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ABSTRAK

Peningkatan pertumbuhan dan peningkatan laba merupakan tujuan utama bagi
perusahaan dalam menjalankan dan mengelola bisnisnya. Dalam mencapai
pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan, perusahaan akan cenderung untuk
berfokus pada salah satu dari tujuan utamanya yaitu pertumbuhan atau laba.
Penelitian ini menggunakan sampel data perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan dari tahun 2012-2016.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas (return on
assets) tehadap pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan. Selain itu,
penelitian ini juga bertujuan untuk menguji pengaruh leverage (debt to assets
ratio), ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap pertumbuhan
perusahaan yang menguntungkan. Pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan
didefiniskan berdasarkan 2 kriteria yaitu pertumbuhan aset dan pertumbuhan laba.
Pertumbuhan perusahaan akan digolongkan sebagai pertumbuhan yang
menguntungkan bila nilai pertumbuhan aset dan pertumbuhan laba adalah positif,
sedangkan pertumbuhan perusahaan digolongkan sebagai pertumbuhan yang
kurang menguntungkan bila nilai pertumbuhan aset positif namun nilai
pertumbuhan laba negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas
(return on assets) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap
pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan. Namun leverage (debt to assets
ratio), ukuran perusahaan, dan umur perusahaan tidak berpengaruh pada
pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan yang
berfokus laba akan lebih berpotensi untuk mencapai pertumbuhan yang
menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang hanya berfokus pada
pertumbuhan.
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Kata kunci: Pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan, profitabilitas (return
on assets), leverage (debt to assets ratio), ukuran perusahaan, umur
perusahaan.
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ABSTRACT

Increased growth and increased profits are the main objectives for the company
in running and managing its business. In achieving profitable growth, company
will tend to focus on one of its main objectives of growth or profit. This research
uses a sample of manufacturing company data listed on the Indonesia Stock
Exchange (ISE) with the observation period from 2012-2016. The method of
analysis that used in this research is binary logistic regression. The purpose of this
research is to test the impact of profitability (return on assets) on the company's
profitable growth. In addition, this research also aims to test the impact of
leverage (debt to assets ratio), company’s size, and company’s age on the
company's profitable growth. Profitable growth is defined based on two criteria
include asset growth and profit growth.
Company growth will be classified as profitable growth when asset growth and
profit growth are positive, while company growth is classified as less profitable
growth when asset growth values is positive but profit growth values is negative.
The results showed that profitability (return on assets) has a significant positive
impact on the company's profitable growth. However, leverage (debt to assets
ratio), company’s size, and company’s age have no impact on the company's
profitable growth. Therefore, a profit-focused company will have more potential
to achieve profitable growth beside companies that are only focused on asset
growth.
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Keywords: The company’s profitable growth, profitability (return on assets),
leverage (debt to assets ratio), company’s size, company’s age.
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Kata kunci: Pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan, profitabilitas (return
on assets), leverage (debt to assets ratio), ukuran perusahaan, umur
perusahaan.
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leverage (debt to assets ratio), company’s size, company’s age.

xvi

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Setiap perusahaan yang bergerak di berbagai bidang industri memiliki tujuan
utama dalam menjalankan dan mengelola bisnisnya yaitu meningkatkan
pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan laba perusahaan. Pertumbuhan
perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisinya
dalam perkembangan ekonomi dan industri secara global. Menurut Brigham dan
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Houston (2009) dalam Pebrianti Miranda Saragih (2015), pertumbuhan
perusahaan adalah perubahan yang mencakup peningkatan maupun penurunan
atas total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat
diukur dengan menggunakan beberapa cara yaitu dengan melihat pertumbuhan
aset, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba operasi, pertumbuhan laba bersih,
dan

pertumbuhan

modal

sendiri.

Dalam

mencapai

pertumbuhan

yang

©

menguntungkan, perusahaan akan cenderung untuk berfokus pada salah satu dari
tujuan utamanya yaitu pertumbuhan atau laba. Kedua tujuan utama ini tidak dapat
dijadikan fokus untuk dicapai secara bersama-sama karena merupakan hal yang
tidak mudah untuk dicapai.
Sebagian besar industri menganggap bahwa pertumbuhan merupakan salah
satu tolok ukur utama keberhasilan. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian terbaru
dari Markman dan Gartner (2002)dalam Maryam Jabeen dan Attaullah Shah
(2013) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan bukanlah sesuatu yang lebih
utama dibandingkan dengan profitabilitas. Selain itu, Gartner (1997) dalam
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Maryam Jabeen dan Attaullah Shah (2013) mengatakan bahwa pertumbuhan
yang cepat dapat menghambat perolehan keuntungan bagi suatu perusahaan.
Chathoth dan Olsen (2007) dalam Maryam Jabeen dan Attaullah Shah (2013)
mengatakan bahwa upaya

