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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Hasil Penelitian Sebelumnya

Ajao dan Ema (2012), yang menyatakan pertumbuhan

berpengaruh positif secara parsial terhadap keputusan pendanaan.

Perusahaan yang besar akan memiliki pertumbuhan penjualan yang besar

pula,  staf keuangan akan membantu menentukan tingkat pertumbuhan

yang optimal dan memutuskan berapa besar dana yang dibutuhkan.

Putu dan Wirama (2017), hasil penelitiannya bahwa Profitabilitas

tidak berpengaruh pada keputusan pendanaan perusahaan dan berlawanan

dengan hipotesis, pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif pada

keputusan pendanaan perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola

keputusan pendanaan perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak sesuai

dengan prediksi pecking order theory.

Penelitian Lathifa (2017), menyatakan bahwa Profitabilitas tidak

memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Ukuran perusahaan memiliki

pengaruh negatif terhadap struktur modal dan pertumbuhan penjualan

memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal. Kreditur akan menilai

perusahaan mampu dan layak untuk mendapatkan pendanaan eksternal

karna perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan yang naik

secara stabil dari tahun ke tahun.
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Siti (2012), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan pendanaan di

dalam perusahaan, namun memiliki pengaruh yang negatif. Selanjutnya

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan

pendanaan , dalam hal ini dikarenakan perusahaan lebih memilih untuk

menerbitkan saham baru dalam memenuhi kebutuhan dananya.

Alfiarti (2014) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap keputusan pendanaan. Hal ini sesuai dengan Trade Off Theory

yang menyatakan bahwa semakin besar perusahaan, maka semakin banyak

hutang yang digunakan. Semakin besar ukuran perusahaan maka ada

kecenderungan perusahaan untuk menggunakan jumlah pinjaman yang

lebih besar karena kebutuhan perusahaan juga semakin besar. Hal ini

terkait dengan rendahnya resiko dalam perusahaan besar.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, memiliki persamaan

dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu sama-sama menggunakan

variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan

sebagai variabel X nya, serta keputusan pendanaan sebagai variabel Y.

Perbedaan terletak pada Objek yang dipakai, penelitian ini menggunakan

Objek penelitian perusahaan sektor Properti dan Real Estate di BEI.
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B. Landasan Teori

1. Keputusan Pembelanjaan (Financing Decision)

Keputusan pembelanjaan adalah keputusan untuk memilih

berbagai alternatif sumber dana sehingga dapat dihasilkan suatu

komposisi pembelanjaan yang  paling efisien. Keputusan

pembelanjaan pada dasarnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan

dana, baik pemilihan berbagai alternatif sumber dana yang dapat

ditarik oleh perusahaan maupun penentuan perimbangan atau

komposisi antara berbagai sumber dana. Dana atau modal yang dapat

dipergunakan oleh perusahaan, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu

modal sendiri (dana internal) dan modal asing (dana eksternal).

Sumber dana internal merupakan dana yang dihasilkan dari aktivitas

operasional perusahaan, seperti laba ditahan dan akumulasi

penyusutan aktiva tetap. Sumber dana eksternal merupakan dana yang

didapatkan dari pihak luar perusahaan, seperti utang, obligasi, dan

saham.

Keputusan pembelanjaan akan menentukan perimbangan atau

komposisi modal sendiri dan modal asing. Perimbangan antara kedua

sumber dana tersebut dalam perusahaan menentukan struktur finansial

dari perusahaan tersebut. Struktur finansial mencerminkan cara

bagaimana aktiva – aktiva perusahaan dibelanjai, dengan demikian

struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam neraca.

Struktur finansial mencerminkan pula perimbangan antara
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keseluruhan modal asing (baik jangka pendek maupun jangka

panjang) dengan jumlah modal sendiri dan perimbangan antara hutang

jangka panjang dan modal sendiri, membentuk struktur modal.

