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ABSTRAK 

Devi Nining Meilina, NIM 1822100019, Skripsi, Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma, “Pengaruh 

Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen, dan Pertumbuhan Penjualan 

terhadap Investment Opportunity Set dengan Profitabilitas sebagai Variabel 

Pemoderasi pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2020”. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan hutang, 

kebijakan dividen, dan pertumbuhan penjualan terhadap investment opportunity set 

dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderasi. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2020. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sehingga 

diperoleh 30 sampel yang memenuhi kriteria. Metode analisis yang digunakan 

antara lain uji deskriptif, uji prasyarat yang meliputi uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji hipotesis antara lain uji regresi 

berganda, uji regresi moderasi, uji F, uji T, dan uji determinasi. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hutang tidak 

berpengaruh terhadap investment opportunity set pada perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Sedangkan kebijakan dividen dan 

pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh positif terhadap investment 

opportunity set pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2020. Profitabilitas tidak memoderasi pengaruh kebijakan hutang dan pertumbuhan 

penjualan terhadap investment opportunity set pada perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Namun, profitabilitas mampu 

memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap investment opportunity set pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. 

 

Kata kunci:  kebijakan hutang, kebijakan dividen, pertumbuhan penjualan, 

investment opportunity set, profitabilitas. 
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ABSTRACT 

Devi Nining Meilina, NIM 1822100019, Thesis, Study program of 

Accounting, Faculty of Economics, Widya Dharma University, “The effect of 

debt policy, dividend policy, and sales growth to investment opportunity set 

with profitability as a moderating variable in LQ45 companies listed on the 

Indonesian Stock Exchange in 2020 ". 

 

This study aims to examine the effect of debt policy, dividend policy, and 

sales growth to investment opportunity set with Profitability as the moderating 

variable. The population used in this study is LQ45 companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2020. The sample selection used a purposive sampling 

technique, so that 30 samples were obtained that meet the criteria. The analytical 

method used includes descriptive test, prerequisite test which includes normality 

test, heteroscedasticity test, multicollinearity test, hypothesis test includes multiple 

regression test, moderation regression test, F test, t test, and determination test. 

 

        The results of this study indicate that debt policy has no effect to the 

investment opportunity set of LQ45 companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange in 2020. Meanwhile dividend policy and sales growth partially have a 

positive effect to the investment opportunity set of LQ45 companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2020. Profitability is not moderating the effect of debt 

policy and sales growth to the investment opportunity set of LQ45 companies listed 

to the Indonesia Stock Exchange in 2020. However, profitability is able to moderate 

the effect of dividend policy to the investment opportunity set of LQ45 companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020. 

 

Keywords: debt policy, dividend policy, sales growth, investment opportunity set, 

profitability. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi saat ini telah mengakibatkan persaingan dunia usaha 

yang semakin kompetitif, kelangsungan hidup dan kesempatan berkembang 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana. Dalam 

perekonomian modern, sumber dana eksternal perusahaan dapat berasal dari 

pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu hal yang sangat penting 

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perusahaan. Pasar modal 

memberikan kesempatan perusahaan untuk bersaing secara sehat dalam 

rangka menarik investor agar mau menanamkan modalnya sehingga baik 

investor maupun perusahaan mendapat keuntungan atas dana tersebut.  

Sesuai prinsip dasar akuntansi bahwa perusahaan harus memiliki 

kesinambungan usaha (going concern), yaitu prinsip di mana sebuah usaha 

ekonomi harus terus berjalan secara berkesinambungan. Perusahaan 

diharuskan untuk bisa bertahan, dan ada keberlanjutan usaha sehingga 

perusahaan harus memikirkan mekanisme bagaimana perusahaan terus 

berlanjut di masa yang akan datang. Untuk bisa berlanjut, perusahaan harus 

bisa memanfaatkan dana yang ada di pasar modal dengan mengembangkan 

produk baru atau berinvestasi sehingga perusahaan diharapkan mampu 

memilih kesempatan investasi yang menguntungkan. 

Pilihan-pilihan investasi di masa depan dapat dikenal dengan 

investment opportunity set (set kesempatan investasi). Menurut Brigham 
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dan Houston (2001), investment opportunity set merupakan kesempatan 

investasi di masa yang akan datang dan mencerminkan adanya pertumbuhan 

aktiva dan ekuitas. Set kesempatan investasi merupakan hubungan antara 

return serta prospek hasil dari keputusan investasi untuk menciptakan nilai 

perusahaan (Hasnawati, 2005 dalam Putri, 2020).  

