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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio 

Keuangan seperti Current Ratio (CR), Total asset Turnover 

(TATO), Return On Asset (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap Investment Opportunity Set (IOS). Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

yaitu teknik purposive sampling dengan populasi 144 

perusahaan dan sampel sebanyak 18 perusahaan yang berada 

dalam tahapan ekspansi awal. dari Hasil uji t, menunjukkan CR 

berpengaruh negatif signifikan terhadap Investment 

Opportunity set (IOS), ROA berpengaruh positif signifikan 

terhadap Investment Opportunity set (IOS) dan TATO dan DER 

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investment 

Opportunity set (IOS). Hasil uji F memperlihatkan hasil CR, 

TATO, ROA dan DER berpengaruh signifikan terhadap Investment 

Opportunity set (IOS). 

 

Kata Kunci: CR, TATO, ROA,DER,dan  IOS 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 

Latar Belakang 

Pertumbuhan perusahaan merupakan suatu harapan yang 

diinginkan oleh pihak internal perusahaan maupun pihak 

eksternal perusahaan seperti investor dan kreditur. 

Pertumbuhan suatu perusahaan dapat dinilai dan diukur 

kemampuannya oleh Investor maupun bagi perusahaan itu sendiri  

dari melihat nilai investasinya yaitu dengan menggunakan 

Invesment Opportunity Set (IOS). Invesment Opportunity Set 

menurut Myers dalam Indri (2012) yaitu menggambarkan nilai 

suatu perusahaan  sebagai pilihan investasi di masa depan. 

Jadi IOS adalah suatu pengambilan keputusan yang digunakan 

untuk mengukur suatu perusahaan apakah perusahaan tersebut 

layak atau menguntungkan bagi investor. Dan bagi perusahaan 

IOS sangat berguna karna dapat memberikan kelangsungan hidup 

bagi suatu perusahaan (Going Concern).Going Concern menurut 

(Kristianto:2008) merupakan suatu keadaan dimana perusahaan 

akan tetap dapat beroperasi dalam keadaan jangka waktu yang 

lama. Going Concern sangat baik dalam penyusunan laporan 

keuangan sebagai lanjutan bisnis perusahaan dimasa yang akan 

datang. 

Penilaian IOS dapat dihitung dengan mengkombinasikan 

berbagai jenis proksi, yang mengimplikasikan nilai aktiva di 

tempat yaitu berupa nilai buku aktiva maupun ekuitas dan 

nilai kesempatan untuk bertumbuh bagi suatu perusahaan dimasa 

depan. Menurut Kallapur dan Trombley dalam Wulandari (2013) 

Proksi yang sering digunakan untuk mengukur IOS adalah Rasio 

Market to Book Value of Asset (MVABVA) pertumbuhan perusahaan 

terefeksi dalam harga saham. Pasar menilai perusahaan yang 

tumbuh lebih kecil dari nilai bukunya. Penilaian perusahaan 

dapat dikaitkan dengan siklus kehidupan perusahaan. Penilaian 

perusahaan ini akan berbeda disetiap tahapan siklus kehidupan 

perusahaan. (Gumanti dan Puspitasari:2008) menyatakan bahwa 

setiap perusahaan pasti mengalami tahapan siklus kehidupan 

yaitu tahappendirian, tahap ekspansi, tahap kedewasaan, dan 

tahap penurunan. 



Rumusan Masalah 

Beasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat dibuat perumusan masalah yaitu,sebagai berikut : 

1. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap 

Investment Opportunity Set (IOS) dalam tahapan ekspansi 

awal siklus kehidupan perusahaanpada periode 2010-2013 ? 

2. Apakah Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh terhadap 

Investment Opportunity Set (IOS) dalam tahapan ekspansi 

awal siklus kehidupan perusahaan pada periode 2010-2013 

? 

3. Apakah Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap 

Investment Opportunity Set (IOS) dalam tahapan ekspansi 

awal siklus kehidupan perusahaan pada periode 2010-2013  

? 

4. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap 

Investment Opportunity Set (IOS) dalam tahapan ekspansi 

awal siklus kehidupan perusahaan pada periode 2010-2013 

? 

5. Apakah Current Ratio (CR), Total Assets Turnover (TATO), 

Return On Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) 

berpengaruh terhadap Investment Opportunity Set (IOS) 

dalam tahapan ekspansi awal siklus kehidupan perusahaan 

secara bersamaan pada periode 2010-2013 ? 

Pembatasan Masalah 

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemilihan Sample hanya pada perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia. 

2. Periode pengamatan pada penelitian ini 4 tahun yaitu 

Desember 2010 sampai dengan Desember 2013. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel Independen 

yang digunakan untuk menilai pengaruh terhadap 

Investment Opportunity Set (IOS) yaitu Current Ratio 



(CR), Total Asset Turn Over (TATO), Return on Asset 

(ROA), dan Debt to Equity Ratio (DER). 

4. Dalam Penelitian ini Investment Opportunity Set (IOS) 

diukur dengan menggunakan proksi Market to Book Value of 

Asset (MVABVA). 

5. Siklus Kehidupan Perusahaan berfokus pada tahapan 

Ekspansi Awal 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR) Terhadap 

Investment Opportunity Set (IOS) dalam tahapan ekspansi 

awal siklus kehidupan perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Total Assets Turnover (TATO) 

Terhadap Investment Opportunity Set (IOS) dalam tahapan 

ekspansi awal siklus kehidupan perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Return On Aset (ROA) Terhadap 

Investment Opportunity Set (IOS) dalam tahapan ekspansi 

awal siklus kehidupan perusahaan. 

4. Untuk mengetahui Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap 

Investment Opportunity Set (IOS) dalam tahapanekspansi 

awalsiklus kehidupan perusahaan. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), Total 

Assets Turnover (TATO), Return on Aset (ROA) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) Terhadap Investment Opportunity Set 

(IOS) dalam tahapan ekspansi awal siklus kehidupan 

perusahaan secara bersamaan. 

2. LANDASAN TEORI 

Pengertian Investment Opportunity Set (IOS) 

Myers dalam Chandra (2012) memperkenalkan set peluang 

investasi (investment opportunity set) dalam kaitannya untuk 

mencapai tujuan perusahaan dimasa depan. Menurutnya 

Investment opportunity set memberikan petunjuk yang lebih 

luas dimana nilai perusahaan sebagai tujuan utama tergantung 

pada pengeluaran perusahaan di masa yang akan datang. 



Investment Opportunity Set (IOS) merupakan suatu kombinasi 

antara aktiva yang dimiliki (asset in place) dan pilihan 

investasi di masa yang akan datang dengan net present value 

(NPV) positif. Dan akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

Menurut Kallapur dan Trombley dalam Maranda dkk (2014) 

pertumbuhan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan 

size-nya, sementara IOS merupakan opsi untuk berinvestasi 

pada suatu proyek yang memiliki Net Present Value positif.  

 Nilai IOS dapat dihitung dengan kombinasi berbagai jenis 

proksi yang mengimplementasikan nilai aktiva di tempat 

(berupa nilai buku aktiva, ekuitas maupun perusahaan) dan 

nilai kesempatan bertumbuh suatu perusahaan di masa depan 

berupa nilai pasar perusahaan. Smith dan Watss dalam Maranda 

dkk (2014). Proksi IOS yang digunakan peneliti secara umum 

diklasifikasikan menjadi tiga proksi, yaitu: pertama, proksi 

berdasarkan harga merupakan proksi yang menyatakan bahwa 

prospek pertumbuhan perusahaan sebagian dinyatakan dalam 

harga pasar. Kedua, proksi berdasarkan investasi, 

mengungkapkan bahwa suatu kegiatan investasi yang besar 

memiliki hubungan positif dengan nilai IOS perusahaan dan 

Ketiga, proksi berdasarkan varian menyatakan suatu opsi akan 

lebih bernilai jika menggunakan variabilitas ukuran untuk 

memperkirakan besarnya opsi yang tumbuh. 