Struktur modal merupakan komposisi utang (debt) dan modal

(equity) yang akan menentukan struktur keuangan jangka panjang

suatu perusahaan. Utang memiliki karakterstik utama yaitu perusahaan

berkewajiban untuk membayar kembali pada waktu tertentu tanpa

memerhatikan kondisi keuangan perusahaan, termasuk beban bunga

atas utang tersebut. Keputusan pembelanjaan yang didanai melalui

hutang akan mengalami peningkatan yang diakibatkan  dari efek tax

deductible. Artinya, perusahaan yang memiliki hutang akan

membayar bunga pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena

pajak, yang dapat memberi manfaat bagi pemegang saham. Selain itu,

penggunaan dana eksternal akan menambah pendapatan perusahaan

yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan investasi yang

menguntungkan bagi perusahaan.

Keputusan pembelanjaan dalam menentukan struktur modal

melalui perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal

sendiri, maka keputusan pembelanjaan sering disebut keputusan

struktur modal. Terdapat beberapa teori yang berkenaan dengan

struktur modal, yaitu trade off theory dan pecking order theory. Model

trade off theory menggambarkan bahwa struktur modal yang optimal

dapat ditentukan dengan menyeimbangkan manfaat dari penggunaan
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utang (tax shield benefit of leverage) dengan biaya yang dikeluarkan

dari penggunaan hutang.

a. The Trade Off Model

Model trade off mengasumsikan bahwa struktur modal

perusahaan merupakan hasil trade off dari keuntungan pajak dengan

menggunakan hutang dengan biaya yang akan timbul sebagai akibat

dari penggunaan hutang tersebut. Esensi trade off theory dalam struktur

modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul

sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh mana manfaat lebih besar,

tambahan hutang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena

penggunaan hutang sudah lebih besar, maka tambahan hutang sudah

tidak diperbolehkan. Trade off theory telah mempertimbangkan

berbagai faktor seperti corporate tax, biaya kebangkrutan, dan

personal tax dalam menjelaskan mengapa suatu perusahaan memilih

suatu struktur modal tertentu (Husnan, 1996:64).

Kesimpulannya adalah penggunaan hutang akan meningkatkan

nilai perusahaan tetapi hanya pada sampai titik tertentu. Setelah titik

tersebut, penggunaan hutang justru menurunkan nilai perusahaan.

Walaupun model ini tidak dapat menentukan secara tepat struktur

modal yang optimal, namun model tersebut memberikan kontribusi

penting yaitu :

1) Perusahaan yang memiliki aktiva yang tinggi, sebaiknya

menggunakan sedikit hutang.
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2) Perusahaan yang membayar pajak tinggi sebaiknya lebih banyak

menggunakan hutang dibandingkan dengan perusahaan yang

membayar pajak rendah.

b. Pecking Order Theory

Teori ini diperkenalkan pertama kali oleh Donaldson tahun

1961, sedangkan penamaan pecking order theory dilakukan oleh Myers

pada tahun 1984. Teori ini disebut pecking order karena teori ini

menjelaskan mengapa perusahaan akan menentukan hierarki sumber

dana yang paling disukai. Secara ringkas teori tersebut menyatakan

bahwa :

1) Perusahaan menyukai internal financing (pendanaan dari hasil

operasi perusahaan.

2) Apabila perusahaan memerlukan pendanaan dari luar (eksternal

financing), maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang

paling aman terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan penerbitan

obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas yang berkarakteristik opsi

(seperti obligasi konversi), baru akhirnya apabila masih belum

mencukupi, saham baru diterbitkan.

2. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelanjaan

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan

pembelanjaan atau dalam penelitian ini dicerminkan dengan struktur

modal perusahaan, Brigham dan Houston (2011:188) menyatakan

faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal adalah stabilitas
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penjualan, struktur aktiva, leverage operasi, risiko bisnis, dan

likuiditas. Komponen dalam keputusan pembelanjaan perusahaan

properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia dalam penelitian ini

adalah profitabilitas, pertumbuhan dan ukuran perusahaan. Teori

struktur modal pecking order mempertimbangkan persepsi investor

dalam menentukan sumber dana yang digunakan oleh perusahaan

untuk menghindari persepsi negatif dari investor, teori tersebut

menguraikan bahwa urutan sumber dana yang sebaiknya digunakan

adalah laba ditahan, hutang dan terakhir adalah penerbitan saham.

