  

Utang jangka pendek merupakan utang yang diharapkan akan dilunasi dalam 

waktu satu tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan dengan 

menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang 

jangka pendek yang baru.  

2) Utang jangka panjang (longterm debt) 

Utang jangka panjang merupakan utang yang jangka waktu pembayarannya 

lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca dan sumber-sumber untuk melunasi 

utang jangka panjang adalah sumber bukan dari kelompok aktiva lancar.  

 

Dari sudut pasar pemegang utang jangka panjang, risiko utang lebih kecil 

dibanding saham biasa atau saham preferen. Meskipun begitu, utang dianggap 

memiliki keunggulan terbatas dipandang dari segi laba, dan dianggap lemah 

dipandang dari segi pengendalian. Hal ini dijelaskan oleh Weston dan Copeland 

(1997) dalam Diah (2009), sebagai berikut : 
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1) Dari segi risiko, utang dipandang lebih menguntungkan dibanding saham 

biasa atau saham preferen karena utang memberi prioritas dalam hal 

pendapatan dan juga dalam hal likuidasi. Utang juga memiliki masa jatuh 

tempo yang pasti dan dilindungi oleh akad (covenants) dalam indenture.  

2) Dari segi laba, para pemegang obligasi memiliki hasil pengembalian tetap, 

kecuali dalam kasus obligasi pendapatan (income bonds) atau surat utang 

dengan suku bunga mengambang. Pembayaran bunga tidak tergantung pada 

tingkat laba perusahaan atau suku bunga pasar yang sedang berlaku. 

Meskipun demikian, utang tidak pernah dapat ikut menikmati laba 

perusahaan yaitu saat perusahaan bisa berhasil menarik laba yang maksimal. 

Sering kali utang jangka panjang bisa dibatalkan sebelum waktunya. Jika hal 

ini terjadi, misalnya obligasi ditarik melalui opsi tarik, investor akan 

menerima kembali uangnya, yang harus ditanam kembali agar dana tersebut 

tidak mati.  

3) Dari segi pengendalian, pemegang obligasi biasanya tidak memiliki hak 

suara. Meskipun begitu, jika sampai obligasi dinyatakan tak dapat dibayar, 

pemegang obligasi dapat mengambil alih kendali perusahaan. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-

hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian 

yaitu mengenai financial constraint, investment opportunity, dan capital structure. 

Penelitian-penelitian tersebut akan dipaparkan sebagai berikut: 
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1) Christian, Yeremia (2013) meneliti apakah likuiditas dan kesempatan 

investasi berpengaruh terhadap keputusan investasi pada perusahaan financial 

constraint dan non financial constraint. Pengkategorian perusahaan financial 

constraint dan non financial constraint akan didasarkan pada kebijakan 

deviden dari perusahaan. Sampel yang diambil dalam penelitian adalah 

perusahaan sektor manufaktur yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2011. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa likuiditas 

berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan investasi perusahaan 

financial constraint dan non financial constraint. Sedangkan kesempatan 

investasi berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan investasi 

perusahaan financial constraint dan tidak berpengaruh terhadap keputusan 

investasi perusahaan non financial constraint. 

2) Zaki, Mohammad (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh arus kas, peluang investasi, leverage, modal kerja 

pada keputusan investasi aktiva tetap perusahaan financial constraint. 

Penelitian ini berfokus pada perusahaan financial constraint dari sektor 

manufaktur pada periode 2008-2010. Karena dampak dari krisis keuangan 

global pada tahun 2008 telah meningkatkan informasi asimetris yang 

menyebabkan perusahaan menghadapi kendala keuangan. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 44 perusahaan di sektor manufaktur yang telah 

menghadapi kendala keuangan yang ditunjukkan oleh perusahaan tidak 

membayar dividen. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

arus kas berpengaruh positif terhadap keputusan investasi aktiva tetap pada 
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perusahaan financial constraint, sementara peluang investasi, leverage, dan 

modal kerja tidak mempengaruhi keputusan investasi aktiva tetap perusahaan 

financial constraint. 

3) Haryetti (2015) melakukan penelitian untuk menguji efek langsung dan tidak 

langsung dari indeks tata kelola perusahaan yang baik, kendala keuangan 

untuk peluang investasi dan struktur modal di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini memperoleh data dari Direktori Indonesia Capital Market 

(ICMD) dan Indonesian Institute to Corporate Governance (IICG) dari 2009 

sampai 2012. Penelitian ini menggunakan analisis jalur untuk menguji model 

kami dengan menggunakan panel data. Model penelitian ini dibagi menjadi 

dua kategori: Model Struktural digunakan untuk menguji efek langsung dari 

good corporate governance index, financial constraint  terhadap  investment 

opportunity; dan model struktural ke dua diatur untuk mengetahui efek 

langsung dari good corporate governance index, financial constraint  dan 

investment opportunity terhadap capital structure. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa good corporate governance index dan financial 

constraint memiliki dampak positif dan negatif pada investment opportunity 

secara langsung dan signifikan. 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 Christian, 

Yeremia 

(2013) 

Pengaruh 

Likuiditas dan 

Kesempatan 

Investasi terhadap 

Keputusan 

Investasi 

Perusahaan 

Independen : 

Likuiditas dan 

kesempatan 

investasi 

 

Dependen : 

Keputusan 

investasi 

Likuiditas berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap keputusan 

investasi perusahaan 

financial constraint dan 

non financial constraint. 