 

A.  Jenis-jenis Proksi IOS  

Menurut Kallapur dan Trombley dalam Rahim dan Putri 

(2012) Proksi IOS yang digunakan dalam bidang akuntansi dan 

keuangan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu :  

1. Proksi IOS berbasis pada harga  

Proksi IOS yang berbasis pada harga merupakan proksi 

yang menyatakan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan sebagian 

dinyatakan dalam harga pasar. Proksi berdasarkan anggapan 

yang menyatakan bahwa prospek pertumbuhan perusahaan secara 

parsial dinyatakan dalam harga-harga saham, dan perusahaan 

yang tumbuh akan memiliki nilai pasar yang lebih tinggi 

secara relatif untuk aktiva-aktiva yang dimiliki (asset in 

place) dibandingkan perusahaan yang tidak tumbuh. IOS yang 



didasari pada harga akan berbentuk suatu rasio sebagai suatu 

ukuran aktiva yang dimiliki dan nilai pasar perusahaan.  

Proksi IOS yang merupakan proksi berbasis harga adalah 

:Market value of equity plus book value of debt, Ratio of 

book to market value of asset, Ratio of book to market value 

of equity, Ratio of book value of property, plant, and 

equipment to firm value, Ratio of replacement value of assets 

to market value, Ratio of depreciation expense to value dan 

Earning Price ratio. 

 

2. Proksi IOS berbasis pada investasi  

Proksi IOS berbasis pada investasi merupakan proksi yang 

percaya pada gagasan bahwa suatu level kegiatan investasi 

yang tinggi berkaitan secara positif dengan nilai IOS suatu 

perusahaan.  

Proksi IOS yang merupakan proksi IOS berbasis investasi 

adalah : 

Ratio R&D expense to firm value, Ratio of R&D expense to 

total assets, Ratio of R&D expense to sales, Ratio of capital 

addition to firm value, dan Ratio of capital addition to 

asset book value. 

 

3. Proksi IOS berbasis pada varian (variance measurement)  

Proksi IOS berbasis pada varian (variance measurement) 

merupakan proksi yang mengungkapkan bahwa suatu opsi akan 

menjadi lebih bernilai jika menggunakan variabilitas ukuran 

untuk memperkirakan besarnya opsi yang tumbuh, seperti 

variabilitas return yang mendasari peningkatan aktiva. Proksi 

IOS yang berbasis varian adalah : VARRET (variance of total 

return), dan Market model Beta.  

 

B.   Proksi yang digunakan untuk mengukur IOS 

1.  Rasio Market to Book Value of Asset (MVABVA) 

Investment opportunity set (IOS) akan diukur melalui 

Market Value to Book Value of Assets (MVABVA). Rasio ini 

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Rasio 

keuangan.Rasio ini mendasarkan pemikiran bahwa prospek 



pertumbuhan perusahaan terefeksi dalam harga saham. 

Penggunaan rasio ini atas dasar pemikiran bahwa prospek 

pertumbuhan perusahaan terefleksi dari harga saham Kallapur 

dan Trombley dalam Wulandari (2013). Rasio nilai pasar 

terhadap nilai buku menggambarkan biaya pendirian historis 

dan aktiva fisik perusahaan. Rasio ini juga digunakan dalam 

penelitian Gul, Cahan dan Hossain dalam Wulandari (2013). 

Rasio market value to book value of assets ini berbanding 

lurus dengan nilai investment opportunity set, semakin besar 

market value to book value of assets suatu perusahaan, maka 

semakin bagus pula nilai investment opportunity setnya. 

Pengukuran variabelnya : 

 

 

 

 

Rasio Likuiditas  

Rasio likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. 

(Raharjapura:2009). Menurut Harahap (2010:301) rasio 

likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas 

adalah rasio yang paling banyak mendapat perhatian baik dari 

para analisis maupun investor. Dalam hal ini yang akan 

dibahas berdasarkan variabel yang di gunakan sebagai variabel 

independen  yaitu Current Ratio ( Rasio Lancar). 

Current Ratio (CR) 

 Menurut Fahmi (2012 : 121) Current Ratio  merupakan 

ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, 

Kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika 

jatuh tempo. Rasio lancar untuk perusahaan yang normal 

berkisar pada angka-angka, meskipun tidak ada standar yang 

MBVA = Total Asset  –Total Ekuitas + ( Jumlah Saham yang Beredar   

                                               x Harga   Penutupan )    

Total Asset 

 



pasti untuk penentuan rasio lancar yang seharusnya. Rasio 

yang rendah menunjukkan risiko likuiditas yang tinggi, 

sedangkan rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya 

kelebihan aktiva lancar, yang akan mempunyai pengaruh yang 

tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. Aktiva lancar 

secara umum menghasilkan return yang lebih rendah 

dibandingkan dengan aktiva tetap. Hanafi dan Halim dalam  Sia 

dan Tjun (2011). 

Elemen-elemen yang digunakan dalam perhitungan modal 

kerja dapat dinyatakan dalam rasio, yang membandingkan antara 

total aktiva lancar dan utang lancar. Current ratio dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Rasio Aktivitas 

Rasio Aktivitas adalah rasio yang di gunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang 

dimilikinya. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-

hari. Dari hasil pengukuran apakah perusahaan lebih efisien 

dan efektif dalam mengelola aset yang dimilikinya atau 

mungkin sebaliknya. Dengan demikian, dari hasil pengukuran 

ini jelas bahwa kondisi perusahaan periode mampu atau tidak 

untuk mencapai target yang telah ditentukan. Kasmir 

(2012:172). Salah satu rasio yang digunakan dalam penelitian 

ini yang dijadikan variabel independen yaitu Total Asset Turn 

Over (TATO). 

Total Assets Turn Over Ratio (TATO) 

Total Assets Turn Over  (TATO), merupakan rasio yang 

menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva 

Current Ratio = Aktiva Lancar     

                 Kewajiban Lancar 

 



perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. 

Syamsuddin (2009:19). 

Total Asset Turn Over (TATO) sebagai rasio yang melihat 

sejauhmana keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 

terjadi perputaran secara efektif. Fahmi (2012:135). 

 Total Asset Turn Over (TATO) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang 

dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan dari 

tiap rupiah aktiva. Kasmir (2012:185) 

Total Assets Turn Over merupakan rasio yang 

menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. 

Jadi semakin besar rasio ini semakin baik yang berarti bahwa 

aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba dan 

menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan aktiva 

dalam menghasilkan penjualan. Dengan kata lain jumlah asset 

yang sama dapat memperbesar volume penjualan apabila assets 

turn overnya ditingkatkan atau diperbesar. Rumus yang di 

gunakan dalam Pengukuran Total Asset Turn Over Adalah : 

 

 

 

 

Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang 

tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan 

operasinya.Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba 

yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. 

Kasmir (2012:201). 

Munurut Harahap (2010:304) rasio profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui 

semua komponen dan sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal jumlah karyawan jumlah cabang dan 

Total Aset Turnover =  Penjualan                            

.                                       Total Aset 

 



sebagainya.Salah satu rasio yang digunakan dalam penelitian 

ini yang dijadikan variabel independen yaitu Return on Assets 

(ROA). 

Return on Assets (ROA) 

 Menurut Kasmir (2012:201) Return on Assets (ROA) adalah 

rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva yang 

digunakan dalam perusahaan,selain itu ROA memberikan ukuran 

yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karna 

menunjukan efektivitas manajemen dalam mengunakan aktiva 

untuk memperoleh pendapatan.  

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Laba) secara 

keseluruhan, dengan kata lain semakin tinggi rasio ini maka 

semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan 

bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik 

perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan 

menjadikan perusahan tersebut makin diminati investor karna 

tingkat pengembalian akan semakin besar. Nurhasanah (2012). 