yang dilakukan perusahaan untuk mengejar

pertumbuhan dalam jangka panjang juga tidak selalu berdampak positif terhadap
pertambahan nilai perusahaan. Sedangkan Ramezani et al. (2002) dalam Maryam
Jabeen dan Attaullah Shah (2013), berpendapat bahwa pada umumnya,
perusahaan tidak dapat mencapai pertumbuhan yang menguntungkan apabila
perusahaan tersebut memulai bisnisnya dengan tingkat profitabilitas yang rendah.
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Sesuai dengan pecking order theory, perusahaan akan melakukan investasi dengan
kecenderungan untuk menggunakan dana internal (laba ditahan) terlebih dahulu
dan ketika dana internal tidak mencukupi maka perusahaan akan menggunakan
dana eksternal (utang). Menurut Hestaningrum (2012) dalam Pebrianti Miranda
Saragih (2015), ketika aset perusahaan mengalami peningkatan sedangkan faktor
lain diasumsikan ceteris paribus, maka peningkatan aset ini akan menyebabkan

©

terjadinya peningkatan utang.

Setiap perusahaan memiliki siklus hidup dalam proses pertumbuhan dan
perkembangannya. Siklus hidup perusahaan juga dapat dipahami sebagai konsep
umur perusahaan karena siklus hidup merepresentasikan riwayat dan kronologi
perusahaan dari awal berdiri hingga mengalami peningkatan atau penurunan.
Menurut Bhaird (2010) dalam Deshinta Vidyastuti (2012), siklus hidup
perusahaan merupakan proses perkembangan perusahaan yang bersifat linear dan
berurutan dengan melalui beberapa tahapan. Siklus hidup perusahaan memiliki
kesamaan dengan siklus hidup produk yang mana terdiri dari tahap pendirian

3

(birth), tahap pertumbuhan (growth), tahap kedewasaan (maturity), dan tahap
penurunan (decline). Pada umumnya dalam tahap pendirian (birth), perusahaan
berukuran kecil. Hal ini menjadi faktor pendorong bagi perusahaan untuk
melakukan upaya peningkatan yang menyebabkan perusahaan dapat berukuran
medium pada tahap pertumbuhan (growth). Pertumbuhan yang telah terjadi ini
juga menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus melakukan upaya peningkatan
sehingga pada tahap kedewasaan (maturity), perusahaan telah berukuran besar.
Namun pada tahap penurunan (decline), perusahaan cenderung mengalami kondisi
penurunan yang direpresentasikan oleh penurunan profitabilitas. Selain itu, dalam

W
D
K
U

tahap pendirian (birth) dan pertumbuhan (growth), perusahaan lebih cenderung
untuk berfokus pada pertumbuhan perusahaan sedangkan pada tahap kedewasaan
(maturity), perusahaan akan lebih cenderung untuk berfokus pada tingkat laba
yang akan diperoleh perusahaan.

Penelitian ini mengungkapkan secara komprehensif bagaimana sebuah
perusahaan berfokus pada tujuan utama untuk dapat mencapai pertumbuhan yang

©

menguntungkan secara efisien. Penelitian ini akan menjabarkan analisis apakah
dengan berfokus pada profitabilitas yang tinggi akan dapat mendorong
pertumbuhan yang menguntungkan bagi perusahaan kedepannya atau sebaliknya
perusahaan akan mencapai pertumbuhan yang menguntungkan kedepannya
apabila berfokus pada pertumbuhan perusahaan jangka panjang. Selain itu,
penelitian ini juga menganalisis hubungan dan pengaruh antara variabel
independen seperti leverage, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap
pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan. Penelitian ini mengacu pada
penelitian Maryam Jabeen dan Attaullah Shah (2013) yang berjudul The Inter-
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Relationship between Initial Profits,Growth-Focused Firms and Profit-Focused
Firms: Evidence from KSE 100 - Index Pakistan. Perbedaan antara penelitian ini
dengan penelitian Jabeen, Maryam dan Attaullah Shah terletak pada data yang
digunakan sebagai bukti penelitian. Penelitian ini menggunakan perusahaan
manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) agar hasil penelitian
ini dapat semakin sesuai dengan kondisi perusahaan yang ada di Indonesia. Selain
itu, penelitian ini juga menggunakan sampel perusahaan yang memiliki
pertumbuhan laba positif maupun perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba
negatif selama periode pengamatan yaitu 2012-2016. Pemahaman terkait
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pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan tidak terorientasi pada perusahaan
yang selalu memiliki pertumbuhan laba positif selama periode pengamatan
melainkan berorientasi pada sampel perusahaan yang secara gambaran umumnya
memiliki pertumbuhan laba positif. Apabila sampel perusahaan hanya
menggunakan perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba positif maka sampel
ini akan sangat sedikit dan tidak dapat merepresentasikan kondisi yang ada di
Indonesia.
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH LEVERAGE, UKURAN
PERUSAHAAN,