Secara umun faktor-faktor tersebut adalah:

a. Stabilitas Penjualan

Semakin stabil penjualan suatu perusahaan, semakin besar

kemungkinan perusahaan membelanjai kegiatannya dengan utang.

Karena stabilitas penjualan akan mempengaruhi stabilitas

pendapatan yang pada akhirnya akan digunakan oleh perusahaan

sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari berbagai pihak.

Pinjaman ini bisa berasal dari bank maupun investor yang ingin

berinvestasi.

b. Likuiditas

Setiap perusahaan memiliki kemampuan dalam memenuhi

kewajiban atau hutang lancarnya. Semakin tinggi likuiditas

perusahaan maka semakin baik perusahaan dalam memenuhi

kewajiban jangka pendeknya. Hal ini karena perusahaan dengan
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tingkat likuiditas tinggi mempunyai dana internal yang besar,

sehingga perusahaan dapat membayar dengan segera

kewajibannya, selain itu perusahaan dapat menggunakannya untuk

kegiatan pendanaan operasional perusahaan.

Pada pecking order theory, menyatakan bahwa perusahaan

cenderung menggunakan dana internal sebagai sumber

pendanaannya. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat

likuiditas tinggi memiliki dana internal yang besar, sehingga

perusahaan menggunakan dana internal yang dimiliki untuk

kegiatan pendanaan perusahaan. Besarnya dana internal perusahaan

menyebabkan perusahaan akan lebih sedikit untuk menggunakan

dana eksternal sebagai sumber pendanaanya.

c. Risiko Bisnis

Risiko bisnis adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh

perusahaan ketika menjalankan operasinya, yaitu kemungkinan

ketidakgmampuan perusahaan untuk mendanai kegiatan

operasionalnya, ketika tidak menggunakan hutang. Level risiko

bisnis suatu perusahaan dipengaruhi oleh variabilitas permintaan,

variabilitas harga jual, variabilitas biaya masukan, kemampuan

untuk menyesuaikan harga keluaran terhadap perubahan dalam

biaya masukan, sejauh mana tingkat biaya-biaya yang merupakan

biaya tetap disebut leverage operasi (Brigham dan Houston

2011:159). Semakin tinggi leverage operasi maka semakin tinggi
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risiko bisnis, sehingga probabilitas akibat tidak stabilnya

pendapatan akan semakin tinggi (apalagi ketika perusahaan

menggunakan banyak hutang).

d. Struktur Aktiva

Perusahaan yang mempunyai struktur aktiva dengan porsi

aktiva tetap yang tinggi lebih memudahkan bagi perusahaan untuk

melakukan pinjaman terhadap pihak eksternal karena dinilai

memiliki aktiva jaminan yang baik. Kreditur juga merasa lebih

aman untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan yang

memiliki aktiva tetap yang tinggi, karena pihak kreditur menilai

perusahaan yang memiliki aktiva tetap dengan porsi yang tinggi

dinilai dapat melunasi hutangnya. Semakin tinggi struktur aktiva

maka semakin besar aktiva perusahaan dalam bentuk aktiva tetap

yang dapat digunakan sebagai jaminan hutang atau kolateral

perusahaan kepada pemberi pinjaman, sehingga dapat memberikan

kepercayaan kepada pemberi pinjaman untuk memberikan dana

kepada perusahaan dalam jumlah yang besar. Hal ini

mengakibatkan tingkat penggunaan hutang perusahaan akan lebih

besar dari pada modal sendiri dalam struktur modal perusahaan.

e. Operating Leverage

Operating Leverage timbul karena perusahaan

menggunakan cost operasi tetap dengan menggunakan aktiva tetap

dalam operasi perusahaan. Suatu perusahaan pada tingkat
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operating leverage ditunjukkan oleh perubahan dalam volume

penjualan yang mengakibatkan adanya perubahan yang tidak

proporsional dalam laba atau rugi operasi. Operating leverage

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi risiko bisnis.