Rumus yang digunakan untuk mencari rasioReturn on Assets 

adalah : 

 

 

 

Rasio Leverage 

Rasio leverage mengukur sejauh mana perusahaan mendanai 

usahanya dengan membandingkan antara dana sendii yang telah 

di setorkan dengan jumlah dari para kreditur. Fahmi (2012). 

Pengunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan 

perusahaan karna perusahaan akan masuk dalam kategori 

ekstreme leverage ( utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak 

dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan 

beban utang tersebut. Karna itu perusahaan harus pandai 

menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana 

sumber-sumber yang dapat dipakai dalam membayar hutang. Salah 

satu rasio yang digunakan dalam penelitan ini yang dijadikan 

variabel independen yaitu Debt To Equity (DER). 

ROA = Laba Bersih                         

Total   Aktiva 

 



 Debt To Equity Ratio (DER) 

 Menurut Suad hasan & Enny pudjiastuti dalam Hartati 

(2010) Rasio Leverage adalah  rasio yang mengukur seberapa 

jauh perusahaan menggunakan utang. Beberapa analis 

menggunakan istilah rasio solvabilitas, yang berarti 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. 

Menurut Agus Sartono (2001) dalam Hartati (2010) 

,Financial leverage menunjukkan proporsi atas utang untuk 

membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai 

leverage berarti menggunakan modal sendiri 100%. Penggunaan 

utang sendiri bagi perusahaan mengandung tiga dimensi yaitu : 

1. Pemberi kredit akan menitikberatkan pada besarnya jaminan 

atas kredit yang diberikan 

2. Dengan menggunakan utang maka apabila perusahaan 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari beban tetapnya 

maka keuntungannya pemilik perusahaan akan meningkat 

3. Dengan menggunakan utang maka pemilik memperoleh dana dan 

tidak kehilangan pengendalian perusahaan Solvabilitas 

perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka panjang. (Halim &Hanafi,2003) dalam Hartati 

(2010). Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt 

to equity ratio. 

Debt to equity ratio adalah ratio yang memberikan gambaran 

mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan atau 

keseimbangan proporsi antara aktiva yang didanai oleh 

kreditor dan yang didanai oleh pemilik perusahaan,sehingga 

dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. 

Prastowo dan Juliaty dalam Hartati (2010). Rasio ini dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

DER = Total Hutang 

   Total Ekuitas 



Siklus Kehidupan Perusahaan 

Siklus hidup perusahaan yaitu suatu grafik yang 

menggambarkan riwayat perusahaan sejak perusahaan itu 

berdirisampai dengan ditarik dari pasaran atau bangkrut. 

Siklus hidup peruusahaan sebagai suatu konsep mengenai 

dinamikabersaing suatu perusahaan. Menurut Gup dan Agrawal 

dalam Gumanti dan Puspitasari (2008) siklus hidupperusahaan 

dianggap sebagai nilai strategik bagi suatu perusahaan, maka 

seorang manajer harus dapat menentukan di mana posisi 

perusahaan pada tahapan siklus hidup perusahaan. Lindanaty 

dalam Indri (2012)  membagi tahapan siklus 

kehidupanperusahaan sebagai berikut: 

 

a.Tahap pendirian (establishment or start-up) 

Tahap ini adalah tahap permulaan bagi setiap perusahaan 

baru. Segala sesuatu yang mendukung operasiperusahaan 

bersifat baru, misalnya tenaga kerja, lokasi, dan fasilitas 

lainnya. Kebutuhan modalnya dipenuhi olehpemilik ditambah 

dengan dana pinjaman dari bank. 

 

b.Tahap ekspansi (Ekspanssion) 

Pada tahap ini perusahaan sudah memiliki pelanggan dan 

cukup mampu memposisikan keberadaannya di pasaruntuk itu 

dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Pada tahap ini kebutuhan 

dana eksternal sangat tinggi karena aliran kasmasuk relatif 

kecil. 

 

c.Tahap kedewasaan (maturity) 

Perusahaan yang memasuki tahap ini mempunyai dua ciri 

yaitu: pertama, peningkatan laba dan aliran kas yangcepat 

sebagai cermin dari keberhasilan investasi masa lalu. Dan 

kedua,kebutuhan dana untuk investasi ada produk danproyek 

baru akan mulai menurun. 

 

d.Tahap penurunan (declining) 

Pada tahap ini ciri utama yang dapat diketahui adalah 

penurunan yang stabil terhadap pendapatan dan labasebagai 

konsekuensi dari kedewasaan perusahaan dan masuknya pesaing-



pesaing baru. Pada tahap ini kebutuhan danaeksternal menurun 

drastis karena proyek-proyek atau investasi baru juga menurun 

dan jumlah dana internal yangtersedia di perusahaan sangat 

besar. 

 

Penetapan siklus kehidupan perusahaan menurut Gup dan 

Agrawal dalam Gumanti dan Puspitasari (2008) didasarkan pada 

pertumbuhan penjualan yang dihitung dengan rumus: 

 

 

   

 

Setelah pertumbuhan penjualan diketahui dari rumus 

tersebut, maka perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

dikelompokkan pertumbuhan penjualannya ke dalam tiap tahapan 

siklus kehidupan dengan mengikuti kriteria sepertiyang 

digunakan oleh Anthony dan Ramesh serta Gup dan Agrawal dalam 

Gumanti dan Puspitasari (2008) sebagai berikut: 

 

No Tahap Pertumbuhan Penjualan 

 Pendirian  50   % 

 Ekspansi awal        20 – 50 % 

 Ekspansi Akhir       10 – 20 % 

 Pendewasaan       1 – 10 % 

 Penurunan  < 1 % 

Sumber : Gup dan Agrawal dan Gumanti & Puspitasari (2008) 

 

 

 

 

 

Pertumbuhan Penjualan =  Net sales t – Net Sales t-1 

                 Net sales t-1 

 



GAMBAR 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

H1 

H2 

 

H3 

H4 

 

 

 

                                                                

Sumber :Rida rahim,Tyara dwi putri dan diolah oleh peneliti. 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

Dalam Penelitian ini menggunakan 5 (Lima) variabel 

independen yaitu Current Ratio (CR), Total Aseets Turnover 

(TATO), Return on Assets (ROA), Debt To Equity Ratio (DER)  

serta satu variabel dependen yaituInvestment Opportunity Set 

(IOS). Dan mengunakan siklus kehidupan perusahaan. Hubungan 

antar variabel independen terhadap dependen dengan 

menggunakan siklus kehidupan perusahaan pada (tahap ekspansi 

awal) sebagai berikut : 

A. Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Investment 

Opportunity Set (IOS) dalam tahapan siklus kehidupan 

perusahaan. 
Pada tahap ekspansi awal, Rasio likuiditas yang berupa 

current Ratio akan cenderung tinggi karena perusahaan lebih 

 

 

 

 

 

 

 

Current Ratio(X1) 

Total Assets Turnover (X2) 

 (RTM) 
Return on Assets (X3) 

Investment 

Opportunity Set  

(Y)  

( Market to Book Value 

of Asset ) 
Debt to Equity (X5) 

H5 

 



fokus pada aset lancar daripada aset tetapnya. Oleh karena 

itu, IOS juga akan meningkat karena diyakini bahwa perusahaan 

juga akan bertumbuh. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat 

diturunkan hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 

H1 :Current Ratio (CR) berpengaruh secara signifikan 

terhadap Investment  Opportunity Set (IOS) pada tahap 

ekspasi awal. 