Investment opportunity set dari suatu perusahaan akan sangat 

berpengaruh terhadap bagaimana cara perusahaan dinilai oleh manajer, 

pemilik, investor, dan kreditor. Untuk mengetahui bagaimana tingkat 

investment opportunity set di suatu perusahaan, dapat menggunakan suatu 

proksi. Dalam penelitian ini, investment opportunity set diukur dengan 

menggunakan market to book value of equity (MVE/BVE). Market to book 

value of equity merupakan kapitalisasi pasar (jumlah lembar saham yang 

beredar dikali dengan harga penutupan saham) terhadap total ekuitas. Rasio 

ini mencerminkan bahwa harga pasar menilai return dari investasi 

perusahaan di masa depan akan lebih besar dari return yang diharapkan dari 

ekuitasnya.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi investment 

opportunity set diantaranya yaitu kebijakan hutang, kebijakan dividen, dan 

pertumbuhan penjualan. Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil 

pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber daya pembiayaan bagi 

perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas 

operasional perusahaan (Riyanto, 2011). Kebijakan hutang merupakan 

kebijakan yang diambil perusahaan untuk melakukan pembiayaan melalui 
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utang (Ramdani, 2016). Semakin tinggi penggunaan hutang yang digunakan 

perusahaan dan perusahaan tersebut tidak bisa mengelola dengan baik akan 

berdampak pada rendahnya tingkat kesempatan investasi di masa depan. 

Hasil penelitian Marisa dan Tri (2021) serta Afriadi (2016) 

mengatakan bahwa kebijakan hutang yang diukur dengan debt to equity 

ratio berpengaruh positif terhadap investment opportunity set. Semakin 

tinggi hutang menunjukkan keseimbangan biaya pendanaan yang 

mendorong perusahaan mempunyai investasi yang besar. Sedangkan 

penelitian Novianti dan Simu (2016), serta Sari (2021) mengatakan bahwa 

kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap investment opportunity set. 

Semakin tinggi hutang yang digunakan oleh perusahaan akan semakin besar 

biaya bunga yang ditanggung oleh perusahaan. Jika perusahaan yang tidak 

dapat membayar hutang serta biaya bunganya maka akan berdampak 

terhadap rendahnya tingkat investasi di masa depan. Tetapi berbeda dengan 

penelitian Ramdani dan Argamaya (2016) mengatakan kebijakan utang 

tidak berpengaruh terhadap investment opportunity set. Besar atau kecilnya 

kebijakan hutang tidak mempengaruhi besar atau kecilnya investment 

opportunity set. Perbedaan-perbedaan hasil tersebut menarik untuk  diteliti 

kembali bagaimana pengaruh kebijakan hutang terhadap investment 

opportunity set. 

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi investment opportunity set 

adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah 

laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada 
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pemegang dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal 

guna pembiayaan investasi masa yang akan datang (Harjito dan Martono, 

2005). Semakin tinggi laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham 

akan berdampak pada rendahnya dana untuk menginvestasikan kembali ke 

dalam perusahaan. Apabila dividen yang dibayarkan secara tunai semakin 

tinggi, maka dana yang tersedia untuk reinvestasi akan semakin rendah. 

Penelitian Afriadi (2016), Nurani (2020), dan Sari (2021) 

mengatakan bahwa kebijakan dividen diproksikan dengan divident payout 

ratio berpengaruh positif terhadap investment opportunity set. Apabila 

kebijakan dividen yang diberikan oleh perusahaan tinggi kepada investor 

maka kesempatan investasi di suatu perusahaan juga semakin besar. 

Sementara itu, hasil penelitian Novianti dan Simu (2016) serta Saputro dan 

Lela (2007) mengatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif 

terhadap investment opportunity set. Ketika pembayaran dividen tinggi, 

maka dana yang tersedia untuk diinvestasikan kembali akan semakin 

rendah. Hal ini dikarenakan laba yang diperoleh perusahaan dialokasikan 

untuk membayar dividen kepada pemegang saham sehingga berkurangnya 

laba ditahan untuk kebutuhan investasi. Namun berbeda dengan Marisa dan 

Tri (2021) mengatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh 

terhadap investment opportunity set. Besar atau kecilnya dividen yang 

diberikan oleh perusahaan kepada investor tidak mempengaruhi 

kesempatan investasi suatu perusahaan. Oleh karena itu, terjadi 
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ketidakkonsistenan antara pengaruh kebijakan dividen terhadap investment 

opportunity set. 