Semakin besar operating leverage perusahaan, maka semakin besar

variasi keuntungan akibat perubahan pada penjualan perusahaan

dan mengakibatkan semakin besar risiko perusahaan.

Pada tingkat risiko yang tinggi, sebaiknya struktur modal

dipertahankan atau mengurangi penggunaan utang yang lebih

besar. Sebaliknya perusahaan dengan cost tetap yang kecil dapat

menggunakan utang yang lebih besar.Pengaruh faktor-faktor

tersebut terhadap keputusan pendanaan perusahaan atau industri

tidak sama tergantung pada kondisi dan jenis perusahaan atau

industri.

f. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan

tingkat ukuran efektivitas manajemen suatu perusahaan. Efektifitas

manajemen disini dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap

penjualan dan pendapatan investasi. Ada 4 jenis rasio profitabilitas

yang dapat digunakan dalam praktik yaitu: profit margin, return on

ivestment (ROI), return on equity (ROE), dan return on assets

(ROA) (Kasmir, 2012:53). Profit Margin mengukur sejauh mana



21

perusahaan akan menghasilkan laba bersih pada tingkat tertentu.

ROE menggambarkan tingkat return yang dihasilkan perusahaan

bagi pemegang sahamnya.

ROA menunjukkan seberapa besar kemampuan

perusahaaan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang

dimilikinya. Sementara ROI menggambarkan efektivitas

manajemen dalam mengelola investasinya. Return On Equity

(ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba

bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan

efisiensi dalam penggunaan modal sendiri (Kasmir, 2012:54).

Profitabilitas merupakan salah satu cara untuk menilai

sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat dari aktivitas

investasi. Kondisi sebuah perusahaan dikategorikan

menguntungkan atau menjanjikan keuntungan dimasa mendatang

maka banyak investor yang akan menanamkan dananya untuk

membeli saham perusahaan tersebut. Hal itu tentu saja akan

mendorong harga saham naik menjadi lebih tinggi. Profitabilitas

adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan

manajemen perusahaan (Brigham dan Houston, 2011:103).

Profitabilitas perusahaan dapat dikatakan sebagai  kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang

dilakukan pada periode akuntansi.
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Para investor menanamkan saham pada perusahaan adalah

untuk mendapatkan return, yang terdiri dari yield dan capital gain.

Semakin tinggi kemampuan memperoleh laba, maka semakin besar

return yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai

perusahaan menjadi lebih baik. Profitabilitas merupakan aspek

fundamental perusahaan, karena selain memberikan daya tarik

yang besar bagi investor yang akan menanamkan dananya pada

perusahaan juga sebagai alat ukur terhadap efektivitas dan

effisiensi penggunaan semua sumber daya yang ada di dalam

proses operasional perusahaan.

g. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan adalah kenaikkan jumlah penjualan

dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan

penjualan dapat diukur dengan membandingkan antara penjualan

pada tahun ke-t setelah dikurangi penjualan pada tahun sebelumnya

terhadap penjualan pada periode sebelumnya. Pertumbuhan

penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu

dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa yang

akan datang. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator

permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri.

Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan

pendapatan perusahaan meningkat sehingga beban pajak ikut

meningkat. Suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami
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pertumbuhan ke arah yang lebih baik jika terdapat peningkatan

yang konsisten dalam aktivitas utama operasinya. Perhitungan

tingkat penjualan perusahaan dibandingkan pada akhir periode

dengan penjualan yang dijadikan periode dasar. Perbandingan nilai

semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan

penjualan semakin baik.