B. Pengaruh Total Asset Turnover Ratio (TATO) terhadap 

Investment Opportunity Set (IOS) dalam tahapan siklus 

kehidupan perusahaan 

Pada tahap ekspansi awal, Rasio Aktivitas yaituTotal 

Asset Turnover (TATO) yang ada pada perusahaan, maka semakin 

besar aliran kas yang akan diterima perusahaan. IOS juga 

tinggi karena menunjukkan kesempatan bertumbuh perusahaan 

yang tinggi pada masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, 

maka dapat diturunkan hipotesis penelitian ini sebagai 

berikut:  

H2 :Total Asset Turnover (TATO) berpengaruh secara 

signifikan terhadap  InvestmentOpportunity Set (IOS) pada 

tahap ekspansi awal. 

 

C. Pengaruh Return on Assets Ratio ( ROA) terhadap Investment 

Opportunity Set (IOS) dalam tahapan siklus kehidupan 

perusahaan. 

Pada tahap ekspansi awal, Rasio Profitabilitas yaitu 

(ROA) meningkat, karena laba yang diperoleh semakin besar dan 

perusahaan fokus untuk meningkatkan market share. Dengan 

keuntungan yang tinggi, perusahaan membuka lini atau cabang 

baru serta memperbesar investasi. IOS juga akan meningkat 

karena perusahaan akan menghasilkan laba yang semakin besar. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis 

penelitian ini sebagai berikut: 

H3 : Return on Assets Ratio (ROA) berpengaruh secara 

signifikan terhadap  InvestmentOpportunity Set (IOS) pada 

tahapan ekspansi awal. 



D. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Investment 

Opportunity Set (IOS) dalam tahapan siklus kehidupan 

perusahaan. 

Pada tahap ekspansi awal, solvabilitas yaitu Debt to 

Equity Ratio (DER) yang meningkat, karena perusahaan 

melakukan pinjaman utang dari kreditur yang digunakan untuk 

menambah investasi baru atau mengembangkan investasi yang 

sudah ada. Oleh sebab itu, IOS cenderung rendah. Berdasarkan 

hal tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis penelitian ini 

sebagai berikut:  

H5 : Debt to equity ratio (DER) berpengaruh secara 

signifikan terhadap InvestmentOpportunity Set (IOS) pada 

tahap ekspansi awal. 

 

3. METODELOGI PENELITIAN 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 Variabel dari penelitian ini terdiri dari: 

l. Variabel Dependen 

 Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen. Variabel dependen dalan penelitian ini 

yaitu Investment Opportunity set (IOS) (Y). 

2. Variabel lndependen 

 Variabel independen merupakan variabel yang mampu untuk 

mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini yang 

merupakan variabel independennya adalah CR (X1), TATO (X2), 

ROA (X3) dan DER (X4). 

Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji asumsi klasik 

yang meliputi uji normalitas, uji Autokorelasi, uji 

Heteroskedastisitas, uji Multikolinearitas. Dimana uji yang 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah dalam penelitian 

ini tiap-tiap variabel independen berdistribusi normal atau 

tidak sehingga data tersebut menjadi layak atau tidak 

nantinya di olah. 

 

 



Uji Hipotesis 

Uji ini dimaksudkan bertujuan untuk melihat seberapa besar 

pengaruh dari tiap variabel. Apakah dari tiap-tiap variabel 

itu besar atau tidak pengaruhnya nanti. Yakni meliputi uji 

Koefisien Determinasi (Adjusted R), uji T statistik dan uji F 

statistik (simultan). 

 

4. HASIL PENELITIAN 

 

Objek yang digunakan dalam penelitia ini adalah seluruh 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

selama periode 2010-2013 (4 tahun). Berdasarkan data yang 

diperoleh dari kantor IDX dengan situs resmi www.idx.co.id, 

diketahui perusahaan Manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia sejak 2010-2013 adalah sebanyak 142 perusahaan. 

Dari jumlah perusahaan tersebut diambil sampel sebanyak 18 

perusahaan. 

 Untuk penetapan siklus kehidupan perusahaan menurut Gub 

dan agrrawal (1997) dalam Hamzah (2007) didasarkan pada 

pertumbuhan penjualan dalam tiap tiap siklus kehidupan 

perusahaan siklus kehidupan. Jumlah semua perusahaan 

manufaktur adalah 133 perusahaan dan yang akan di jadikan 

sampel adalah perusahaan yang laporan keuangannya berada di 

dalam tahapan siklus kehidupan perusahaan pada tahap ekspansi 

awal dan minimal perusahaan 2 tahun berturut-turut berada 

dalam tahapan ekspansi awal yaitu yang mempunyai kriteria 

pertumbuhan penjualan 20 – 50 %. Dengan rumus [( Penjualan 

Bersih t – Penjualan Bersih t-1) / Penjualan bersih t -1 )] x 

100%. 

Deskriptif Data Penelitian 

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengambarkan dan 

mengidentifikasi bagaimana hubungan variabel independen 

terhadap dependen. Analisis deskriptif meliputi nilai 

minimum, maksimum, mean (Rata-rata) dan standar deviasi. 

Berdasarkanhasil dari pengolahan data dengan SPSS versi 21 

diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut : 

 

http://www.idx.co.id/


Tabel 4.2 Hasil Analisis Deskriftif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

CR 43 1.00 9.34 2.4084 1.80049 

TATO 43 .69 2.73 1.2500 .44682 

ROA 43 .04 .42 .1298 .08464 

DER 43 .05 2.67 .9560 .73708 

IOS 43 .65 10.79 2.5056 2.17756 

Valid N 

(listwise) 

43     

Sumber : Data Olahan SPSS V21, Penulis 2015 

 Berdasarkan dari data tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa : 

a. Jumlah data (N) Sebanyak 43 data, ini berdasarkan jumlah 

sampel sebanyak 18 perusahaan dan periode penelitian 

selama 4 tahun yang diambil berdasarkan kriteria yaitu 

perusahaan minimal 2 tahun berturut-turut berada pada 

tahap ekspansi awal dan dapat disimpulkan penelitian ini 

berjumlah 43  

b. Variabel Current Ratio (CR) yang memiliki nilai minimum 

atau terkecil adalah sebesar 1,00 dan nilai maksimum 

atau terbesar adalah 9,34 nilai mean atau rata-rata 

adalah 2,4084 dan standart deviasi atau simpangan baku 

1,80049 yang artinya, selama periode penelitian besarnya 

kemampuan asset lancar perusahaan dalam memenuhi semua 

kewajiban jangka pendeknya terendah adalah sebesar 1,00 

dan tertinggi sebesar 9,34 dengan rata-rata sebesar 

2,4084 dan ukuran penyebaran sebesar 1,80049 

c. Variabel Total Asset Turn Over (TATO) yang memiliki 

nilai minimum atau terkecil adalah sebesar 0,69 dan 

nilai maksimum atau terbesar adalah 2,73 nilai mean atau 

rata-rata adalah 1,2500 dan standart deviasi atau 

simpangan baku 0,44682 yang artinya, selama periode 

penelitian besarnya kemampuan perusahaan dalam 

menunjukan seberapa cepat perputaran total asset selama 



satu periode. terendah adalah sebesar 0,69 dan tertinggi 

sebesar 2,73 dengan rata-rata sebesar 1,2500 dan ukuran 

penyebaran sebesar 0,44682. 

d. Variabel Return On Asset (ROA) yang memiliki nilai 

minimum atau terkecil adalah sebesar 0,04 dan nilai 

maksimum atau terbesar adalah 0,42 nilai mean atau rata-

rata adalah 0,1298 dan standart deviasi atau simpangan 

baku 0,8464 yang artinya, selama periode penelitian 

besarnya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dari setiap nilai asset apakah perusahaan ini 

efisien dalam memamfaatkan aktivanya dalam kegiatan 

operasional perusahaan, terendah adalah sebesar 0,04 dan 

tertinggi sebesar 0,42 dengan rata-rata sebesar 0,1298 

dan ukuran penyebaran sebesar 0,8464. 