Faktor yang dapat mempengaruhi investment opportunity set selain 

kebijakan hutang dan kebijakan dividen adalah pertumbuhan penjualan. 

Menurut Fahmi (2014), pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang 

mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara 

umum. Pertumbuhan penjualan yang tinggi menunjukkan kinerja 

perusahaan yang baik, karena terjadi peningkatan terhadap aset atau 

penjualan perusahaan sehingga dapat meningkatkan investment opportunity 

set.  

Hasil penelitian Kurniawan (2020), mengatakan bahwa 

pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap 

peningkatan investment opportunity set. Semakin besar pertumbuhan 

penjualan maka semakin besar peluang investasi di masa depan. Ketika 

pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif maka 

investor memandang adanya peluang investasi masa depan yang positif 

akan mendorong meningkatkan minat investasi. Namun berbeda dengan 

penelitian Kusumawati dan Safiq (2020) mengatakan bahwa pertumbuhan 

penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap  investment opportunity set. 

Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi belum tentu 

memiliki investment opportunity set yang tinggi. Hal ini menunjukkan 

ketidakkonsistenan hasil penelitian antara peneliti satu dengan yang lain 
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antara pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap investment opportunity 

set.  

Selain kebijakan hutang, kebijakan dividen, dan pertumbuhan 

penjualan, profitabilitas juga mampu mempengaruhi investment opportunity 

set. Menurut Hery (2015), rasio profitabilitas merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui 

semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yang berasal dari 

kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. 

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan, 

semakin tinggi pula ketersediaan kas untuk mendanai investasi perusahaan 

(Subchan dan Sudarman, 2010). 

Hasil penelitian Afriadi (2016), Kusumawati dan Safiq (2019), serta 

Sari (2021) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

investment opportunity set. Perusahaan yang mempunyai tingkat 

profitabilitas tinggi cenderung memiliki set kesempatan investasi yang lebih 

besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dengan profitabilitas 

rendah. Tetapi berbeda dengan penelitian Novianti dan Simu (2016) bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap investment opportunity set. 

Profitabilitas yang dihasilkan perusahaan digunakan untuk memberikan 

tingkat pengembalian (return) sebesar-besarnya sehingga laba yang 

dihasilkan perusahaan tidak ada kaitannya dengan sejumlah dana yang 

diinvestasikan perusahaan.  
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Dalam penelitian ini, profitabilitas digunakan sebagai variabel 

pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kebijakan 

hutang, kebijakan dividen, dan pertumbuhan penjualan terhadap investment 

opportunity set. Profitabilitas dipilih sebagai variabel pemoderasi karena 

profitabilitas suatu perusahaan diharapkan mampu memberikan tingkat 

keuntungan bagi perusahaan terkait dengan peluang investasi di masa yang 

akan datang. Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka 

semakin tinggi juga ketersediaan kas yang digunakan untuk mendanai 

investasi perusahaan semakin meningkat.  

Pada penelitian ini, populasi dan sampel penelitian mengambil 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Indeks LQ45 

merupakan 45 emiten yang telah melalui proses seleksi dengan likuiditas 

tinggi serta beberapa kriteria pemilihan lainnya. Kriteria indeks LQ45 

meliputi: (1) tercatat di Bursa Efek Indonesia minimal 3 bulan; (2) memiliki 

kondisi keuangan, prospek pertumbuhan, serta nilai transaksi yang tinggi; 

(3) masuk dalam 60 saham berdasarkan nilai transaksi pada pasar reguler 

dalam 12 bulan terakhir; (4) termasuk dalan 60 saham dengan kapitalisasi 

tertinggi dalam 1-2 bulan terakhir (www.simulasikredit.com). 