Pertumbuhan perusahaan sangat diharapkan oleh pihak

internal maupun eksternal suatu perusahaan karena dapat

memberikan suatu aspek yang positif bagi mereka. Dilihat dari

sudut pandang investor, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan

tanda bahwa perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, dan

mereka mengharapkan rate of return (tingkat pengembalian) dari

investasi mereka memberikan hasil yang lebih baik. Adanya

peluang investasi dapat memberikan sinyal positif tentang

pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat

meningkatkan nilai perusahaan. Pertumbuhan penjualan dapat juga

menjadi indikator dari profitabilitas dan keberhasilan perusahaan.

h. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari

struktur keuangan. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat

kemudahan perusahaan dalam memperoleh dana dipasar modal.

Perusahaan kecil umumnya kekurangan akses ke pasar modal yang

terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Ukuran
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perusahaan menetukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak

keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih keputusan

pendanaan dari berbagai bentuk utang yang ada, termasuk

penawaran spesial yang lebih menguntungkan dibandingkan yang

ditawarkan oleh perusahaan kecil. Pemaparan diatas dapat ditarik

kesimpulan, bahwa ukuran perusahaan merupakan ukuran atau

besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang

dipertimbangkan perusahaan dalam menentukan berapa besar

kebijakan keputusan pendanaan (struktur modal) dalam memenuhi

ukuran atau besarnya aset perusahaan. Perusahaan yang besar

menggambarkan suatu indikator tingkat risiko bagi investor untuk

melakukan investasi pada perusahaan tersebut, karena jika

perusahaan mampu mempunyai finansial yang baik, maka diyakini

bahwa perusahaan tersebut juga mampu memenuhi segala

kewajibannya serta memberi tingkat pengembalian yang memadai

bagi investor. Perusahaan kecil akan cenderung untuk biaya modal

sendiri dan biaya hutang jangka panjang lebih mahal dari

perusahan besar. Perusahaan kecil cenderung menyukai hutang

jangka pendek daripada hutang jangka panjang karena biayanya

lebih rendah (Sawir Agnes, 2004:101).

Perusahaan yang berskala besar pada umumnya lebih

mudah memperoleh hutang dibandingkan dari perusahaan kecil



25

karena terkait dengan tingkat kepercayaan kreditur pada

perusahaan perusahaan besar. Perusahaan besar juga cenderung

lebih terdiversifikasi dan lebih tahan terhadap risiko kebangkrutan.

Perusahaan besar akan memiliki tingkat leverage yang lebih besar

dari perusahaan yang berukuran kecil. Ukuran perusahaan dapat

ditentukan berdasarkan laba, aktiva, tenaga kerja, dan lain-lain.

Terdapat dua motivasi yang melandasi perusahaan lebih

menyukai sumber dana dari utang. Pertama, perusahaan akan

mendapat keuntungan dari selisih bunga atas sebagian besar utang

jumlahnya tetap dan pengembalian aset operasi bersih. Kedua,

perusahaan mendapatkan manfaat pajak atas penggunaan utang

karena beban bunga utang dapat mengurangi pajak. Alasan lainnya

terkait dengan penghindaran dilusi kepemilikan saham dan

perusahaan dengan utang yang membayar bunga tetap akan lebih

menguntungkan dalam kondisi suku bunga yang naik. Karakteristik

dari modal adalah tingkat pengembalian yang tidak pasti dan pola

pembayaran kembali yang tidak menentu. Penggunaan modal

memiliki kelebihan dalam solvabilitas dan stabilitas perusahaan.

Alasan lainnya adalah penggunaan modal untuk berinvestasi tidak

menghadapi ancaman penarikan modal.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Profitabilitas dengan Keputusan Pembelanjaan



26

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh

sebuah perusahaan untuk dapat memperoleh laba dalam hubungannya

dengan penjualan dan total aktiva maupun modal sendiri. Kemampuan

dalam menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan hal

yang sangat penting dalam penilaian prestasi perusahaan. Profitabilitas

dapat dijadikan sebagai indikator perusahaan dalam memenuhi

kewajibannya kepada investor serta merupakan elemen penting dalam

menciptakan nilai perusahaan dimasa yang akan datang. Menurut

Brigham dan Houston (2011:42). menyatakan bahwa tingkat dari

pengembalian yang tinggi dari aktivitas perusahaan memungkinkan

perusahaan untuk membiayai sebagian besar kebutuhannya dengan

dana yang dihasilkan secara internal.