e. Variabel Debt To Equity (DER) yang memiliki nilai 

minimum atau terkecil adalah sebesar 0,05 dan nilai 

maksimum atau terbesar adalah 2,67  nilai mean atau 

rata-rata adalah 0,9560 dan standart deviasi atau 

simpangan baku 0,73708 yang artinya, selama periode 

penelitian besarnya total kewajiban yang dapat ditutupi 

oleh modal sendiri, terendah adalah sebesar 0,05 dan 

tertinggi sebesar 2,67 dengan rata-rata sebesar 0,9560 

dan ukuran penyebaran sebesar 0,73708. 

f. Variabel IOS yang diukur menggunakanMarket Of Book Value 

Asset (MBAVA) yang memiliki nilai minimum atau terkecil 

adalah sebesar 0,65 dan nilai maksimum atau terbesar 

adalah 10,76  nilai mean atau rata-rata adalah 2,5056 

dan standart deviasi atau simpangan baku 2,17756 yang 

artinya, seberapa besar kemampuan perusahaan memberikan 

kepercayaan investor yang dilihat dari harga sahamnya , 

terendah adalah sebesar 0,65 dan tertinggi sebesar 10,76 

dengan rata-rata sebesar 2,5056 dan ukuran penyebaran 

sebesar 2,17756. 

 



Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal.Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal.Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik Ghozali 

(2006).  

Uji Normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara analisis grafik, yaitu  dengan cara melihat grafik 

histogram dan grafik p-p plot. Data yang berdistribusi 

normal akan berbentuk lonceng pada grafik histogram dan 

tidak melenceng kekiri atau kekanan. Sedangkan pada grafik 

normal p-p plot, jika data menyebar dari garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka data berdistribusi 

secara normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Hasil pengujian dengan grafik histogram dengan grafik P-P 

Plot dapat dilihat pada gambar 4.2 dan 4.3 berikut : 

Gambar 4.1 

Grafik Histogram 

 

 



 

Gambar 4.2 

Grafik P-P Plot 

 

  Sumber : Data Olahan SPSS V21,Penulis,2015 

 

Berdasarkan gambar 4.1 dan 4.2 diatas, pada grafik 

histogram terlihat berdistribusi normal. Namun, kesimpulan 

dengan grafik histogram ini belum dapat dipastikan kenormalan 

datanya untuk jumlah sampel yang kecil  begitu juga pada 

grafik P-P Plot ini juga belum bisa dipastikan kenormalannya. 

Karna dengan gambar grafik kelihatan berdistribusi normal 

tetapi secara statistic sebenarnya tidak normal Ghozali 

2006:31). Oleh karna itu, untuk mendapatkan hasil yang lebih 

pasti dan meyakinkan dilakukan uji non parametik dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan nilai signifikan diatas 0,05 

(>0,05), maka data terdistribusi dengan normal. Hasil 

pengujian Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat pada tabel 

4.3 berikut : 

 

 



Tabel 4.3 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 43 

Normal 

Paramete

rsa,b 

Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.80218454 

Most 

Extreme 

Differen

ces 

Absolute .104 

Positive .104 

Negative 
-.084 

Kolmogorov-Smirnov Z .680 

Asymp. Sig. (2-tailed) .744 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data Olahan SPSS V21, Penulis 2015 

Berdasarkan hasil pengujian dengan uji Kolmogorov-

Smirnov pada tabel 4.3 diatas menunjukan nilai 

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,680 dan nilai sig sebesar 

0,774. O,774 lebih besar dari 0,05 (0,774<0,05). Ini 

berarti perbedaan antara variabel residual dengan 

distribusi normal. Dengan kata lain variabel residual 

berdistribusi normal. 

Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan  adanya korelasi antara 

variabel bebas (variabel independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen Ghozali (2006). Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinieritas didalam regresi ada beberapa cara, yaitu 

dengan melihat nilai Tolerance dan VarianceInflation Factor 

(VIF). Apabila tidak terdapat variabel bebas yang memiliki 

nilai Tolerance kurang dari 0,10 atau VIF lebih dari 10, maka 

dapat disimpulkan tidak ada multikolonieritas antara variabel 

bebas dalam regresi Ghozali (2006:105). Hasil pengujian 

multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut : 

 



Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

                                                             

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearitas 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerace VIF 

1 

(Constan

t) 

-.522 .498  -1.048 .301  

 

 

 

CR -.267 .090 -.220 -2.976 .005 .651 1.536 

TATO .262 .376 .054 .696 .491 .599 1.669 

ROA 23.887 1.969 .928 12.131 .000 .610 1.640 

DER -.522 .498  -1.048 .301 .691 1.448 

        

a. Dependent Variable: MBAVA 

Sumber : Olahan SPSS V21, Penulis, 2015 

Dari hasil output SPSS diatas dapat diketahui bahwa, 

berdasarkan tabel 4.4 dari hasil pengujian diatas dapat 

dilihat bahwa angka tolerance CR adalah sebesar 0,651 > 0,10 

dan VIF 1,536 < 10, toleran TATO 0,599 > 0,10 dan VIF 1,669 < 

10, torelance ROA adalah sebesar 0,610 > 0,10 dan VIF 1,640, 

tolerance DER 0,691 > 0,10 dan VIF 1,448  < 10. Ini berarti 

nilai untuk semua variabel lebih besar dari 0,10 (tolerance 

0,10). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak 

terjadi multikolinearitas antara variabel Independen dalam 

penelitian. 

 

Uji Autokolerasi 

 Menurut Ghozali (2006) Uji ini bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t – 1 (sebelumnya) untuk menguji ada 

tidaknya autokorelasi, dalam penelitian ini menggunakan uji 

Durbin-Waton (DW test).  

 

 



 Menurut (Ghozali 2006:290) untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji 

Durbin-Waston (DW test) dengan pedoman sebagai berikut : 

 

 

Tabel 4.5 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model Change Statistics Durbin-Watson 

df2 Sig. F Change 

1 38a .000 1.882 

a. Predictors: (Constant), DER, ROA, CR, TATO 

b. Dependent Variable: IOS 

Sumber : Data Olahan SPSS V21, Penulis, 2015 

 Dari hasil diatas pada tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa 

nilai Durbin Watson sebesar 1.882. Hal ini menunjukan bahwa 

tidak terjadi autokorelasi karna nilai Durbin Watson berada 

pada interval 1,55-2,46. Dengan demikian, maka dalam model 

rgresi linear berganda ini tidak terjadi autokorelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode sebelum penelitian. 

 

Tabel Autokorelasi 

Nilai DW Jenis Autokorelasi 

< 1.10 Ada Autokorelasi 

1.10 – 1.54 Tidak ada kesimpulan 

1.55 – 2.46 Tidak ada Autokorelasi 

2.46-2.90 Tidak ada kesimpulan 

>2.91 Ada Autokorelasi 



Uji Heteroskedestisitas 

 Uji Heteroskedestisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan kepengamatan yang lain Ghozali (2006:31). 

