
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan 

oleh peneliti lain sehingga penelitian ini masih memiliki keterkaitan yang sama 

beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti. 

1. Jefri & Ulil (2019) 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, pajak, 

pertumbuhan penjualan, risiko bisnis, dan juga struktur aset terhadap keputusan 

pendanaan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel dependen 

yang meliputi keputusan pendanaan dan variabel independen nya yaitu 

profitabilitas, pajak, pertumbuhan penjualan, risiko bisnis, dan juga struktur aset. 

Sampel yang digunakan adalah 18 perusahaan dari sektor pertanian yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014-2017. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa profitabilitas dan pajak berpengaruh siginifikan negatif 

terhadap keputusan pendanaan, tetapi sales  growth  berpengaruh signifikan positif 

terhadap keputusan pendanaan. Sedangkan risiko bisnis dan struktur aset tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pendanaan. 
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Persamaan : 

 

a. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang adalah keputusan pendanaan. 

b. Variabel independen yang digunakan   dalam penelitian   terdahulu dan 

penelitian sekarang adalah profitabilitas dan sales growth. 

c. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. 

d. Teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan : 

 

a. Terdapat variabel independen yang berbeda antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu pajak, risiko bisnis, dan struktur aset. 

b. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 18 perusahaan dari sektor 

pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan perusahaan manufaktur sektor basic industry and 

chemicals. 

c. Periode penelitian terdahulu adalah 2014-2017, sedangkan periode penelitian 

sekarang adalah 2014-2018. 

2. Mahirun (2019) 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 

pertumbuhan penjualan, dan peluang investasi yang ditetapkan untuk keputusan 

pendanaan yang dimediasi oleh risiko bisnis.. Pada penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah variabel dependen nya adalah keputusan pendaanaan dan 
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variabel independen nya adalah ukuran perusahaan, sales growth, asset growth, dan 

peluang investasi. Sampel yang digunakan adalah semua perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan periode pengamatan mulai 

dari 2008 hingga 2013 yang mengeluarkan biaya R&D dalam laporan keuangannya. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan 

set peluang investasi berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pendanaan, 

sedangkan sales growth dan asset growth tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pendanaan. 

Persamaan : 

 

a. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang adalah keputusan pendanaan. 

b. Variabel independen yang digunakan   dalam penelitian   terdahulu dan 

penelitian sekarang adalah ukuran perusahaan dan sales growth. 

c. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. 

d. Teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan : 

 

a. Terdapat variabel independen yang berbeda antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang yaitu aset growth dan set peluang investasi. 
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b. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan manufaktur sektor basic industry and chemicals. 

c. Periode penelitian terdahulu adalah 2008-2013, sedangkan periode penelitian 

sekarang adalah 2014-2018. 

d. Terdapat variabel yang memediasi antara varibael dependen dengan variabel 

independen pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan risiko bisnis, 

sedangkan pada penelitian sekarang tidak ada. 

3. Ni Putu Ayu (2019) 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali apakah kebijakan dividen, 

profitabilitas, struktur aset, dan variabilitas tingkat laba secara signifikan 

berpengaruh terhadap keputusan pendanaan. Pada penelitian ini variabel dependen 

yang digunakan adalah keputusan pendanaan, dan variabel independen nya adalah 

kebijakan dividen, profitabilitas, struktur aset, dan variabilitas  tingkat laba. Sampel 

yang digunakan adalah 36 perusahaan go public di Indonesia periode 2012-2014. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kebijakan dividen dan struktur aset berpengaruh signifikan positif terhadap 

keputusan pendanaan. Sedangkan profitabilitas dan variabilitas tingkat laba 

berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan pendanaan. 
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Persamaan : 

 

a. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang adalah keputusan pendanaan. 

b. Variabel independen yang digunakan   dalam penelitian   terdahulu dan 

penelitian sekarang adalah profitabilitas. 

c. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. 

d. Teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan : 

 

a. Terdapat variabel independen yang berbeda antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu kebijakan dividen, struktur aset, dan variablitas 

tingkat laba. 

b. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 36 perusahaan go public di 

Indonesia, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan 

manufaktur sektor basic industry and chemicals. 

c. Periode penelitian terdahulu adalah 2012-2014, sedangkan periode penelitian 

sekarang adalah 2014-2018. 

4. Adithya, Jan, dan Heri (2019) 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap 

keputuan pendanaan. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel 

independen nya yaitu profitabilitas, sedangkan variabel dependen nya yaitu 

keputusan pendanaan. Sampel yang digunakan adalah Perusahaan PT Sat Nusa 
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Persada Tbk. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan negatif terhadap keputusan pendanaan. 

