
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis saat ini, mendorong perusahaan untuk terus

bersaing secara ketat. Manajer perusahaan dituntut untuk meningkatkan

produktivitas kinerja, kegiatan operasional, pemasaran bahkan strategi

perusahaan agar memiliki keunggulan daya saing dengan perusahaan lain.

Strategi tersebut, mencakup keputusan keuangan seperti laba yang

meliputi keputusan investasi, keputusan pembelanjaan maupun keputusan

dalam bidang operasional. Menghadapi kondisi tersebut, maka perusahaan

dituntut agar dapat melihat  dan membaca situasi yang terjadi, sehingga

perusahaan dapat mengelola fungsi-fungsi manajemen baik fungsi

keuangan, operasional, pemasaran maupun MSDM. Salah satu fungsi yang

sangat penting dalam manajemen yaitu fungsi keuangan. Perusahaan harus

memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk seluruh kegiatan operasi

dan juga mengembangkan suatu usahanya.

Pada umumnya perekonomian suatu perusahaan bergantung pada

masalah modal, terutama pada perusahaan yang sedang tumbuh untuk

memperluas pasar produksinya. Keputusan pembelanjaan yaitu keputusan

yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana yang

akan dipergunakan untuk memperoleh aktiva yang diperlukan.  Keputusan

pembelanjaan dilakukan di pasar modal yang umumnya sangat kompetitif,



2

informasi terbuka luas bagi semua pemodal dan pemodal individual tidak

bisa mempengaruhi harga. Hal ini terkait dengan upaya pencarian sumber

dana yang paling ekonomis atau dengan kata lain pencarian sumber dana

dengan biaya modal terendah untuk memenuhi jumlah tertentu.

Profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal

suatu perusahaan. Teori struktur modal menjelaskan bahwa ada pengaruh

perubahan struktur modal terhadap nilai perusahaan, apabila keputusan

investasi dan kebijakan deviden dipegang secara konstan. Struktur modal

yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan atau harga saham adalah

struktur modal yang terbaik. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan

untuk mendapatkan profit. Profitabilitas merupakan faktor yang patut

dipertimbangkan dalam memilih sumber dana eksternal.

Pertumbuhan perusahaan tidak terlepas dari kelangsungan hidup

dan profitabilitasnya. Pertumbuhan tersebut dapat dicapai apabila ada laba

yang memadai yang diperoleh secara berkesinambungan. Pertumbuhan

dalam pengertian yang luas, meliputi pertumbuhan pasar, pertumbuhan

ragam produk/jasa yang ditawarkan, serta pertumbuhan teknologi yang

digunakan untuk penyediaan produk atau jasa. Pertumbuhan semacam ini

seringkali menghasilkan peningkatan daya saing perusahaan yang pada

akhirnya juga dapat meningkatkan profitabilitas.
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Pertumbuhan juga menentukan keberhasilan perusahaan dalam

meningkatkan nilai di perusahaannya. Manajemen suatu perusahaan akan

berusaha untuk memenuhi kebutuhan dana mereka melalui sumber dana

eksternal atau melalui hutang terlebih dahulu yang kemudian melalui

sekuritas ekuitas. Dari hasil penelitian terdahulu tentang pertumbuhan,

seperti pernyataan dari Joni dan Lina (2010) serta Chen & Chen (2010) .

Berbeda lagi pada penelitian Widiyanti et al (2016) yang tidak

menemukan hubungan antara pertumbuhan dengan keputusan pendanaan

di perusahaan.

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan

yang dilihat dari total aset yang dimiliki, nilai pasar saham dan rata-rata

tingkat penjualan (Riyanto, 2011). Penentuan besar kecilnya suatu

perusahaan didasarkan pada total penjualan, total aktiva, rata-rata tingkat

penjualan dan rata-rata total aktiva (Seftianne dan Handayani, 2011).

Menurut Bringham dan Houston (2011:25) menjelaskan bahwa ukuran

perusahaan adalah: Rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang

bersangkutan sampai beberapa tahun. Apabila Penjualan lebih besar dari

pada biaya variable dan baiya tetap, maka akan diperoleh jumlah

pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya apabila penjualan lebih kecil dari

pada biaya variable dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita

kerugian.