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedestisitas 

adalah dengan cara melihat grafik P-P Plot antara nilai 

prediksi variabel predikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 

risidualnya SRESID.ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SRESID  Dan ZPRED dimana sumbu Y adalah 

yang telah diprediksi dan sumbu X residual Y prediksi -Y 

sesungguhnya) yang telah distandardized. Dasar pengambilan 

keputusannya: jika ada pola tertentu, seperti titik membentuk 

pola yang teratur (bergelombang,melebar,kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi Heteroskedestisitas dan 

jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

Heteroskedestisitas. Hasil Pengujian dengan grafik 

scatterplot  dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut : 

 

 
 

Gambar 4.3 

Scatterplot 

 



 Berdasarkan Grafik scatterplot pada gambar 4.3 diatas 

menunjukan bahwa titik-titik yang berada didalamnya menyebar 

diatas dan dibawah angka nol(0) pada sumbu Y dan titik 

terbentuk suatu pola tertentu. Maka, dapat disimpukan tidak 

terjadi Heterokedestisitas. Namun, untuk mendapatkan hasil  

dengan grafik scatterplot ini belum bisa dipastikan apakah 

dengan model regrasi benar benar terbatas dari 

heterokedestisitas. Namun, untuk mendapatkan hasil yang lebih 

akurat dilakukan juga uji statistic dengan uji Spearman’s 

rho, yaitu mengkorelasikan nilai residual (Unstandardized 

Residual) dengan masing masing variabel dependen. Hasil 

pengujian dengan Spearman’s rho dapat dilihat pada tabel 4.6 

Berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Spearman’s rho 

Correlations 

 Unstandardiz

ed Residual 

 

CR 

 

TATO 

 

ROA 

 

DER 

 

Spearman

's rho 

Unstanda

rdized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 

1.000 -.053 -.001 -

.118 

.068  

Sig. (2-tailed) . .738 .997 .451 .663 

N 43 43 43 43 43 

CR 

Correlation 

Coefficient 

-.053 1.000 .075 .519 -.638 

Sig. (2-tailed) .738 . .635 .000 .000 

N 43 43 43 43 43 

TATO 

Correlation 

Coefficient 

-.001 .075 1.000 .031 .297 

Sig. (2-tailed) .997 .635 . .844 .053 

N 43 43 43 43 43 

ROA 

Correlation 

Coefficient 

-.118 .519** .031 1.00

0** 

-.388 

Sig. (2-tailed) .451 .000 .844 . .010 

N 43 43 43 43 43 

DER 

Correlation 

Coefficient 

.068 -.638** .297 -

.388*

* 

1.000 

Sig. (2-tailed) .663 .000 .053 .010 . 

N 43 43 43 43 43 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Sumber : Data Olahan SPSS V21, Penulis 2015 

 

Berdasarkan hasil uji Spearman’s pada tabel 4.6 diatas 

menunjukan bahwa nilai signifikan untuk Current Ratio (CR) 

adalah sebesar 0,738. Total Asset Tornover (TATO) sebesar 

0,997. Return On Asset (ROA) sebesar 0,451 dan Debt to Equity 

Ratio (DER) sebesar 0,663. Ini berarti nilai signifikan untuk 

semua variabel independen menunjukan nilai yang lebih besar 

dari taraf signifikasi 0,05(>0,05). Maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak terjadi masalah. 

 Setelah dilakukan uji asumsi klasik maka dapat 

disimpulkan bahwa persamaan model regresi terbebas dari semua 

asumsi klasik data distribusi normal, tidak mengandung 

multikolinearitas,tidak ada autokorelasi dan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

Analisis Regresi Berganda 

 Penelitian ini mengunakan analisis regresi yang 

digunakan untuk menguji Current Ratio (CR), Total Asset 

Turnover (TATO), Return On Asset (ROA) dan Debt to Equity 

Ratio (DER) terhadap Invesment Opportunity Set (IOS), 

berdasarkan hasil dari Pengolahan data dengan menggunakan 

SPSS Versi 21 dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.7 

Hasil Regrasi Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant

) 

-.522 .498  -1.048 .301 

CR -.267 .090 -.220 -2.976 .005 

TATO .262 .376 .054 .696 .491 

ROA 23.887 1.969 .928 12.131 .000 

DER .254 .212 .086 1.193 .240 

      



a. Dependent Variable: MBAVA  

 Sumber : Data Olahan SPSS V21, Penulis,2015 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh hasil persamaan model regresi 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

Dari Persamaan model regresi linear tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

   a. Kontanta (a) 

Nilai Konstanta(a) sebesar -0,522 menunjukan bahwa 

apabila variabel Current Ratio (CR), Total Asset 

Turnover(TATO), Return On Asset (ROA), dan Debt to 

Equity Ratio (DER), bernilai normal atau tidak ada 

variabel independen yang mempengaruhi Invesment 

Opportunity Set (IOS). Maka, nilai IOS adalah -0,552. 

   b. Koefisien CR (X1) 

Nilai Koefisien CR (X1) adalah sebesar -0,267 nilai 

X1yang negative menunjukan adanya hubungan yang searah 

antara variabel current ratio(CR) dengan Investment 

Opportunity Set (IOS). Ini berarti setiap terjadi 

kenaikan current ratio (CR) sebesar 1% akan berdampak 

negatif juga pada Investment Opportunity Set(IOS)-

0,267(dengan asumsi variabel lain tetap dan konstan). 

   c. Koefisien TATO (X2) 

Nilai Koefisien TATO (X2) adalah sebesar 0,262 nilai X2 

yang positif menunjukan adanya hubungan yang searah 

antara variabel Total Asset Turnover (TATO) dengan 

Investment Opportunity Set (IOS). Ini berarti setiap 

terjadi kenaikan Total Asset Turnover (TATO) sebesar 1% 

akan berdampak positif juga pada Investment Opportunity 

Set0,262(dengan asumsi variabel lain tetap dan konstan). 

   d. Koefisien ROA (X3) 

Nilai Koefisien ROA (X3) adalah sebesar 23,887 nilai X3 

yang positif menunjukan adanya hubungan yang searah 

Y= -0,522 - 0,267X1+ 0,262X2+ 23,887X3+ 0,254X4+ e 



antara variabel Return On Asset (ROA) dengan Investment 

Opportunity Set (IOS). Ini berarti setiap terjadi 

kenaikan Return On Asset (ROA) sebesar 1% akan berdampak 

positif juga pada Investment Opportunity 

Set23,887(dengan asumsi variabel lain tetap dan 

konstan). 

   e. Koefisien DER (X4) 

Nilai Koefisien DER (X4)adalah sebesar 0,254 nilai X5 

yang positif menunjukan adanya hubungan yang searah 

antara variabel Debt Equity Ratio (DER) dengan 

Investment Opportunity Set (IOS). Ini berarti setiap 

terjadi kenaikan Debt Equity Ratio (DER) sebesar 1% akan 

berdampak positif juga pada Investment Opportunity Set -

0,254(dengan asumsi variabel lain tetap dan konstan). 

 

Pengujian Hipotensis 

Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

 Tujuan Uji t adalah apakah masing-masing variabel 

independen (CR,TATO,ROA,DER) secara parsial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (IOS). 

Pengujian ini dengan membantingkan t hitung dengan t tabel 

(α=0,05 df = n-k-l) dan tingkat signifikan yang digunakan 

sebesar 0,05 (5%). Dengan dasar pengambilan keputusan sebagai 

berikut 

   1. a. Jika t hitung< t tabel atau – t hitung> -t tabel maka H0 

diterima. 

       b. Jika t hitung> t tabel atau –t hitung<-t tabel maka H0 

ditolak. 

   2.  Berdasarkan nilai profitabilitas (signifikan) dasar 

pengambilan keputusan adalah : 

       a. Jika profitabilitas >0,05 maka Ho diterima, berarti 

Ha ditolak. 

       b. Jika profitabilitas < 0,05 maka Ho ditolak, berarti 

Ha diterima. 

 Hasil pengujian hipotensis dengan dengan uji t dapat dilihat 

pada tabel 4.8 sebagai berikut : 

 



Tabel 4.8 

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 
-.522 .498  -1.048 .301 

CR -.267 .090 -.220 -2.976 .005 

TATO .262 .376 .054 .696 .491 

ROA 23.887 1.969 .928 12.131 .000 

DER .254 .212 .086 1.193 .240 

a. Dependent Variable: MBAVA 

Sumber : Data olahan SPSS V21, penulis 2015 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.8 dapat dijelaskan 

pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen sebagai berikut : 

a.   Variabel Current Asset (CR) memiliki nilai 

signifikan sebesar 0,005 dan nilai t hitung sebesar -

2,976. Ini berarti nilai signifikan lebih kecil dari 

pada tarif signifikan 0,05 (>0,05) dan berdasarkan 

perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α =  0,05 

df= (43-6-1) = 36) didapat t hitung -2,976 lebih besar 

dari t tabel -2,028 (-2,976 >-2,028). Maka, dalam hal 

ini Ho ditolak dan Ha diterima.Sehingga dapat diperoleh 

secara parsial Current Asset (CR) berpengaruh negative 

terhadap Invesment Opportunity Set (IOS). 