UMUR

PERUSAHAAN,

DAN

PROFITABILITAS

TERHADAP PERTUMBUHAN PERUSAHAAN YANG MENGUNTUNGKAN
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA.”
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1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini
yaitu:
1.2.1 Apakah ada pengaruh leverage terhadap pertumbuhan perusahaan yang
menguntungkan?
1.2.2 Apakah

ada

pengaruh

ukuran

perusahaan

terhadap

pertumbuhan

perusahaan yang menguntungkan?
1.2.3 Apakah ada pengaruh umur perusahaan terhadap pertumbuhan perusahaan
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yang menguntungkan?

1.2.4 Apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap pertumbuhan perusahaan yang
menguntungkan?

1.3 Tujuan Penelitian
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Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki
tujuan untuk:

1.3.1 Menganalisis dan menjabarkan pengaruh leverage terhadap pertumbuhan
perusahaan yang menguntungkan.
1.3.2 Menganalisis dan menjabarkan pengaruh ukuran perusahaan terhadap
pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan.
1.3.3 Menganalisis dan menjabarkan pengaruh umur perusahaan terhadap
pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan.
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1.3.4 Menganalisis

dan

menjabarkan

pengaruh

profitabilitas

terhadap

pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan.

1.4 Kontribusi Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi yaitu:
1.4.1

Bagi Penulis
a. Menambah wawasan yang lebih luas tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan dan
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fokus utama perusahaan yang dapat menyebabkan tercapainya keadaan
pertumbuhan yang menguntungkan.

b. Mampu menerapkan setiap teori dan pelajaran yang telah diperoleh
selama perkuliahan dengan menerapkannya dalam penyusunan laporan
skripsi.
1.4.2

Bagi Perusahaan

Menjadi bahan referensidan informasi yang berguna dalam mencapai

©

pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan.
1.4.3

Bagi Masyarakat
Menjadi bahan referensi dan informasi yang berguna bagi masyarakat
yang membutuhkan.
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1.5 Batasan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah di atas, makapenulis membatasi penelitian
ini hanya pada:
1.5.1

Penggunaan data keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesiaselama periode penelitian 2012-2016.

1.5.2

Penggunaan data keuangan perusahaan yang pertumbuhan perusahaannya
bernilai positif, namun pertumbuhan labanya dapat bernilai positif maupun
negatif. Kedua data ini berguna untuk mengelompokkan perusahaan ke
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dalam kategori perusahaan dengan pertumbuhan yang menguntungkan.
1.5.3

Penggunaanrasio DAR sebagai alat ukur leverage dalam uji pengaruh
terhadap pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan.

1.5.4

Penggunaan ukuran perusahaan berupa logaritma natural dari total aset
dalam

uji

pengaruh

terhadap

pertumbuhan

perusahaan

yang

menguntungkan.
1.5.5

©

Penggunaan umur perusahaan berupa logaritma natural dari tahun berjalan
dikurangi dengan tahun berdiri perusahaan dalam uji pengaruh terhadap
pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan.

1.5.6

Penggunaan rasio ROA sebagai alat ukur profitabilitas dalam uji pengaruh
terhadap pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
a. Hipotesis pertama yaitu leverage berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan, hipotesis kedua yaitu
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ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
perusahaan yang menguntungkan, dan hipotesis ketiga yaitu umur
perusahaan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan perusahaan
yang menguntungkan, tidak terdukung. Hal ini dikarenakan hasil
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pengujian menunjukkan bahwa variabel leverage (DAR), ukuran
(size), dan umur (age) tidak berpengaruh terhadap variabel
pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan. Tingginya leverage
menyebabkan perusahaan cenderung menggunakan dana internalnya
untuk melunasi utang/kewajiban, sehingga perusahaan tidak dapat
berfokus dalam mencapai pertumbuhan yang menguntungkan. Sample
data ukuran (size) yang diolah tidak dikelompokkan dalam kategori
perusahaan yang berukuran besar dan perusahaan berukuran kecil, hal
ini dapat menyebabkan tidak signifikannya pengaruh dalam pengujian.
Selain itu, sample data umur (age) perusahaan yang digunakan dalam
penelitian merupakan perusahaan yang rata-rata berada dalam tahap
kedewasaan (maturity) sehingga perusahaan-perusahaan tersebut
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cenderung untuk tidak berfokus pada pertumbuhan perusahaan seperti
yang dilakukan oleh perusahaan yang berada pada tahap pendirian
(birth) maupun tahap pertumbuhan (growth).
b. Hipotesis keempat yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan, telah terdukung. Hal
ini dikarenakan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel
profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh positif yang signifikan
terhadap variabel pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan.
Laba atau tingkat profitabilitas yang tinggi yang dimiliki perusahaan
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sebelum memulai pertumbuhannya akan sangat membantu perusahaan
dalam mencapai pertumbuhan yang menguntungkan. Selain itu,
perusahaan yang berfokus laba akan lebih berpotensi untuk mencapai
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pertumbuhan yang menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan
yang hanya berfokus pada pertumbuhan karena profitabilitas rendah
akan menyebabkan perrusahaan berada dalam keadaan tingkat
pertumbuhan yang rendah dan tingkat laba yang rendah.

