BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori
2.1.1. Investasi Perusahaan
Menurut Hartono (2010:5), investasi merupakan sebuah kegiatan
penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan sebagai sesuatu yang produktif
dalam jangka panjang. Investasi adalah salah satu kegiatan yang sangat
berpengaruh bagi perusahaan. Tanpa adanya investasi, sulit bagi perusahaan
untuk menumbuhkan usahanya.
Secara umum, bentuk-bentuk investasi bisa dibagi menjadi dua yang
pertama merupakan real investment dan yang kedua merupakan financial
investment (Fahmi, 2012:4). Real investment atau investasi riil adalah investasi
berbentuk aktiva yang memiliki wujud fisik contohnya tanah, pabrik, dan alat
produksi. Financial investment merupakan investasi berbentuk surat-surat
berharga contohnya saham, obligasi, dan reksa dana. Pada umumnya bentuk
investasi yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan dalam bentuk investasi riil
berupa aset contohnya seperti tanah, bangunan dan peralatan. Hal ini
dikarenakan perusahaan membutuhkan aset untuk bisa membuat proyeknya
terlaksana. Selain hal itu, investasi yang dilakukan dalam bentuk riil
menyebabkan perusahaan dapat bertumbuh.
Investasi perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Modigliani &
Miller (1958) mengatakan bahwa dalam pasar penuh, investasi perusahaan
secara mendasar ditentukan oleh profitabilitas, cash flow, dan net worth. Namun,
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beberapa penelitian selanjutnya mengatakan bahwa ada faktor lain yang
mempengaruhi kebijakan investasi perusahaan seperti contohnya leverage pada
penelitian yang dilakukan oleh Aivazian et al. (2005), Firth et al. (2008), Vo
(2019).
2.1.2. Struktur Modal dan Leverage
Struktur modal merupakan hal yang penting karena struktur modal dapat
menunjukkan darimana sumber pendanaan perusahaan berasal. Sumber
pendanaan yang berbeda akan memiliki pengaruh yang berbeda juga pada
keadaan finansial perusahaan. Struktur modal dari tiap perusahaan berbedabeda berdasarkan ukuran perusahaan, jenis perusahaan, dan karakteristik
lainnya seperti umur perusahaan, struktur aset, tingkat profitabilitas, tingkat
pertumbuhan, risiko perusahaan, dan likuiditasnya (Al-Najjar & Taylor, 2008).
Struktur modal adalah komposisi sumber pendanaan perusahaan yang
asalnya dari modal sendiri dan modal asing. Modal asing adalah sumber
pendanaan yang bersumber dari pihak eksternal contohnya seperti utang jangka
pendek dan utang jangka panjang. Modal sendiri adalah sumber pendanaan
yang bersumber dari pihak internal contohnya seperti saham dan laba ditahan.
Masing-masing dari sumber pendanaan memiliki biaya yang harus dikeluarkan
yaitu berupa keuntungan yang diharapkan yang berasal dari modal sendiri dan
bunga yang harus dibayar yang berasal dari modal asing. Dengan demikian,
menemukan struktur modal yang optimal merupakan keputusan yang krusial
untuk perusahaan.
Leverage adalah rasio yang mengukur tingginya tingkat perusahaan
dibiayai oleh utang (Fahmi, 2012:62). Ada beberapa cara untuk menghitung
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leverage, pada penelitian ini leverage yang akan digunakan adalah market
leverage. Market leverage merupakan nilai dari total utang dibagi dengan total
utang ditambah nilai pasar dari ekuitas.
2.1.3. Tobin’s Q
Tobin’s Q adalah alat untuk menghitung nilai perusahaan dengan
menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya.
Chung & Pruitt (1994) menghitung Tobin’s Q dengan cara: (Market value of all
outstanding share + Debt) / Total assets. Market value of all outstanding share
adalah harga dikali jumlah saham beredar di pasar. Debt adalah jumlah hutang
yang dimiliki perusahaan. Total assets adalah jumlah dari seluruh aset
perusahaan.
Hasil dari Tobin’s Q akan menunjukkan bagaimana nilai perusahaan. Jika
hasil dari Tobin’s Q < 1, berarti menggambarkan nilai pasar lebih kecil jika