Persamaan : 

 

a. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang adalah keputusan pendanaan. 

b. Variabel independen yang digunakan   dalam penelitian   terdahulu dan 

penelitian sekarang adalah profitabilitas. 

Perbedaan : 

 

a. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah Perusahaan PT Sat Nusa 

Persada Tbk, sedangkan penelitian sekarang menggunakan perusahaan 

manufaktur sektor basic industry and chemicals periode 2014-2018. 

b. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah analisis 

regresi linier sedangkan penelitian sekarang adalah menggunakan analisis regresi 

linier berganda. 

5. I Gede, Ida Ayu, dan Ade Ruly (2018) 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 

institusional dan pertumbuhan perusahaan terhadap keputusan pendanaan dan nilai 

perusahaan. Pada penelitian ini variabel independen nya yaitu kepemilikan 

institusional dan pertumbuhan perusahaan sedangkan variabel dependen nya yaitu 

keputusan pendanaan dan nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 152 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 

2014-2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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analisis jalur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan negatif sedangkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan 

positif terhadap keputusan pendanaan dan nilai perusahaan. 

Persamaan : 

 

a. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang adalah keputusan pendanaan. 

b. Teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan : 

 

a. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah analisis jalur, 

sedangkan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda. 

b. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

kepemilikan institusional dan pertumbuhan perusahaan, sedangkan peneliti 

sekarang menggunakan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan sales growth. 

c. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 152 perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan manufaktur sektor basic industry and chemicals. 

d. Periode penelitian terdahulu adalah 2014-2016, sedangkan periode penelitian 

sekarang adalah 2014-2018. 

6. Lia Poppy dan Ida Bagus (2018) 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap keputusan pendanaan. Pada 

penelitian ini variabel dependen nya adalah keputusan pendanaan dan variabel 

independen nya adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan 

institusional. Sampel yang digunakan adalah 52 Perusahaan  Properti di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2016. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling. Hasil penelitian ditemukan bahwa variabel 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pendanaan. Profitabilitas secara parsial 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan pendanaan. Ukuran 

perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pendanaan. Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh negatif signifikan 

terhadap keputusan pendanaan. 

Persamaan : 

 

a. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang adalah keputusan pendanaan. 

b. Variabel independen yang digunakan   dalam penelitian   terdahulu dan 

penelitian sekarang adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan. 

c. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. 

d. Teknik pengambilan sampel penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah menggunakan purposive sampling. 
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Perbedaan : 

 

a. Terdapat variabel independen yang berbeda antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu kepemilikan institusional. 

b. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 52 Perusahaan Properti di 

Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

perusahaan manufaktur sektor basic industry and chemicals. 

c. Periode penelitian terdahulu adalah 2013-2016, sedangkan periode penelitian 

sekarang adalah 2014-2018. 

7. Heni Yusnita (2017) 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh asset growth, sales 

growth, profitabilitas dan pajak terhadap keputusan pendanaan. Pada penelitian ini 

variabel dependen nya yaitu keputusan pendanaan dan variabel independen nya 

yaitu pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, profitabilitas dan pajak. Sampel 

yang digunakan adalah 88 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

periode 2013-2014. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah asset growth, sales 

growth, profitabilitas, dan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pendanaan. Sedangkan secara parsial semua faktor diatas berpengaruh 

signifikan positif terhadap keputusan pendanaan. 

Persamaan : 

 

a. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang adalah keputusan pendanaan. 



21 

 

 
 

b. Variabel independen yang digunakan   dalam penelitian   terdahulu dan 

penelitian sekarang adalah profitabilitas dan sales growth. 

c. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan : 

 

a. Terdapat variabel independen yang berbeda antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu asset growth dan pajak. 

b. yang digunakan peneliti terdahulu adalah 88 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

perusahaan manufaktur sektor basic industry and chemicals. 

c. Periode penelitian terdahulu adalah 2013-2014, sedangkan periode penelitian 

sekarang adalah 2014-2018. 