2. Hubungan Pertumbuhan Penjualan dengan Keputusan Pembelanjaan

Perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan lebih cepat

harus lebih mengandalkan diri dari pada modal, pada waktu yang

bersamaan perusahaan tersebut sering kali menghadapi ketidakpastian

yang lebih tinggi dan cenderung akan menurunkan keinginan mereka

untuk menggunakan hutang (Brigham,2011:189). Pertumbuhan juga

dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan

usahanya yang dapat dilihat dari perkembangan penjualan perusahaan

tersebut.Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh yang positif

terhadap keputusan pendanaan karena dengan semakin tingginya

pertumbuhan, maka perusahaan akan lebih berani mengambil modal
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eksternal untuk kegiatan operasi perusahaan dan diharapkan

perusahaan akan dapat meningkatkan produksinya.

3. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Keputusan Pembelanjaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang telah

dipertimbangkan dalam menentukan berapa besar kebijakan keputusan

pembelanjaan dalam memenuhi ukuran atau besarnya asset suatu

perusahaan Kartini dan Arianto (2008:18). Perusahaan yang lebih

besar dimana sahamnya tersebar luas akan lebih berani mengeluarkan

saham baru dalam memenuhi kebutuhannya untuk membiayai

pertumbuhan penjualannya dibandingkan perusahaan yang lebih kecil.

Semakin besar perusahaan, kecenderungan untuk memakai dana

eksternal juga semakin besar.

Hal tersebut dikarenakan perusahaan besar memiliki kebutuhan

dana yang besar dan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan

dananya adalah dengan menggunakan dana eksternal yaitu dengan

menggunakan hutang. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang

positif terhadap struktur modal karena semakin besar ukuran

perusahaan kecenderungan untuk menggunakan hutang lebih besar

untuk memenuhi kebutuhan dananya dari pada perusahaan kecil.

D. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangkan pikir merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang

berisi rangkuman atas dasar-dasar teori yang dijadikan landasan dalam
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penelitian ini. Dimana dalam kerangka pikir ini diberikan skema singkat

mengenai alur penelitian yang menggambarkan proses penelitian yang

dilakukan. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen

dan variabel independen’’. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah

keputusan pembelanjaan yang di proksi dengan Debt to Equity Ratio dan

variabel independennya adalah profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan

ukuran perusahaan.kerangka teori yang akan dituliskan dalam penelitian

ini adalah pada gambar 2. 1 berikut :

Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian

E. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir diatas maka hipotesis

yang dapat ditarik yaitu:

Menurut penelitian Dewi (2017), yaitu bahwa profitabilitas

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu laba

dari modal yang dimilikinya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas

yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan kondisi

Keputusan
Pembelanjaan (Y)

Pertumbuhan Penjualan
(X2)

Ukuran Perusahaan (X3)

Profitabilitas (X1)
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perusahaan yang memiliki peluang sangat menjanjikan di masa depan.

Terkadang sumber dana internal tidak cukup untuk mendanai seluruh

kegiatan dalam perusahaan, sehingga sumber dana eksternal juga

dibutuhkan. Pada kondisi ini mendorong perusahaan untuk memperoleh

dana melalui sumber dana utang. Perusahaan dengan profitabilitas yang

tinggi juga akan mudah dalam mendapatkan kepercayaan dari kreditor.

Wiagustini (2013:76) menyatakan profitabilitas adalah kemampuan

perusahaan dalam memperoleh laba atau ukuran efektivitas pengelolaan

dana bagi manajemen perusahaan.

Penelitian Anderson (2009), Awan et al (2010), dan Hermuningsih

(2013) menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif

terhadap tingkat penggunaan utang perusahaan. Pertumbuhan perusahaan

menggambarkan perkembangan perusahaan saat ini dengan periode

sebelumnya. Perusahaan yang besar akan memiliki pertumbuhan aktiva

yang pesat pula, staf keuangan akan membantu menentukan tingkat

pertumbuhan yang optimal dan memutuskan aset spesifik apa yang harus

diperoleh (Brigham Houston, 2011 : 18).