Penelitian tentang investment opportunity set telah banyak 

dilakukan, tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain 

adalah adanya penambahan variabel pemoderasi yaitu profitabilitas di mana 

penelitian tersebut masih terbatas. Selain itu hasil penelitian tentang 

investment opportunity set bervariatif, terdapat hasil penelitian yang 
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berpengaruh positif, negatif bahkan tidak berpengaruh terhadap investment 

opportunity set sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini 

sebagai bahan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Hutang, 

Kebijakan Dividen, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Investment 

Opportunity Set dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi 

pada Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2020”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di atas 

maka rumusan masalah yang akan diuji adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap investment 

opportunity set pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2020?  

2. Apakah kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap investment 

opportunity set pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2020? 

3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap 

investment opportunity set pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2020? 

4. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh kebijakan hutang terhadap 

investment opportunity set pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2020? 
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5. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap 

investment opportunity set pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2020?  

6. Apakah profitabilitas memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan 

terhadap investment opportunity set pada perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020?  

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian adalah sebagai berikut ini.  

1. Untuk menguji apakah kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap 

investment opportunity set pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2020? 

2. Untuk menguji apakah kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap 

investment opportunity set pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2020? 

3. Untuk menguji apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif 

terhadap investment opportunity set pada perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020?  

4. Untuk menguji apakah profitabilitas memoderasi pengaruh kebijakan 

hutang terhadap investment opportunity set pada perusahaan LQ45 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020? 
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5. Untuk menguji apakah profitabilitas memoderasi pengaruh kebijakan 

dividen terhadap investment opportunity set pada perusahaan LQ45 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020?  

6. Untuk menguji apakah profitabilitas memoderasi pengaruh 

pertumbuhan penjualan terhadap investment opportunity set pada 

perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020? 

D. Manfaat penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut ini.  

1. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

perusahaan dalam meningkatkan kesempatan investasi perusahaan, 

sehingga perusahaan tersebut dari tahun ke tahun ada peningkatan yang 

baik.  

2. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi investor 

dan menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan untuk 

meningkatkan kesempatan berinvestasi.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat memerikan informasi dan referensi 

untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang 

berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investment 

opportunity
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini.  

1. Kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap investment opportunity set 

pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hutang tidak 

berpengaruh terhadap investment opportunity set. Artinya besar kecilnya 

hutang yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap investment 

opportunity set. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramdani 

dan Argamaya (2016) yang menyatakan bahwa kebijakan hutang tidak 

berpengaruh terhadap investment opportunity set dan bertolak belakang 

dengan hasil penelitian Marisa dan Tri (2021) serta Afriadi (2016) yang 

menyatakan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap 

investment opportunity set serta hasil penelitian Novianti dan Simu (2016) 

serta Sari (2021) yang menjelaskan bahwa kebijakan hutang berpengaruh 

negatif terhadap investment opportunity set. 

2. Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap investment opportunity 

set pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen 
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berpengaruh positif terhadap investment opportunity set. Artinya semakin 

besar dividen yang dimiliki perusahaan akan berpengaruh terhadap 

tingginya investment opportunity set. Perusahaan tumbuh menggunakan 

laba ditahan untuk melakukan ekspansi dan membiayai investasi sehingga 

tersedianya alternatif investasi di masa yang akan datang bagi perusahaan 

akan semakin meningkat. Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan 

dengan Afriadi (2016), Nurani (2020) dan Sari (2021) namun bertolak 

belakang dengan hasil penelitian Novianti dan Simu (2016) serta Saputro 

dan Lela (2007) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh 

negatif terhadap investment opportunity set. Sedangkan hasil penelitian 

ini juga berbeda dengan hasil penelitian Marisa dan Tri (2021) yang 

menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap 

investment opportunity set. 

3. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap investment 

opportunity set pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap investment 

opportunity set. Artinya semakin besar pertumbuhan penjualan yang 

dimiliki perusahaan akan meningkatkan investment opportunity set. 

Semakin besar pertumbuhan penjualan akan mampu menghasilkan laba yang 

semakin besar pula sehingga bisa meningkatkan total ekuitas dan perusahaan 

bisa dikatakan stabil pada penjualannya. Dengan demikian, investor akan 

tertarik untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan tersebut. Hal ini 
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sejalan dengan penelitian Kurniawan (2020) namun bertolak belakang 

dengan hasil penelitian Kusumawati dan Safiq (2020) yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap investment 

opportunity set. 