dibandingkan nilai buku, yang menunjukkan bahwa pasar memberi penilaian
yang kurang kepada perusahaan. Jika hasil dari Tobin’s Q > 1, berarti
menggambarkan nilai pasar lebih besar jika dibandingkan dari nilai buku, dan
menunjukkan bahwa pasar memberi penilaian yang lebih kepada perusahaan.
Sedangkan Tobin’s Q = 1 menggambarkan bahwa nilai buku perusahaan sama
dengan nilai pasar perusahaan.
Selain digunakan untuk menghitung nilai perusahaan, Tobin’s Q juga
digunakan untuk menghitung peluang pertumbuhan dari suatu perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Vo (2019), menggunakan Tobin’s Q untuk
mengukur peluang pertumbuhan dari suatu perusahaan. Tobin’s Q yang bernilai
> 1 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki peluang pertumbuhan
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yang tinggi, sedangkan Tobin’s Q < 1 menujukkan bahwa perusahaan tersebut
memiliki peuang pertumbuhan yang rendah.
2.1.4. Arus Kas
Menurut Harahap (2004:257) arus kas adalah laporan penerimaan dan
pengeluaran kas perusahaan pada periode tertentu dengan mengelompokan
transaksi dalam tiga aktivitas: operasi, investasi dan pendanaan. Sedangkan
pengertian arus kas atau laporan arus kas menurut Supangkat (2003:33) adalah
ringkasan transaksi berbentuk kas yang bersumber dari kegiatan operasi,
investasi dan pendanaan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
arus kas merupakan laporan mengenai kas yang merinci catatan bagaimana kas
masuk atau bagaimana kas keluar pada perusahaan dalam periode tertentu yang
klasifikasinya dibagi menjadi tiga macam aktivitas yaitu aktivitas operasi, aktivitas
investasi, dan aktivitas pendanaan.
Menurut PSAK No.2 tahun 2015, dalam proses pengambilan keputusan
ekonomi, informasi arus kas berfungsi bagi pengguna laporan keuangan untuk
mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan kas dan
setara kas serta mengukur kebutuhan perusahaan dalam menggunakan arus
kas.
Laporan arus kas perusahaan menurut PSAK No. 2 paragraf 10 tahun
2015 dibagi menjadi tiga kategori yaitu, arus kas kegiatan operasional, arus kas
kegiatan investasi, dan arus kas kegiatan pendanaan. Masing-masing kategori
mencatat arus kas dalam berbagai kegiatan. Arus kas kegiatan operasional
mencatat kegiatan penghasil utama pendapatan perusahaan dan kegiatan lain
yang bukan termasuk kegiatan investasi dan pendanaan. Arus kas kegiatan
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investasi mencatat perubahan pada aktiva jangka panjang dan investasi lain
yang bukan setara kas. Arus kas kegiatan pendanaan mencatat kegiatan yang
menyebabkan perubahan pada jumlah dan komposisi modal serta pinjaman
perusahaan.
Pada penelitian ini yang akan digunakan merupakan arus kas kegiatan
operasi. Hal ini disebabkan karena arus kas kegiatan operasi dapat menunjukkan
bagaimana aliran arus kas perusahaan secara langsung yang berhubungan
dengan kegiatan-kegiatan operasional perusahaan.
2.1.5. Penjualan
Setiap perusahaan baik perusahaan barang maupun jasa memerlukan
laba untuk mencapai tujuan. Salah satunya dengan melakukan penjualan karena
penjualan pada umumnya merupakan sumber terbesar perusahaan dalam
mendapatkan laba. Penjualan merupakan salah satu indikator untuk menilai
kesuksesan perusahaan. Pada umumnya, suatu perusahaan yang memiliki
penjualan yang tinggi, akan lebih banyak mendapatkan laba dan akan lebih
mudah untuk mencapai tujuannya.
Menurut Mulyadi (2008:202) penjualan merupakan sebuah kegiatan
menjual barang atau jasa dengan harapan mendapatkan laba, selain itu
penjualan juga diartikan pemindahan hak kepemilikan dari penjual ke pembeli.
Tujuan dari penjualan umumnya adalah untuk memenuhi volume penjualan,
mendapatkan laba yang berguna untuk mencapai tujuan perusahaan dan
membantu pertumbuhan perusahaan (Swastha, 2001:80).
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2.2.