Sedangkan kesempatan 

investasi berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap keputusan 

investasi perusahaan 

financial constraint dan 

tidak berpengaruh 

terhadap keputusan 

investasi perusahaan 

non financial constraint. 

2 Zaki, 

Mohamad 

(2013) 

Pengaruh Arus 

Kas, Kesempatan 

Investasi, 

Leverage, Dan 

Modal Kerja 

Terhadap 

Keputusan 

Investasi Aktiva 

Tetap  

Pada Perusahaan 

Financial 

constraint 

Independen : 

Kas, 

kesempatan 

investasi, 

leverage, dan 

modal kerja 

 

Dependen : 

Keputusan 

Investasi Aktiva 

Tetap 

Arus kas berpengaruh 

positif terhadap 

keputusan investasi 

aktiva tetap pada 

perusahaan financial 

constraint, sementara 

peluang investasi, 

leverage, dan modal 

kerja tidak 

mempengaruhi 

keputusan investasi 

aktiva tetap perusahaan 

financial constraint. 

 

3 Haryetti 

(2015) 

Effects of Good 

Corporate 

Governance Index 

and Financial 

Constraint toward 

Investment 

Opportunity and 

Capital Structure: 

Structural 

Equation Model 

Approach 

Independen : 

Good corporate 

governance 

index dan 

financial 

constraint 

 

Dependen : 

Investment 

opportunity dan 

capital structure 

Good corporate 

governance index dan 

financial constraint 

memiliki pengaruh 

positif dan negatif 

secara langsung dan 

signifikan terhadap 

investment opportunity. 

Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan terdapat 

efek langsung dari good 

corporate governance 

index, financial 

constraint, dan 

investment opportunity 

pada capital structure 
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Terdapat beberapa perbedaaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 

Pada penelitian ini, terdapat perbedaan pada perusahaan yang dijadikan populasi, 

perusahaan yang dijadikan populasi adalah perusahan sektor property dan real 

estate. Selain itu penelitian ini juga memiliki variabel dan periode waktu yang 

berbeda dari penelitian sebelumnya. Sehingga memungkinkan memberikan hasil 

penelitian yang berbeda. Secara ringkas, penelitian terdahulu di atas dapat dilihat 

pada tabel 2.1. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Investasi merupakan keputusan yang penting bagi perusahaan. Keputusan 

investasi yang tepat dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tidak semua 

perusahaan dapat memanfaatkan kesempatan investasi yang ada. Perusahaan 

seringkali dihadapi oleh keadaan financial constraint, di mana suatu perusahaan 

memiliki investment opportunity set yang menguntungkan, namun perusahaan 

tersebut memiliki financial constraint dalam membiayai investasi tersebut. Proksi 

IOS pada penelitian ini diukur dengan menggunakan Tobin’s q, MKTBKEQ, dan 

book to market ratio. Financial constraint pada perusahaan akan menghambat 

pembiayaan pada investment opportunity set yang tersedia, sehingga perusahaan 

akan mengalami pengeluaran yang lebih tinggi dibanding nilai kesempatan yang 

hilang. Nilai kesempatan investasi merupakan nilai sekarang dari pilihan-pilihan 

untuk membuat perusahaan investasi di masa mendatang. 

 

Selain itu, financial constraint diduga akan mempengaruhi komposisi capital 

structure perusahaan. Capital structure merupakan komposisi pendanaan investasi 

perusahaan yang berasal dari dana internal dan ekternal. DAR dan DER 
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merupakan proksi yang dijadikan tolok ukur komposisi capital structure. 

Perusahaan yang mengalami kendala keuangan (financially constraint) memiliki 

modal eksternal yang lebih sedikit dibandingkan modal internal perusahaan 

karena perusahaan tersebut memiliki kendala untuk mendapatkan modal eksternal.  

Pada penelitian ini, financial constraint diduga akan mempengaruhi investment 

opportunity set dan capital structure pada perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Data Laporan Keuangan Perusahaan yang 

Terdaftar di BEI periode 2012 dan 2013 

Financial Constraint 

Investment 

Opportunity Set 

Capital  

Structure 

Tobin’s 

q 

MKTBKEQ BM DAR DER 
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2.4 Hipotesis Penelitian  

 

Berdasarkan penjelasan dan model konsep sebelumnya mengenai financial 

constraint, investment opportunity set dan capital structure, maka terdapat 

beberapa hipotesis antara lain: 

H1   : Financial constraint berpengaruh signifikan terhadap investment 

opportunity 

H2      :  Financial constraint berpengaruh signifikan terhadap capital structure 