8. Amin Tohari dan M. Zuhdi (2016) 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 

karakteristik perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap keputusan pendanaan. - 

Pada penelitian ini variabel dependen nya adalah keputusan pendanaan, variabel 

independen nya adalah profitabilitas, karakteristik perusahaan dan ukuran 

perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

keputusan pendanaan, sedangkan profitabilitas dan karakteristik perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap keputusan pendanaan. 
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Persamaan : 

 

a. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang adalah keputusan pendanaan. 

b. Variabel independen yang digunakan   dalam penelitian   terdahulu dan 

penelitian sekarang adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan. 

c. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan : 

 

a. Terdapat variabel independen yang berbeda antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang yaitu karakteristik perusahaan. 

b. Periode penelitian terdahulu adalah 2012-2014, sedangkan periode penelitian 

sekarang adalah 2014-2018. 

9. Ida Suriana dan Dian Saripujiana (2015) 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dampak kepemilikan institusional, 

profitabilitas, struktur aset dan ukuran perusahaan terhadap keputusan pendanaan 

perusahaan. Pada penelitian ini variabel independen nya yaitu kepemilikan 

institusional, profitabilitas, struktur aset dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel 

dependen nya adalah keputusan pendanaan. Sampel yang digunakan adalah dari 22 

perusahaan non keuangan pada Bursa Efek Indonesia periode 2010- 2013. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, 

profitabilitas, dan struktur aset signifikan mempengaruhi keputusan pendanaan 

perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
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keputusan pendanaan. 

 

Persamaan : 

 

a. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang adalah keputusan pendanaan. 

b. Variabel independen yang digunakan   dalam penelitian   terdahulu dan 

penelitian sekarang adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan. 

c. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan : 

 

a. Terdapat variabel independen yang berbeda antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu kepemilikan institusional dan struktur aset. 

b. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 22 perusahaan non keuangan 

pada Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

perusahaan manufaktur sektor basic industry and chemicals. 

c. Periode penelitian terdahulu adalah 2010-2013, sedangkan periode penelitian 

sekarang adalah 2014-2018. 

10. Alfiarti Rachma (2014) 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepemilikan 

manajerial (MNJ), kepemilikan institusional (INS), dan ukuran perusahaan (SIZE) 

terhadap keputusan pendanaan (DER). Pada penelitian ini variabel dependen nya 

yaitu keputusan pendanaan, sedangkan variabel independen nya yaitu kepemilikan 

manajerial (MNJ), kepemilikan institusional (INS), dan ukuran perusahaan (SIZE). 

Sampel yang digunakan adalah 36 perusahaan manufaktur yang terdaftar 
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di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

signifikan terhadap debt to equity ratio, ukuran perusahaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap debt to equity ratio. 

Persamaan : 

 

a. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang adalah keputusan pendanaan. 

b. Variabel independen yang digunakan   dalam penelitian   terdahulu dan 

penelitian sekarang adalah ukuran perusahaan. 

c. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Perbedaan : 

 

a. Topik Terdapat variabel independen yang berbeda antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial. 

b. Sampel yang digunakan peneliti terdahulu adalah 36 perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan manufaktur sektor basic industry and chemicals. 

c. Periode penelitian terdahulu adalah 2009-2012, sedangkan periode penelitian 

sekarang adalah 2014-2018. 
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2.2 Landasan Teori 
 

Untuk mendukung tujuan yang dimaksudkan peneliti, maka dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan yaitu : 

2.2.1 Pecking Order Theory 

 

Teori pecking order ditemukan oleh Donaldson pada tahun 1984 yang 

kemudian disempurnakan oleh Myers dan Majluf. Teori pecking order menyatakan 

bahwa perusahaan cenderung mencari sumber pendanaan  yang minim risiko. Teori 

pecking order lebih memprioritaskan pendanaan internal perusahaan di bandingkan 

daripada eksternal perusahaan. Penggunaan dana internal lebih di dahulukan 

daripada penggunaan dana yang bersumber dari eksternal. Hal ini disebabkan 

pendanaan internal tidak menimbulkan biaya modal yang tinggi. Pecking Order 

Theory merupakan suatu model struktur pendanaan suatu perusahaan mengikuti 

suatu hirarki dari sumber dana termurah yaitu dana internal hingga saham sebagai 

sumber terakhir (Darmayanti, 2015). 

Pecking Order Theory merupakan teori yang memprioritaskan perusahaan 

menggunakan sumber-sumber pendanaan dari dalam perusahaan terlebih dahulu. 

