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INTISARI 

 Tujuan utama berdirinya suatu perusahaan adalah mencapai sebuah 

keuntungan yang maksimal, selain itu ada tujuan selanjutnya dari berdirinya 

sebuah perusahan adalah menigkatkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau 

memaksimalkan kekayaan dari pemegang saham perusahaan melalui kinerja 

keuangan. Penelitian ini berdasarkan pada signallingtheory informasi berupa ROE 

atau tingkat pengembalian terhadap modal atau juga seberapa besar laba yang 

didapat dari ekuitas yang digunakan. Dengan demikian jika ROE tinggi maka 

akan menjadi sinyal yang baik bagi para investor. Karena dengan ROE tinggi 

menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut baik maka investor akan 

tertarik untuk menginvestasikan dananya yang berupa surat berharga atau saham. 

Trade of theory adalah teori struktur modal yang menyatakan bahwa perusahaan 

menukar manfaat pajak dari pendanaan utang dengan masalah yang ditimbulkan 

oleh potensi kebangkrutan. Variabel struktur modal dan keputusan investasi 

adalah beberapa variabel yang digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan. 

 Variabel struktur modal adalah perpaduan khusus antara hutang dan 

ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasinya. Pembiayaan 

hutang masih diamati oleh banyak peneliti yang bertujuan untuk menentukan 

tingkat optimal pembiayaan hutang yang akan meminimalkan biaya modal dan 

meningkatkan nilai perusahaan. Variabel keputusan investasi adalah keputusan 

yang harus diambil seorang manajer keuangan untuk mengalokasikan dana-dana 

yang ada sehingga mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Variabel 

kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana 
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perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan 

keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran 

tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisi dengan alat-alat analisis 

keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik dan buruknya keadaan 

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode 

tertentu. 

 Populasi dalam penelitian ini yaitu berjumlah 12 perusahaan plastik dan 

kemasan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Dengan 

menggunakan metode purposive sampling diperoleh sebanyak 48 data penelitian. 

Data penelitian yang digunakan yaitu laporan keuangan dan laporan saham 

perusahaan dengan teknik analisis data menggunakan metode regresi linier 

berganda. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel struktu modal 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan dan variabel keputusan 

investasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