 

b.   Variabel Total Asset Turnover (TATO) memiliki nilai 

signifikan sebesar 0,491 dan nilai t  hitung sebesar 

0,696. Ini berarti nilai signifikan lebih besar dari 

pada tarif signifikan 0,05 (>0,05) dan berdasarkan 

perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α =  0,05 

df= (43-6-1)=36) didapat t hitung 0,696 lebih kecil dari 

t tabel 2,028 (0,696 <2,028). Maka, dalam hal ini Ho 

diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat diperoleh secara 

parsial Total Asset turnover (TATO) tidak berpengaruh 

terhadap Invesment Opportunity Set (IOS). 



 

c.   Variabel Return On Asset (ROA) memiliki nilai 

signifikan sebesar 0,00 dan nilai t hitung sebesar 

12,131. Ini berarti nilai signifikan lebih kecil dari 

pada tarif signifikan 0,05 (>0,05) dan berdasarkan 

perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α =  0,05 

df= (43-6-1)=36) didapat t hitung 12,131 lebih besar 

dari t tabel 2,028 (12,131>2,028). Maka, dalam hal ini 

Ho ditolak dan Ha diterima.Sehingga dapat diperoleh 

secara parsial Return On Asset (ROA) berpengaruh positif 

terhadap Invesment Opportunity Set (IOS). 

 

d.   Variabel Debt To Equity Ratio (DER) memiliki nilai 

signifikan sebesar 0,240 dan nilai t  hitung sebesar 

1,193. Ini berarti nilai signifikan lebih besar dari 

pada tarif signifikan 0,05 (>0,05) dan berdasarkan 

perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α =  0,05 

df= (43-6-1)=36) didapat t hitung 1,193 lebih kecil dari 

t tabel 2,028 (1,193<2,028). Maka, dalam hal ini Ho 

diterima dan Ha ditolak. Sehingga dapat diperoleh secara 

parsial Debt to Equity (DER) tidak berpengaruh terhadap 

Invesment Opportunity Set (IOS). 

 

Pengujian Secara Silmutan (Uji F) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen yang dimasukan dalam model regresi 

mempunyaipengaruh secara bersama-sama (Silmultan) terhadap 

variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan Fhitung dengan Ftabel dengan tingkat signifikan 

yang digunakan sebesar 0,05 (5%). Dengan dasar pengambilan 

keputusan sebagai berikut : 

   1. a. Jika Fhitung< F tabel maka Ho diterima 

 b. Jika Fhitung> F tabel maka Ho ditolak 

   2. Berdasarkan nilai profitabilitas (signifikan) dasar 

pengambilan keputusannya adalah : 

 a. Jika Profitabilitas > 0,05 maka Ho diterima, berarti 

Ha ditolak 



 b. Jika Profitabilitas > 0,05 maka Ho ditolak, berarti 

Ha diterima 

 Hasil Pengujian hipotensis dengan mengunakan uji F dapat 

dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut :  

Gambar 4.9 

Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 172.127 4 43.032 60.503 .000b 

Residual 27.027 38 .711   

Total 199.154 42    

a. Dependent Variable: IOS 

b. Predictors: (Constant), DER, ROA, CR, TATO 

Sumber : Data SPSS V2,Penulis 2015 

Dari hasi uji F pada tael 4.11 dapat diketahui bawa 

nilai Fhitung sebesar 60.503 sedangkan Ftabel sebesar 2.47 dengan 

df pembilang = 5 df penyebut = 37 dan tarif signifikan = 

0,05. Ini berarti F hitung< dari F tabel ( 60,503 > 2.47 ) 

dan tarif signifikan = 0,05 sehingga F hitung < F tabel dan 

nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan 

nilai kedua tersebut maka  dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak. Ini menunjukan bahwa variabel independen Current 

Ratio (CR), Total Asset Turnover (TATO), Return On Asset 

(ROA), Return On Equity (ROE) dan Debt To Equity Ratio (DER) 

secara bersama-sama (Silmultan) berpengaruh signifikan 

terhadap Investment Opportunity Set (IOS). 

 

Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien Determinasi (R2) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel depnden. 

Pengukuran besarnya persentase kebenaran dari uji regresi 

tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai Adjusted R-Square. 

Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel 

independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan 



untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil pengujian 

ini dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut : 

 

 

Tabel 4.10 

Hail Pengujian Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 
.930a .864 .850 .84335 1.882 

a. Predictors: (Constant), DER, ROA, CR, TATO, ROE 

b. Dependent Variable: IOS 

Sumber : Data Olahan SPSS V21, Penulis, 2015 

 

Dari hasil tabel 4.12 besarnya Adjusted R2 berdasarkan 

analisis dengan menggunakan SPSS V21 diperoleh besarnya 

0,850. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh 

Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TATO), Return On 

Asset (ROA), dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap 

Investment Opportunity Set (IOS) adalah sebesar 85,0%. 

Sedangkan sisanya sebesar 15,0% adalah dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

4.   Pembahasan dan Hasil Penelitian 

 

Pengaruh Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TATO), 

Return On Asset (ROA), dan Debt To Equity Ratio (DER)  

terhadap Investment Opportunity Set (IOS) dalam tahapan 

ekspansi awal 

 Berdasarkan pengujian secara simultan membktikan bahwa 

variabel Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TATO), 

Return On Asset (ROA), dan Debt To Equity Ratio (DER)  

berpengaruh signifikan terhadap Investment Opportunity 

Set(IOS) dalam tahapan ekspansi awal pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) 

periode 2010-2013. Hal ini menunjukan bahwa pada tahap 



ekspansi awal variabel Current Ratio (CR), Total Asset 

Turnover (TATO), Return On Asset (ROA), Return On Equity 

(ROE) dan Debt To Equity Ratio (DER) akan berpengaruh 

terhadap Investment Opportunity Set (IOS). Hal ini menunjukan 

bahwa pada tahap ekspansi awal, perusahaan mengalami tahapan 

sebelum tahapan pertumbuhan yang cepat, dimana perusahaan 

sudah memiliki pelanggan tetap dan sudah cukup mampu 

memposisikan keberadaan di pasar, pada tahap ekspansi awal 

kesempatan bertumbuh sudah mulai dan perusahaan memperoleh 

keuntungan yang semakin lama semakin besar dengan harapan 

dapat menghasilkan laba yang maksimal, pilihan perusahaan 

dapat dijadikan dasar untuk rencana investasi dimasa yang 

akan datang. Dan Current Ratio (CR), Total Asset Turnover 

(TATO), Return On Asset (ROA), dan Debt To Equity Ratio (DER) 

dapat digunakan sebagai sebagai pengukuran dan pertimbangan 

investor dalam menentukan pilihan investasi pada tahap 

ekspansi awal ini. 