Menurut Rahmiati dan Putri (2015) Pecking Order Theory menyatakan bahwa: (1) 

perusahaan menyukai internal financing (pendanaan dari hasil operasi perusahaan 

berwujud laba ditahan) dan (2) apabila pendanaan dari luar (external financing) 

diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih 

dahulu, yaitu dengan menerbitkan obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas yang 

berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), dan apabila perusahaan masih 

membutuhkan dana lebih maka perusahaan akan menerbitkan 
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saham. Dalam suatu kegiatan investasi perusahaan, perlu dipikirkan juga 

penggunaan dana yang dipakai. Pecking order theory merupakan teori yang 

menjelaskan bagaimana urutan-urutan penggunaan dana apabila perusahaan ingin 

berinvestasi. 

Dalam teori ini diungkapkan bahwa hal utama yang dilakukan untuk 

mendanai perusahaan tersebut adalah melalui sumber dana internal perusahaan 

karena biayanya lebih murah. Bila dana dari pihak eksternal dibutuhkan, 

perusahaan akan memilih hutang karena dipandang lebih aman daripada 

menerbitkan ekuitas baru sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. 

Pilihan selanjutnya adalah menerbitkan obligasi konversi dan selanjutnya 

melakukan penerbitan ekuitas baru sebagai pilihan terakhir. Karena pada dasarnya 

sumber dana internal dapat mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan. 

2.2.2. Keputusan Pendanaan 

 

Keputusan pendanaan adalah suatu keputusan yang diambil oleh perusahaan 

untuk memutuskan komposisi dana yang akan digunakan oleh perusahaan dalam 

mengembangkan usahanya dan mendanai kegiatan operasinya (Selviana & Badjra, 

2018). Dalam menentukan keputusan perusahaan harus menentukan pendanaan 

yang efisien dan berpotensi untuk dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Pendanaan 

yang efisien dapat dicapai apabila perusahaan memiliki pendanaan yang optimal 

(Ayulestari et al., 2014). 

Hasil dari keputusan pendanaan akan digunakan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan dan mengoptimalkan nilai perusahaan dan harga saham perusahaan 

di pasar modal (Cahyani & Isbanah, 2018). Keputusan pendanaan dicerminkan 
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oleh struktur modal perusahaan adalah Debt Equity Ratio (DER). DER 

menunjukkan proporsi penggunaan dana yang bersumber dari eksternal perusahaan 

dalam pembelanjaan perusahaan (Kautsar, 2016). DER adalah perbandingan antara 

liabilitas dengan modal sendiri yang dinyatakan dalam persentase (%) (Kasmir, 

2015). Pengukuran Debt to Equity Ratio (DER) sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
2.2.3 Profitabilitas 

 

𝑫𝑬𝑹 = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 
𝐱 𝟏𝟎𝟎%

 

 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aset, modal, 

atau penjualan perusahaan. Terdapat beberapa cara untuk mengukur besar kecilnya 

rasio profitabilitas (Suyana Made, 2016:22-23), yaitu: 

1. Retrurn On Assets (ROA) 

 

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh 

aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi 

pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen 

perusahaan dalam mengelola seluruh aset perusahaan. Semakin besar ROA, berarti 

semakin efisien penggunaan aset perusahaan, dan sebaliknya. 

𝑹𝑶𝑨 = 
𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 𝑻𝒂𝒙𝒆𝒔 (𝑬𝑨𝑻) 

 
 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔 
𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

2. Retrurn On Equity (ROE) 

 

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio 
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ini penting bagi pihak pemegang saham untuk untuk mengetahui efektivitas dan 

efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal 

sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. 

𝑹𝑶𝑬 = 
𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 𝑻𝒂𝒙𝒆𝒔 (𝑬𝑨𝑻) 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 
𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

3. Profit Margin Ratio 

 

Profit margin ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai perusahaan. Profit margin ratio 

dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut : 

a. Net Profit Margin (NPM) 

 
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari 

penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi seluruh 

bagian, yaitu produksi, personalia serta pemasaran dan keuangan yang ada dalam 

perusahaan. 

 
𝑵𝑷𝑴 = 

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 𝑻𝒂𝒙𝒆𝒔 (𝑬𝑨𝑻) 

𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 

 
𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

b. Operating Profit Margin (OPM) 

 
Rasio ini mengukur kemampuan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak 

dengan penjualan yang dicapai perusahaan. Rasio ini menunjukkan bagian 

produksi, personalia serta pemasaran dalam menghasilkan laba. 

 
𝑶𝑷𝑴 = 

𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑩𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑻𝒂𝒙𝒆𝒔 (𝑬𝑩𝑰𝑻) 
 

 

𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 

 
𝐱 𝟏𝟎𝟎% 
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c. Gross Profit Margin (GPM) 

 
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dengan 

penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi yang 

dicapai oleh bagian produksi. 