Pertimbangan lain perusahaan besar untuk lebih memilih hutang

dikarenakan biaya untuk penjualan saham biasa lebih besar daripada biaya

untuk penerbitan surat hutang (Brigham, 2011: 72). Semakin besar ukuran

suatu perusahaan , maka ada kecenderungan untuk menggunakan jumlah

pinjaman yang lebih besar karena kebutuhan perusahaan juga semakin

besar dan salah satu alternatif dalam pemenuhan dana yaitu dengan
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pendanaan eksternal, seperti hutang Hal ini sesuai dengan penelitian

Kusumaningrum (2011) dan Putri (2012) yang menyatakan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh terhadap keputusan pembelanjaan.

H1 : Profitabilitas, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan

berpengaruh simultan terhadap keputusan pembelanjaan.

Profitabilitas yang dietimasi dengan ROE menggambarkan

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan

dengan profitabilitas tinggi menunjukkan adanya kinerja perusahaan yang

baik dan kondisi perusahaan yang menjanjikan di masa yang akan datang.

Sumber dana internal cenderung tidak mampu mendanai aktivitas investasi

dan operasional perusahaan dalam upaya meningkatkan profitabilitas

tersebut, sehingga perusahaan akan beralih pada sumber dana eksternal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Firnanti (2011) menyatakan bahwa

profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal.

Sartono (2009:65) menyatakan bahwa pertumbuhan berarti

pengukuran seberapa besar kemampuan perusahaan dalam

mempertahankan posisinya didalam perkembangan ekonomi. Perusahaan

yang sedang tumbuh cenderung membutuhkan banyak dana untuk

membiayai aktivitas di dalam perusahaannya. Perusahaan ini lebih

memilih sumber dana utang karena lebih aman dan terhindar dari konflik

yang muncul dari penggunaan dana internal. Penelitian yang mendukung

penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Ajao dan Ema (2012), yang
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menyatakan pertumbuhan berpengaruh positif secara parsial terhadap

keputusan pembelanjaan.

Ukuran perusahaan merupakan gambaran kemampuan finansial

perusahaan dalam suatu periode tertentu (Joni dan Lina, 2010). Trade Off

Theory menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka

semakin besar kecenderungan perusahaan menggunakan dana eksternal

menjadi lebih banyak. Penelitian yang dilakukan oleh Indrajaya (2011)

dan  Akinlo (2011) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap keputusan pebelanjaan.

H2 : Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan ukuran perusahaan

berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelanjaan.

Perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi atas

investasi, menggunakan utang yang relatif kecil. Tingkat keuntungan yang

tinggi itu memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sebagian

besar keuntungannya pada laba ditahan sehingga perusahaan dapat

membiayai sebagian besar kebutuhan dengan dana yang dihasilkan secara

internal. (Lukas Setia Atmaja, 2008:274). Sesuai dengan Pecking Order

Theory yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan

modal sendiri terlebih dahulu. Apabila memerlukan dana dari luar

perusahaan, maka perusahaan akan menggunakan hutang. Apabila

perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan akan

lebih banyak menggunakan dana dari dalam perusahaan, karena jika
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profitabilitas tinggi, maka perusahaan dapat menyediakan laba ditahan

dalam jumlah yang besar sehingga penggunaan hutang dapat ditekan.

Teori ini berbeda dengan Trade Off Theory yang menyatakan

bahwa perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutan tertentu,

dimana penghematan  pajak dari tambahan hutang sama dengan biaya

kesulitan keuangan (financial distress) Hal ini sesuai dengan penelitian

Oetama (2008), Hardiningsih & Oktaviani (2012), menemukan bahwa

profitabilitas berpengaruh paling signifikan terhadap keputusan

pembelanjaan perusahaan dibandingkan dengan ukuran dan pertumbuhan

perusahaan.

H3 : Profitabilitas paling berpengaruh signifikan terhadap keputusan

pembelanjaan.