Penelitian Terdahulu
Telah banyak penelitian yang mengambil tema tentang leverage dan

investasi. Penelitian tersebut dilakukan dengan mengambil sampel dari negara
yang berbeda. Hasil penelitiannya hampir seragam namun ada perbedaan dari
tiap penelitian. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No.

Peneliti

Judul

Variabel

Hasil

1.

Vo,
Xuan
Vinh
(2019)

Leverage and
corporate
investment –
Evidence from
Vietnam

Variabel independen:
Investasi Perusahaan
Variabel dependen:
Leverage (MLEV dan
BLEV)
Variabel kontrol: Tobin’s
Q, Cashflow, Sale.

Leverage mempunyai
pengaruh yang negative
terhadap investasi
perusahaan.
Efek negatifnya lebih
kuat pada perusahaan
dengan peluang
pertumbuhan tinggi.

2.

Firth et
al.
(2008)

Leverage and
investment
under a stateowned bank
lending
environment:
Evidence from
China

Variabel independen:
Investasi Perusahaan
Variabel dependen:
Leverage, Pertumbuhan
dan performa
perusahaan (Tobin’s Q)
Variabel kontrol:
Cashflow, Sales, State,
Firm Size.

Terdapat hubungan
negatif antara leverage
dan investasi. Hubungan
negatifnya lebih lemah
pada perusahaan
dengan peluang dan
performa yang rendah.
Hubungan negatif antara
leverage dan investasi
juga melemah pada
perusahaan dengan
level state-shareholding
yang tinggi.

3.

Aivazian
et al.
(2005)

The impact of
leverage on
firm
investment:
Canadian
evidence

Variabel independen:
Investasi Perusahaan
Variabel dependen:
Leverage
Variabel kontrol: Tobin’s
Q, Cashflow, Sale.

Terdapat hubungan
negatif antara leverage
dan investasi. Hubungan
tersebut lebih kuat pada
perusahaan dengan
peluang pertumbuhan
yang rendah.

Sumber: Penelitian Terdahulu
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2.3.

Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Leverage pada Investasi Perusahaan
Leverage mempunyai kecenderungan yang besar untuk mempengaruhi
investasi perusahaan dikarenakan adanya masalah keagenan yang disebabkan
interaksi antara shareholders, debtholders, dan pihak manajemen (Aivazian et
al., 2005). Masalah keagenan tersebut menimbulkan kecenderungan perusahaan
untuk melakukan underinvestment atau overinvestment.
Menurut Myers (1977) underinvestment timbul pada perusahaan yang
memiliki tingkat leverage yang tinggi. Struktur modal perusahaan yang memiliki
tingkat leverage yang terlalu tinggi, akan menyebabkan perusahaan cenderung
untuk tidak melakukan investasi. Hal ini disebabkan perusahaan memiliki hutang
terlalu banyak sehingga tidak memiliki kecukupan modal untuk dapat
menjalankan investasi, meskipun proyek investasi yang dijalankan bernilai positif.
Hal ini akan menyebabkan hubungan yang negatif antara leverage dan investasi.
Overinvestment juga bisa menjelaskan hubungan antara leverage dengan
investasi perusahaan. Overinvestment timbul pada saat manajer mencoba
berinvestasi terlalu banyak untuk memperluas perusahaan meskipun hal tersebut
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 namun
juga menyebabkan hubungan yang negatif antara leverage dan investasi
(Aivazian et al., 2005)
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Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis:
H1 : Leverage berpengaruh negatif terhadap Investasi Perusahaan
2.3.2. Moderasi Peluang Pertumbuhan pada Pengaruh Leverage terhadap
Investasi
Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya ditemukan hubungan negatif
antara investasi perusahaan dan leverage, namun meski demikian terdapat
perbedaan hasil tentang bagaimana peluang pertumbuhan memperkuat
hubungan investasi perusahaan dan leverage. Penelitian Aivazian et al. (2005)
mengatakan bahwa hubungan negatif antara investasi perusahaan dan leverage
lebih kuat pada perusahaan yang mempunyai peluang pertumbuhan rendah jika
dibandingkan perusahaan yang mempunyai peluang pertumbuhan tinggi,
sedangkan penelitian Firth et al. (2008) dan Vo (2019) mengatakan bahwa
hubungan negatif antara investasi perusahaan dan leverage pada perusahaan
dengan

peluang

pertumbuhan

yang

rendah

lebih

lemah

dibandingkan

perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi.
H2 : Peluang Pertumbuhan Memoderasi Pengaruh Leverage terhadap
Investasi.
2.4.

Kerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mencari pengaruh Leverage

terhadap Investasi Perusahaan dengan Peluang Pertumbuhan sebagai moderasi.
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Variabel Moderasi:
Peluang Pertumbuhan

Variabel Independen:

Variabel Dependen:

Leverage

Investasi Perusahaan

Variabel Kontrol:
- Arus Kas
- Penjualan

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Seperti yang sudah dijabarkan dari kerangka pemikiran dan hipotesis
diatas, karena penelitian ini akan meneliti tentang Pengaruh Leverage terhadap
Investasi Perusahaan dengan moderasi Peluang Pertumbuhan, maka penelitian
ini akan menggunakan Investasi Perusahaan sebagai variabel dependen,
Leverage sebagai variabel independent, dan Peluang Pertumbuhan sebagai
variabel moderasi. Seperti pada penelitian sebelumnya, penelitian ini akan
menggunakan Arus Kas dan Penjualan sebagai variabel kontrol.
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