 
𝑮𝑷𝑴 = 

𝑮𝒓𝒐𝒔𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 

𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 

 
𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 

4. Basic Earning Power 

 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

sebelum bunga dan pajak dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. 

Dengan kata lain rasio ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan 

seluruh investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan. 

𝑩𝒂𝒔𝒊𝒄 𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓 = 
𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑩𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑻𝒂𝒙𝒆𝒔 (𝑬𝑩𝑰𝑻) 

𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 
𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

 
 
 

2.2.2 Ukuran Perusahaan 

 

Ukuran perusahaan menunjukkan gambaran besar kecilnya suatu 

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

rata tingkat penjualan. Penentuan besar kecilnya ukuran perusahaan dapat 

ditentukan berdasarkan total penjualan, total aset, rata-rata tingkat penjualan, dan 

rata-rata total aset (Budiono dan Septiani, 2017). 

Ukuran perusahaan pada penelitian ini diproksikan oleh Ln Size. Ln Size dapat 

diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total asset. Data yang 
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digunakan adalah ukuran perusahaan yang tercermin pada perusahaan manufaktur 

sektor basic industry and chemicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2018. Satuan pengukuran ukuran perusahaan adalah dalam persentase. Rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 
 

𝑳𝒏 𝑺𝒊𝒛𝒆 = 𝑳𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 
 

2.2.3 Sales growth 

 

Menurut (Budiono dan Septiani, 2017), sales growth (pertumbuhan 

penjualan) ialah pengurangan antara penjualan tahun berjalan dikurangkan dengan 

tahun sebelumnya yang mana hasilnya dibagi penjualan pada tahun sebelumnya. 

Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi akan memperoleh 

keuntungan atau manfaat lebih dari utang perusahaan karena perusahaan menerima 

keuntungan dari kenaikan penjualan yang mana diharapkan mampu menutup biaya 

bunga utang perusahaan (Cahyani & Isbanah, 2018). Perusahaan yang tingkat 

penjualannya relatif stabil atau mengalami kenaikan akan lebih aman dalam 

pengambilan utang dengan jumlah yang besar (Brigham & Houston, 2014). Untuk 

mengukur pertumbuhan penjualan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

perbandingan selisih jumlah penjualan tahun berjalan dan penjualan tahun 

sebelumnya dengan penjualan tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam persentase 

(Cahyani & Isbanah, 2018). Perhitungan sales growth sebagai berikut : 

 
𝑺𝑮 = 

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒕 − 𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 (𝒕 − 𝟏) 

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 (𝒕 − 𝟏) 
𝐱 𝟏𝟎𝟎%

 

 
𝒂𝒕𝒂𝒖 
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𝑺𝑮 = 
𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂 𝒕 − 𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂 (𝒕 − 𝟏) 

𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒑𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂 (𝒕 − 𝟏) 
𝐱 𝟏𝟎𝟎%

 

 

2.2.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan Pendanaan 

 

Profitabilitas adalah hasil akhir dari suatu kebijakan dan keputusan 

manajemen perusahaan. Hubungan profitabilitas berkaitan dengan keputusan- 

keputusan antara lain keputusan pendanaan yaitu sebagai pengaturan anggaran dari 

proyeksi keuntungan. Profitabilitas menjadi pertimbangan penting bagi manajer 

dalam keputusan pendanaan. Perusahaan yang memiliki ROA yang semakin besar 

maka perusahaan semakin efektif dan efisien dalam menggunakan asetnya dalam 

menghasilkan laba bersih. Dan sebaliknya, semakin kecil ROA maka perusahaan 

tersebut tidak efektif dan efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan 

laba. Perusahaan tentu akan memiliki risiko yang tinggi jika berinvestasi dengan 

tingkat ROA yang kecil, perusahaan harus mencari dana lebih dari pihak eksternal 

atau dengan hutang dan perusahaan tentunya akan memiliki kewajiban untuk 

melunasi hutang tersebut. Perusahaan akan lebih baik mendanai dengan aset yang 

perusahaan miliki dengan mengesampingkan pihak eksternal untuk mendanai 

perusahaan tersebut. 

Sesuai Pecking Order Theory menunjukkan bahwa perusahaan yang 

mempunyai keuntungan atau profitabilitas yang tinggi ternyata menggunakan 

hutang yang lebih rendah. Berdasarkan teori tersebut, profitabilitas memiliki 

pengaruh negatif terhadap keputusan pendanaan karena semakin tinggi laba yang 

dihasilkan maka penggunaan dana eksternal berkurang. Berdasarkan penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh Jefri (2019), Ni Putu (2019), Adhitya 
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(2019), Yusnita (2017), dan Suriana (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

memengaruhi keputusan pendanaan perusahaan. 