Pengaruh Current Ratio (CR) terhadap Investment Opportunity 

Set (IOS) dalam tahapan ekspansi awal 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel  

Current Ratio (CR) menunjukan hasil yang signifikan terhadap 

Investment Opportunity Set (IOS). Dalam tahapan ekspansi awal 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

indonesia (BEI) periode 2010-2013. Berdasarkan nilai t hitung 

sebesar -0,2976 sedangkan t tabel sebesar 2,028sehingga t 

hitung  > t tabel dengan tingkat signifikan 0,005 lebih kecil 

dari pada tarif signifikan sebesar 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa  Ho ditolak dan Ha diterima, ini menunjukan 

bahwa secara parsial Current Ratio (CR) berpengaruh negative 

signifikan terhadap Investment Opportunity Set (IOS). Dalam 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hamzah (2007) dan Chandra (2012), tetapi berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan Subhi (2012) perbedaan ini 

disebabkan karna adanya perbedaan sumber data, periode 

penelitian, dan objek yang digunakan. Current Ratio (CR) yang 

merupakan kemampuan perusahaan dalam menggunakan asset lancar 

untuk memenuhi kewajibannya. Jadi. Pada tahapan ekspansi awal 

ini perusahaan sudah cukup mampu dalam memenuhi kewajibanya 

karna pada tahap ekspansi awal ini perusahaan sudah memiliki 

pelanggan tetap dan sudah cukup mampu untuk memposisikan 

keberadaannya di pasar. Jadi Current Ratio (CR) negative, hal 

ini menunjukancurrent ratio yang terlalu rendah ataupun 



terlalu tinggi dikarenakan perusahaan tidak mampu 

mengendalikan asset yang dimilikinya, hal ini pun berimbas 

juga kepada  kurang kepercayaan investor yang ingin mendanai 

perusahaan tersebut dan membuat investor berpikir dua kali 

untuk mendanai perusahaan tersebut. 

 

Pengaruh Total Asset Turnover (TATO) terhadap Investment 

Opportunity Set (IOS) dalam tahapan ekspansi awal. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel  

Total Asset Turnover (TATO) menunjukan hasil yang  tidak 

signifikan terhadap Investment Opportunity Set (IOS). Dalam 

tahapan ekspansi awal pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2010-2013. 

Berdasarkan nilai t hitung sebesar 0,696 sedangkan t tabel 

sebesar 2,028 sehingga t hitung  < t tabel dengan tingkat 

signifikan 0,491 lebih besar dari pada tarif signifikan 

sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  Ho diterima dan Ha 

ditolak, ini menunjukan bahwa secara parsial Total Asset 

Tornover (TATO) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Investment Opportunity Set (IOS). Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Hamzah (2007). Total Asset 

Tornover (TATO) yang digunakan untuk mengetahui apakah jumlah 

total dari tiap-tiap jenis aktiva seperti yang dilaporkan 

dalam neraca terlihat wajar,terlalu tinggi atau terlalu 

rendah, jika dibandingkan dengan tingkat penjualan saat ini 

dan proyeksinya. Dalam tahapan ekspansi awal ini perusahaan 

kurang efektif dalam memutarkan kembali total aktiva yang 

dimilikinya sehingga Total Asset Tornover (TATO) tidak 

berpengaruh terhadap Investment Opportunity Set (IOS). Hal 

ini juga akan berimbas ke pihak eksternal, karna kurangnya 

kepercayaan invertor dalam mendanai investasi dalam 

perusahaan tersebut. 

 

Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Investment 

Opportunity Set (IOS) dalam tahapan ekspansi awal. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel  

Return On Asset (ROA) menunjukan hasil yang signifikan 

terhadap Investment Opportunity Set (IOS). Dalam tahapan 

ekspansi awal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

bursa efek indonesia (BEI) periode 2010-2013. Berdasarkan 

nilai t hitung sebesar 12,131 sedangkan t tabel sebesar 2,028 

sehingga t hitung  > t tabel dengan tingkat signifikan 0,000 



lebih kecil dari pada tarif signifikan sebesar 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa  Ho ditolak dan Ha diterima, ini 

menunjukan bahwa secara parsial Return On Asset (ROA) 

berpengaruh signifikan terhadap Investment Opportunity Set 

(IOS).Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh Subhi (2012), tetapi tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Chandra (2012). perbedaan 

ini disebabkan karna adanya perbedaan sumber data, periode 

penelitian, dan objek yang digunakan dan pada tahap ekspansi 

awal ini Return On Asset (ROA) positif yang menunjukan bahwa 

perusahaan cenderung mendapatkan operating incomeyang besar 

dari asset karena produk telah dikenal. Laba yang diperoleh 

semakin besar dan perusahaan terfokus untuk meningkatkan 

Market Share, membuka lini usaha baru dan memperbesar 

investasi, peningkatan ini akan semakin meningkat karena 

pesaing belum begitu ketat. Dalam hal ini investor akan 

berpikir ulang lagi dalam mendanai perusahaan tersebut. 

 

Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Investment 

Opportunity Set (IOS) dalam tahapan ekspansi awal. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel  

Debt To Equity Ratio (DER) menunjukan hasil yang  tidak 

signifikan terhadap Investment Opportunity Set (IOS). Dalam 

tahapan ekspansi awal pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 2010-2013. 

Berdasarkan nilai t hitung sebesar 1,193 sedangkan t tabel 

sebesar 2,028sehingga t hitung  < t tabel dengan tingkat 

signifikan 0,240 lebih besar dari pada tarif signifikan 

sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  Ho diterima dan Ha 

ditolak, ini menunjukan bahwa secara parsial Debt To Equity 

Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Investment 

Opportunity Set (IOS). Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Chandra (2012). 

Tapi, Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Subhi (2012). perbedaan ini disebabkan karna adanya 

perbedaan sumber data, periode penelitian, dan objek yang 

digunakan dan pada tahap ekspansi awal ini Debt To Equity 

Ratio (DER) negatif karena kurang mampunya perusahaan dalam 

memamfaatkan hasil pinjaman untuk menjalankan operasionalnya, 

dan ini akan mempengaruhi investor dalam mendanai investasi 

di perusahaan tersebut. 

 



5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan hasil analisis 

yang ada serta uji Hipotensis maka dapat di simpulkan 

danpenjelasanya sebagai berikut : 

1. Current Ratio (CR) Berpengaruh signifikan terhadap 

Investment Opportunity Set (IOS) dalam tahapan ekspansi 

awal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013). 

2. Total Asset Turnover (TATO) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Investment Opportunity Set (IOS) dalam tahapan 

ekspansi awal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013). 

3. Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap 

Investment Opportunity Set (IOS) dalam tahapan ekspansi 

awal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013). 

4. Debt to Equity Ratio (DER)  tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Investment Opportunity Set (IOS) dalam tahapan 

ekspansi awal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013). 

5. Current Ratio (CR), Total Asset Turnover (TATO), Return 

On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap Investment 

Opportunity Set (IOS) dalam tahapan ekspansi awal pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2013). 

Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan 

antara lain : 

1. Sampel dari penelitian ini hanya sebanyak 18 perusahaan 

dan satu tahapan siklus kehidupan perusahaan, yaitu 

hanya tahapan ekspansi awal dirasa masih sangat kecil 

sehingga masih belum dapat digenerasikan untuk 

kesimpulan yang lebih besar. 



2. Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu proksi IOS 

yaitu hanya mengunakan proksi berbasis harga yaitu 

market to book value of asset (MBVA), untuk penelitian 

selanjutnya akan lebih baik menggunakan proksi gabungan, 

misalnya menggunakan variabel-variabel yang termasuk 

dalam proksi harga,proksi investasi dan proksi varian. 

 

Saran 

 Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi investor yang akan melakukan investasi pada 

perusahaan manufaktur di BEI dalam jangka panjang 

hendaknya memilih perusahaan yang memiliki kesempatan 

yang lebih besar. Sehingga, peluang untuk mendapatkan 

keuntungan akan investasi semakin besar pula. 

2. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang 

sama,sebaiknya tambahkan sampel yang lebih besar, 

misalnya seluruh perusahaan di BEI, serta menambahkan 

semua tahapan dari siklus kehidupan perusahaan sehingga 

kesimpulan yang diperoleh akan lebih kuat tingkat 

kepercayaannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


