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1.1. Latar Belakang
Dalam

mendirikan

sebuah perusahaan,

setiap perusahaan

pada

umumnya mempunyai sebuah tujuan yang hendak diraih. Ada yang berpendapat
bahwa perusahaan pada umumnya memiliki tujuan untuk memaksimalkan
keuntungan (Warren et al., 2017) namun selain itu ada juga yang berpendapat
bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan
(Margaretha, 2005). Sedangkan untuk membuat nilai perusahaan itu sendiri,
perlu adanya investasi (Mykhayliv & Zauner, 2017).
Investasi merupakan sebuah kegiatan penundaan konsumsi sekarang
untuk digunakan sebagai sesuatu yang produktif dalam jangka panjang (Hartono,
2010). Investasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena tanpa
adanya investasi sulit bagi perusahaan untuk terus berkembang. Pada
umumnya, investasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah investasi secara riil
yang digunakan untuk menambah aset perusahaan, seperti contohnya tanah,
pabrik, dan peralatan. Oleh karena itu, mengetahui lebih dalam apa yang
mendorong perusahaan untuk melakukan investasi menjadi hal yang menarik
untuk dipelajari.
Pada penelitian terdahulu, Modigliani & Miller (1958) mengatakan bahwa
dalam pasar penuh, investasi perusahaan secara mendasar ditentukan oleh
profitabilitas, cashflow, dan networth. Namun beberapa penelitian selanjutnya
yang mengatakan bahwa ada penentu lain di luar yang telah diungkapkan oleh
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Modigliani & Miller (1958). Sebagai contoh, banyak studi yang meneliti hubungan
antara corporate investment dan leverage seperti penelitian yang dilakukan oleh
Aivazian et al. (2005), Firth et al. (2008), dan Vo (2019).
Ada alasan yang mendasari mengapa ada beberapa penelitian yang
meneliti tentang hubungan antara corporate investment dan leverage. Aivazian et
al. (2005) mengatakan bahwa leverage mempunyai kecenderungan yang besar
untuk memengaruhi investasi perusahaan dikarenakan adanya masalah
keagenan yang disebabkan interaksi antara shareholders, debtholders, dan
pihak manajemen. Menurut Aivazian et al. (2005), masalah keagenan tersebut
menimbulkan

masalah

underinvestment

atau

overinvestment,

yang

menyebabkan perusahaan kurang berinvestasi atau justru berinvestasi secara
berlebihan.
Menurut Myers (1977) masalah underinvestment timbul di perusahaan
yang mempunyai tingkat leverage tinggi. Struktur modal perusahaan yang
mempunyai tingkat leverage terlalu tinggi, menyebabkan perusahaan cenderung
untuk tidak melakukan investasi. Hal ini disebabkan karena perusahaan memiliki
utang terlalu banyak sehingga tidak memiliki cukup modal untuk menjalankan
investasi, meskipun proyek investasi yang dijalankan bernilai positif. Selain itu,
proyek investasi yang bernilai positif akan memberikan keuntungan yang lebih
pada debtholders dibandingkan pada pemegang saham pada perusahaan
dengan tingkat leverage yang tinggi.
Selain masalah underinvestment, hubungan antara corporate investment
dan leverage juga dapat dijelaskan oleh masalah overinvestment. Masalah
overinvestment timbul pada saat manajer mencoba berinvestasi terlalu banyak
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untuk memperluas perusahaan meskipun dengan mengorbankan pemegang
saham. Meski demikian, masalah overinvestment ini dapat dikendalikan oleh
pemegang saham dengan membatasi arus kas sehingga membuat manajer
untuk menerbitkan lebih banyak utang. Hal ini menjadikan leverage menjadi
salah satu pengontrol untuk masalah overinvestment (Aivazian et al., 2005).
Berdasarkan alasan tersebut, hubungan antara corporate investment dan
leverage merupakan sebuah topik yang menarik untuk diteliti, Selain itu,
keduanya merupakan topik yang penting karena baik struktur modal maupun
investasi merupakan dua keputusan utama untuk manajer keuangan (Vo, 2019).
Di Indonesia, meneliti hubungan antara corporate investment dan
leverage adalah hal yang cukup menarik untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan,
Indonesia merupakan sebuah negara yang dikelompokkan ke dalam negara
berkembang. Pada umumnya, sumber pembiayaan perusahaan di negara
berkembang masih menggunakan utang bank, sehingga karakteristik negara
berkembang yang seperti ini mungkin dapat menjelaskan hubungan antara
corporate investment dan leverage (Vo, 2019).
Penelitian terdahulu juga meneliti bagaimana peluang pertumbuhan
memperkuat pengaruh leverage pada investasi. Meski demikian, terdapat
beberapa perbedaan hasil antar penelitian. Pada penelitian yang dilakukan
Aivazian et al. (2005) perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi
memperkuat hubungan antara leverage dan investasi, sedangkan penelitian
Firth et al. (2008) dan Vo (2019) menghasilkan hasil yang sebaliknya. Oleh
karena itu, penelitian ini juga akan meneliti bagaimana peluang pertumbuhan
memperkuat hubungan antara leverage dan investasi.
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Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, penulis member judul
penelitian “Pengaruh Leverage Terhadap Investasi Perusahaan Dengan
Moderasi Peluang Pertumbuhan (Studi pada Perusahaan Non-keuangan
yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”
1.2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang didasarkan latar belakang pada penelitian ini:
1. Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap investasi perusahaan?
2. Apakah variabel peluang pertumbuhan memoderasi pengaruh leverage
terhadap investasi perusahaan?
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian pada penelitian ini:
1. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap investasi perusahaan.
2. Untuk mengetahui efek moderasi dari variabel peluang pertumbuhan
pada pengaruh leverage terhadap investasi perusahaan.
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:
1. Bagi perusahaan, diharapkan untuk memberikan saran tentang
bagaimana struktur modal mempengaruhi investasi perusahaan.
2. Bagi pelaku pasar modal, diharapkan untuk membantu pelaku pasar
modal mengambil keputusan lebih baik dalam menanamkan modal.
3. Bagi akademisi, diharapkan untuk dapat memberi alternatif literatur

yang

berhubungan

tentang

pengaruh

perusahaan.
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leverage

pada

investasi