2.2.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Pendanaan 

 

Van Horne dan Wachowicz (2018) dalam kajiannya mengemukakan bahwa 

besar dan kecilnya sebuah perusahaan mempengaruhi keputusan pendanaan. 

Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa mampu perusahaan  dalam melakukan 

penjualan atas produk atau jasanya dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki yang 

dikatakan sebagai total aset dari perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran 

perusahaan besar akan mempermudah memperoleh tambahan modal di pasar modal 

dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. 

Sesuai Pecking Order Theory menyatakan bahwa semakin besar 

perusahaan, maka semakin banyak hutang yang digunakan. Hal ini terkait dengan 

rendahnya risiko perusahaan besar. Ukuran perusahaan adalah suatu skala 

pengklasifikasian berdasarkan besar kecilnya suatu organisasi yang didirikan oleh 

seseorang atau lebih. Berdasarkan pernyataan tersebut, ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap keputusan pendanaan karena perusahaan besar lebih 

mudah memperoleh pinjaman karena memiliki risiko kebangkrutan yang rendah, 

sehingga tingkat hutang perusahaan besar lebih tinggi. Dalam penelitian Mahirun 

(2019), Alfiarti (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi 

keputusan pendanaan suatu perusahaan. 

2.2.6 Pengaruh Sales Growth Terhadap Keputusan Pendanaan 

 

Menurut Brigham & Houston (2014), perusahaan yang memiliki penjualan 

konstan mampu secara aman meminjam utang dengan total yang besar dengan 
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pengeluaran beban tetap yang lebih besar. Pertumbuhan penjualan yang relatif stabil 

dan tinggi memberikan dampak positif terhadap profitabilitas sehingga 

pertumbuhan penjualan menjadi pertimbangan dalam keputusan pendanaan 

perusahaan. Semakin meningkat penjualan perusahaan maka dana  yang diperlukan 

untuk memproduksi akan semakin bertambah, oleh sebab itu perusahaan 

membutuhkan tambahan dana yang bersumber dari utang untuk sumber 

pendanaan(Ayulestari et al., 2014). 

Sesuai Pecking Order Theory, semakin meningkat penjualan perusahaan 

maka dana yang diperlukan untuk memproduksi kan semakin bertambah, oleh 

sebab itu perusahaan membutuhkan tambahan dana yang bersumber dari hutang 

untuk sumber pendanaannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, sales growth 

berpengaruh positif terhadap keputusan pendanaan. Penelitian yang dilakukan Jefri 

(2019) dan Yusnita (2017), sales growth memengaruhi keputusan pendanaan 

perusahaan. 



Tabel 2.1 

Matriks Penelitian 
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Nama 

Peneliti 

 Y = Keputusan Pendanaan 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

Jefri (2019) B  B B  TB TB       

Mahirun (2019)  B TB     TB B     

Ni Putu (2019) B   B B         

Adhitya (2019) B             

I Gede (2018)           B B  

Poppy (2018) B B         B   

Yusnita (2017) B  B B    B      

Amin (2016) TB B           TB 

Suriana (2015) B TB     B    B   

Alfiarti (2014)  B        B B   

 

Keterangan : 
 

B : Berpengaruh X4 : Tax X9 : Set Peluang Investasi 

TB : Tidak Berpengaruh X5 : Kebijakan Dividen X10 : Kepemilikan Manajerial 

X1 : Profitabilitas X6 : Risiko Bisnis X11 : Kepemilikan Institusional 

X2 : Ukuran Perusahaan X7 : Struktur Aset X12 : Pertumbuhan Perusahaan 

X3 : Sales growth X8 : Asset Growth X13 : Karakteristik Perusahaan 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen keputusan pendanaan dan 

variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, dan sales growth. 

 
 

H3 :Sales growth berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pendanaan 
 

Berikut kerangka pemikiran penelitian ini : 

Jefri (2019) 

Gambar 2.1 
 

Kerangka Pemikiran 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis 

dari benelitian ini sebagai berikut : 

H1 :Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Pendanaan 

H2  :Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 

Pendanaan 

Sales Growth (X3) 

Keputusan Pendanaan 

(Y) 

Ukuran Perusahaan 

(X2) 

Profitabilitas (X1) 