4. Profitabilitas tidak memoderasi pengaruh kebijakan hutang terhadap 

investment opportunity set pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak memoderasi pengaruh kebijakan hutang terhadap 

investment opportunity set, artinya profitabilitas tidak mampu 

meningkatkan investment opportunity set pada saat kebijakan hutang 

tinggi dan tidak mampu menurunkan investment opportunity set pada saat 

kebijakan hutang rendah. 

5. Profitabilitas memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap 

investment opportunity set pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

profitabilitas memoderasi pengaruh kebijakan dividen terhadap 

investment opportunity set, artinya profitabilitas mampu meningkatkan 

investment opportunity set pada saat kebijakan dividen tinggi dan 

memperlemah investment opportunity set pada saat kebijakan dividen 

rendah. Profitabilitas mampu memperkuat pengaruh kebijakan dividen 

terhadap investment opportunity set apabila porsi laba ditahan lebih besar 

dibandingkan yang dibagikan ke pemegang saham sehingga akan 

berpeluang besar pada kesempatan investasi yang bisa dilakukan oleh 
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perusahaan. Namun profitabilitas mampu memperlemah pengaruh 

kebijakan dividen terhadap investment opportunity set apabila nilai 

profitabilitas itu rendah sehingga peluang investasi akan tertutup atau 

porsi laba ditahan lebih kecil dibandingkan dividen yang dibagikan ke 

pemegang saham sehingga peluang investasi perusahaan akan semakin 

menurun. Ketika kebijakan dividen yang dibagikan ke pemegang saham 

tinggi akan berdampak pada rendahnya investment opportunity set. 

Namun apabila perusahaan mempunyai profitabilitas yang tinggi dapat 

meningkatkan modal perusahaan dan harga saham juga meningkat 

sehingga investor tertarik untuk menanamkan modalnya ke perusahaan, 

karena investor melihat bahwa perusahaan tersebut memiliki pembagian 

dividen yang tinggi dan mampu mendorong perusahaan untuk 

meningkatkan investment opportunity set. 

6. Profitabilitas tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan 

terhadap investment opportunity set pada perusahaan LQ45 yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa profitabilitas tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan penjualan 

terhadap investment opportunity set, artinya profitabilitas tidak mampu 

meningkatkan investment opportunity set pada saat pertumbuhan 

penjualan tinggi dan tidak mampu menurunkan investment opportunity set 

pada saat pertumbuhan penjualan rendah.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh dapat 

dikemukakan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, terutama perusahaan yang berada di indeks LQ45 

diharapkan mampu memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan 

kepada perusahaan untuk memperhatikan kebijakan dividen dan 

pertumbuhan penjualan karena variabel tersebut dapat menjadi faktor 

meningkatnya nilai investment opportunity set. Ketika porsi kebijakan 

dividen dan pertumbuhan penjualan itu tinggi akan menarik para 

investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan sehingga 

perusahaan memiliki kesempatan dalam berinvestasi. Sebelum 

melakukan investment opportunity set perusahaan harus mengkaji 

dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kesempatan 

investasi sehingga dalam pelaksanaanya nanti saling menguntungkan 

bagi pihak perusahaan dan investor.  

2. Bagi  Investor 

Dengan adanya penelitian ini maka investor bisa lebih selektif lagi 

dalam memilih perusahaan yang dijadikan tempat berinvestasi. 

Sebaiknya pihak investor lebih memperhatikan atau 

mempertimbangkan nilai kebijakan dividen dan pertumbuhan 

penjualan dalam menilai suatu investment opportunity set. salah satu 

pertimbangan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah bahwa 
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investor bisa melihat perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan 

penjualan dan kebijakan dividen yang tinggi sehingga dapat 

meningkatkan investment opportunity set. Dengan demikian, investor 

memiliki pertimbangan yang lebih untuk melakukan keputusan 

investasi.   

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lain 

yang diduga mampu mempengaruhi investment opportunity set seperti 

variabel likuiditas, ukuran perusahaan maupun risiko investasi yang 

didukung oleh penelitian Afriadi (2016), Ramdani, dan Argamaya 

(2016). Hal ini disebabkan hasil penelitian ini perubahan investment 

opportunity set yang dipengaruhi oleh kebijakan hutang, kebijakan 

dividen, dan pertumbuhan penjualan hanya sebesar 21,30% dan sisanya 

sebesar 78,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang ada dalam penelitian 

ini. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel 

perusahaan yang mencakup semua jenis perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia.  
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