Ukuran perusahaan yang besar akan dengan mudah mendapatkan

akses pendanaan eksternal, dikarenakan perusahaan tersebut mampu
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menyediakan informasi yang menurut kreditur lebih banyak dan relevan

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Selain itu perusahaan berukuran

besar dilihat dari struktur aktivanya yang dipercaya akan lebih likuid

dalam pengembalian hutang, sehingga akan mendapatkan kepercayaan

dari para kreditur untuk menerbitkan hutang yang lebih besar.

Beberapa penelitian mengenai keputusan pembelanjaan telah

dilakukan oleh para peneliti terdahulu, seperti penelitian yang telah

dilakukan Deari & Deari (2009) menemukan bahwa semakin baik

profitabilitas, maka semakin kecil tingkat penggunaan hutang pada

perusahaan. Berbeda dengan Laily (2013) dalam penelitiannya

menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara profitabilitas

dengan keputusan pembelanjaan perusahaan. Hasil penelitian terdahulu

mengenai ukuran perusahaan menurut Aziza (2010) bahwa ukuran

perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kebijakan hutang.

Sektor properti dan real estate merupakan sektor yang memiliki

prospek cerah di Indonesia. Hal ini terbukti pada bulan Januari 2011

hingga Desember 2012 merupakan The Best Performer yang telah

mencatatkan pertumbuhan tertinggi di BEI di bandingkan sektor-sektor

lainnya. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak perusahaan yang

bergerak dibidang sektor properti dan real estate maka akan meingkatkan

perekonomian di Indonesia.
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Dalam perkembangannya sektor properti dan real estate tentu saja

menarik minat investor dikarenakan kenaikan harga tanah dan bangunan

yang cenderung naik, supply tanah bersifat tetap sedangkan demand akan

selalu bertambah besar seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta

bertambahnya kebutuhan manusia akan tempat tinggal, perkantoran, pusat

perbelanjaan, dan lain-lain. Pada negara maju dan berkembang,

pembangunan dan bisnis properti dan real estate sedang mengalami

pertumbuhan yang pesat, hal ini pun terjadi di Indonesia. Saham

perusahaan properti dan real estate di Indonesia mulai diminati sejak tahun

2000, hal itu juga menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan

listing di Bursa Efek Indonesia agar saham perusahaannya dapat dibeli

oleh investor.

Pembangunan properti yang cukup meningkat menandakan mulai

adanya perbaikan ekonomi yang signifikaan ke arah masa depan yang

lebih baik. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tumbuh sekitar 10%

pertahun ditunjang oleh sektor properti dan real estate. Hal ini pula yang

membuat peneliti tertarik untuk menjadikan perusahaan properti dan real

estate sebagai objek yang akan diteliti. Ciri khas perusahaan properti dan

real estate adalah perusahaan yang memiliki nilai aset yang tinggi , cukup

aman dan stabil. Kenaikan harga pada sektor perusahaan ini bisa sampai

dua kali lipat dalam 5-10 tahun kedepan. Hal ini merupakan informasi

yang positif bagi perusahaan terutama dalam hal pengambilan keputusan

pendanaan.
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Salah satu sistem pendanaan yang digunakan perusahaan Properti

dan real estate yaitu menggunakan sistem hutang. Keputusan

pembelanjaan dicerminkan melalui keputusan struktur modal. Menurut

Riyanto (2011: 94) struktur modal adalah pembelanjaan permanen yang

mencerminkan perimbangan hutang jangka panjang dengan modal sendiri.

Perusahaan harus mampu menyusun keputusan yang tepat sehingga dapat

menghasilkan struktur modal yang optimal bagi perusahaan.

Tabel 1.1 : Data Hutang beberapa perusahaan sektor properti dan
real estate di BEI tahun 2015-2017.