5.2

Keterbatasan

Berikut ini merupakan beberapa keterbatasan yang terdapat dalam
penelitian ini, yaitu:
a. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen
berupa leverage (DAR), ukuran (size), umur (age), dan profitabilitas
(ROA) dengan nilai Nagelkerke R square yang masih relatif kecil
yaitu 0,032 atau 3,2%. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel
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independen seperti debt to assets ratio, size, age dan return on assets
hanya dapat menjelaskan variabel dependen yaitu pertumbuhan
perusahaan yang menguntungkan sebesar 3,2%, sedangkan 96,8%
dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.
b. Jenis perusahaan yang digunakan sebagai sampel hanya perusahaan
manufaktur, sehingga hasil temuan tidak dapat digeneralisasi ke
seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
c. Jumlah sampel data yang diolah hanya sebanyak 290 karena terdapat
banyak perusahaan yang tidak memenuhi kriteria penelitian sehingga
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data perusahaan tersebut harus dibuang.

d. Sampel data yang digunakan dalam penelitian adalah data perusahaan
yang pertumbuhan labanya positif maupun negatif selama periode
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pengamatan yaitu 2012-2016. Dapat diketahui bahwa dalam
penelitian ini tidak ada pemisahan antara sampel perusahaan yang
memiliki

pertumbuhan

laba

positif

maupun

yang

memiliki

pertumbuhan laba negatif walaupun variabel yang digunakan adalah
pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan karena penelitian ini
lebih diorientasikan pada sampel data perusahaan yang secara
gambaran umum memiliki pertumbuhan laba yang positif.

5.3

Saran
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, peneliti memberikan
beberapa saran kepada pihak peneliti yang akan datang dan pihak yang

47

berkepentingan lainnya. Berikut ini merupakan beberapa saran yang
diberikan, antara lain:
a. Dalam rangka mengembangkan penelitian ini, maka hal yang perlu
dipertimbangkan bagi penelitian di masa yang akan datang guna
mengatasi keterbatasan penelitian ini terkait nilai Nagelkerke R
square adalah mengidentifikasi beberapa variabel lain yang mungkin
terkait secara langsung sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan
perusahaan yang menguntungkan berdasarkan teori pendukung dan
menambahkan variabel-variabel tersebut ke dalam model penelitian.
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b. Dalam rangka mengembangkan penelitian ini, maka generalisasi hasil
penelitian dapat menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan.
Oleh karena itu, penelitian di masa yang akan datang dapat
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menggunakan objek penelitian yang berbeda atau menggunakan
perusahaan di sektor lainnya untuk mengeneralisasi hasil temuannya
ke seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

c. Dalam rangka mengembangkan penelitian ini, maka penambahan
sampel data pengujian dapat menjadi salah satu hal yang perlu
dipertimbangkan bagi penelitian di masa yang akan datang.
Penambahan sampel data pengujian dapat dilakukan dengan
menambah objek pengamatan berupa perusahaan di sektor lain atau
menambah periode pengamatan (lebih dari 5 tahun).
d. Dalam rangka mengembangkan penelitian ini, maka hal yang perlu
dipertimbangkan bagi penelitian di masa yang akan datang guna
mengatasi keterbatasan penelitian ini terkait sampel data yang tidak
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dipemisahkan antara data perusahaan yang memiliki pertumbuhan
laba positif maupun data perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba
negatif adalah memisahkan sampel data perusahaan yang memiliki
pertumbuhan laba positif dan data perusahaan yang memiliki
pertumbuhan laba negatif, sehingga data yang digunakan dalam
penelitian semakin sesuai dengan variabel yang digunakan yaitu
pertumbuhan perusahaan yang menguntungkan. Selain itu, penelitian
di masa mendatang juga tidak hanya berorientasi pada gambaran
secara umum bahwa perusahaan memiliki pertumbuhan laba positif,
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namun berorientasi pada perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba
positif secara keseluruhan.
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