No Kode
perusahaan

2015 2016 2017

1 APLN 15.486,5 15.741,2 17.293,1
2 ASRI 12.107.460 12.998.286 12.155.739
3 BCIP 417.449 483.773 483.271
4 BIKA 1.470.706 1.731.221 1.678.797
5 BSDE 13.925.458 13. 939.299 16.754.337
6 DART 2.311.459 2.442.909 2.801.378
7 DILD 5.517.743 6.782.582 6.786.635
8 EMDE 536.106 675.650 1.081.693
9 GMTD 719,7 590,4 538,9
10 GPRA 626.944 559.139 446.150
11 GWSA 536.332 478.485 524.361
12 JRPT 3.437.170 3.578.038 3.496.187
13 KIJA 4.762.940 5.095.108 5.366.080
14 LPCK 1.843.461 1.410.461 4.657.491
15 LPKR 22.410 23.529 26.912
16 MDLN 6.785.594 7.944.774 7.522.212
17 MMLP 653.293.586 681.509.496 693.479.770
18 PLIN 2.264.521 2.301.325 3.652.526
19 PPRO 2.801.370 5.585.373 7.559.824
20 PUDP 135,77 201,64 170,22
21 PWON 9.323 9.654 10.567
22 RDTX 285.594 273.291 225.500
23 SMRA 11.229 12.645 13.309

Sumber: www.idx.co.id
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Perusahaan yang memiliki tingkat hutang tinggi dimiliki

perusahaan Mega Manunggal Property Tbk (MMLP) pada periode 2017

sebesar 693.479.770, sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat hutang

rendah dimiliki perusahaan Goa Makassar Tourism Development Tbk

(GMTD) pada periode 2017 yaitu sebesar 538,9. Perusahaan yang mampu

bertahan yaitu perusahaan yang telah memiliki struktur modal yang kuat,

maka dari itu seharusnya perusahaan properti harus memiliki struktur

modal yang bisa membuatnya bertahan di tengah-tengah krisis yang

terjadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka

penelitian ini mengambil judul “ Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan

Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengambilan Keputusan

Pembelanjaan Pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate Yang

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ” .

B. Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan

berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelanjaan pada

perusahaan sektor properti dan real estate di BEI periode 2015-2017 ?

2. Apakah profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan

berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelanjaan pada

perusahaan sektor properti dan real estate di BEI periode 2015-2017 ?



8

3. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan

pembelanjaan perusahaan sektor properti dan real estate di BEI

periode 2015-2017 ?

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi penelitian ini untuk menghindari pembahasan

yang terlalu meluas dan tidak terarah, maka penulis perlu memberikan

batasan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 tahun, pada

perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia dengan menggunakan data penutupan pertahun.

2. Keputusan pembelanjaan dicerminkan dengan keputusan struktur

modal, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal meliputi

profitabilitas yang diukur dengan rasio (Return on Equity) ROE,

ukuran perusahaan diukur menggunakan rasio (Ln) Log natural dari

total aset setiap tahun dan pertumbuhan penjualan yang diukur

menggunakan Growth. Variabel terikatnya yaitu keputusan

pembelanjaan yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER)

(Brigham dan Houston, 2011:185).
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

a. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, pertumbuhan

penjualan dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap

keputusan pembelanjaan perusahaan properti dan real estate yang

terdaftar di BEI periode 2015-2017.

b. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, pertumbuhan

penjualan dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap

keputusan pembelanjaan perusahaan properti dan real estate yang

terdaftar di BEI periode 2015-2017.

c. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap

keputusan pembelanjaan perusahaan properti dan real estate yang

terdaftar di BEI periode 2015-2017.

2. Kegunaan Penelitian :

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi referensi terutama bagi praktisi

berkaitan dengan pertimbangan perusahaan dalam mengambil

keputusan investasi maupun keputusan pembelanjaan yang

memprioritaskan lebih kepada pendanaan internal, sehingga dapat

memaksimalkan pencapaian salah satu tujuan perusahaan yaitu

kemakmuran dan kesejahteraan para pemegang saham.

b. Bagi Investor
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Memberikan gambaran kepada para investor sebagai bahan

pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan

investasi kepada perusahaan yang akan ditanamkan dana dengan

melihat struktur modal dari perusahaan yang bersangkutan.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana

dibidang keuangan sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian

selanjutnya mengenai keputusan pembelanjaan dimasa yang akan

datang.


