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ABSTRAK 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis pengaruh 

Profitabilitas (ROA), Pertumbuhan Aset, Pertumbuhan Perusahaan,  Pajak badan secara 

parsial terhadap Keputusan Pendanaan (2) Untuk menganalisis pengaruh  Profitabilitas 

(ROA), Pertumbuhan Aset, Pertumbuhan Perusahaan,  Pajak badan secara simultan Terhadap 

Keputusan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA, pajak Badan menunjukkan 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan. pertumbuhan aset, pertumbuhan 

perusahaan,  menunjukkan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pendanaan. Sedangkan pengujian secara simultan Profitabilitas (ROA), Pertumbuhan Aset, 

Pertumbuhan Perusahaan, Pajak Badan berpengaruh signifikan Terhadap Keputusan 

Pendanaan. 

 

Kata Kunci :  Return On Assets (ROA) , Pertumbuhan Aset, Pertumbuhan Perusahaan, PPh 

Badan, Debt to Equity Ratio (DER). 
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I. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan manufaktur dalam 

setiap pekerjaan atau kegiatan 

operasional yang dilakukannya tentu 

memiliki acuan dan standar dasar 

yang digunakan oleh para karyawan 

yang bekerja, biasanya acuan standar 

tersebut disebut dengan SOP 

(Standar Operasional Prosedur) 

Istilah pasar modal (capital 

Market) berarti suatu tempat atau 

sistem bagaimana cara dipenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan dana untuk 

capital suatu perusahaan, merupakan 

pasar tempat orang membeli atau 

menjual surat efek yang baru 

dikeluarkan. 

Pendanaan merupakan hal yang 

sangat berpengaruh dalam kegiatan 

dunia usaha, karena berkaitan dengan 

banyak pihak yang berkepentingan. 

Pendanaan biasanya dapat bersumber 

dari dana internal maupun eksternal. 

Keputusan pendanaan suatu 

perusahaan diilihat dari sisi pasiva 

dalam neraca perusahaan dan 

keputusan pendanaan mencerminkan 

struktur modal yang dimiliki 

perusahaan (Wiagustini, 2010:6). 

Manajemen keuangan dalam 

Perusahaan memutuskan sumber 

dana suatu perusahaan tidak mudah 

karena manajer keuangan harus 

mengetahui seberapa besar dana 

yang dibutuhkan perusahaan dan 

sumber dana untuk perusahaan harus 

benar-benar relevan atau terpercaya. 

Hasil penelitaan Darmayanti 

(2012) Secara parsial variabel 

profitabilitas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap keputusan 

pendanaan pada perusahaan others di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2011. Namun Iriansyah dan Dana 

(2012) Profitabilitas, pajak dan 

pertumbuhan perusahaan secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pendanaan pada 

perusahaan industri rokok di Bursa 

Efek Indonesia periode 2007–2010. 

Dan Yunita (2016) secara parsial 

menunjukkan bahwa pertumbuhan 

aset tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pendanaan pada 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2014. Namun Lestari, 

dkk. (2013) pertumbuhan aset, 

profitabilitas, dan pertumbuhan 

pejualan yang dalam penelitian ini 

telah terbukti berpengaruh terhadap 

keputusan pendanaan. 
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II.  METODE 

Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian expost 

facto. Indriantoro dan Supomo (2009:27), 

menyatakan expost facto adalah suatu 

penelitian yang dilakukan untuk meneliti 

suatu peristiwa yang telah terjadi dan 

kemudian merunut ke belakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat 

menimbulkan kejadian tersebut.  

Populasi 

Populasi yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2014 – 2017 yang 

berjumlah 147 perusahaan. 

Sampel 

Pengambilan sampel penelitian ini 

dilakukan dengan metode purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2012:122) 

“Metode purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu".  

 

III.  HASIL DAN KESIMPULAN 

Untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen dengan 

variabel dependen, maka digunakan 

model regresi linier berganda 

(multiple linier regression method). 

Perhitungan analisis regresi dapat 

dilihat pada tabel 1 sebagai berikut.  

Tabel 1  

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

B 

Std. 

Error 

1 (Constant) 1,431 ,132 

Profitabilitas(ROA) -,041 ,008 

pertumbuhan aset -,001 ,002 

pertumbuhan 

perusahaan 

-,000000002 ,000 

PPh Badan -,0000000000009 ,000 

 

Berikut hasil pengujian secara 

parsial menggunakan uji t yang 

nilainya akan dibandingkan dengan 

signifikansi 0,05 atau 5%. 

Tabel 2 

Hasil Uji T (Parsial) 

Model t Sig. 

1 (Constant) 10,820 ,000 

Profitabilitas(ROA) -5,187 ,000 

pertumbuhan aset -,301 ,765 

pertumbuhan perusahaan -,569 ,572 

PPh Badan -2,725 ,009 

 

Berikut hasil pengujian secara 

simultan menggunakan uji F yang 

nilainya akan dibandingkan dengan 

signifikansi 0,05 atau 5%.  
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Tabel 3 

Hasil Uji F (Simultan) 

Model 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1,598 8,383 ,000
b
 

Residual ,191   

Total    

 

Pengaruh Profitabilitas(ROA) terhadap 

keputusan pendanaan 

Hasil dari pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

secara parsial Profitabilitas(ROA) 

berpengaruh terhadap keputusan 

pendanaan. diperoleh nilai signifikan uji t 

sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil 

dari 0,05, maka berarti H0 tolak dan Ha 

diterima dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa Profitabilitas(ROA) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pendanaan. Hasil penelitian ini 

sesuai dengan landasan teori pecking 

Order Theory yang menyimpulkan bahwa 

Pecking order Theory bisa menjelaskan 

kenapa perusahaan yang mempunyai 

tingkat keuntungan yang tinggi justru 

mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. 

Tingkat utang yang kecil tersebut tidak 

dikarenakan perusahaan mempunyai target 

tingkat utang yang kecil tetapi karena 

mereka tidak membutuhkan dana 

eksternal. Tingkat keuntungan yang tinggi 

menjadikan dan internal mereka cukup 

untuk memenuhi kebutuhan investasi.  

Pengaruh pertumbuhan aset terhadap 

keputusan pendanaan 

Hasil dari pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

secara parsial pertumbuhan aset tidak 

berpengaruh terhadap keputusan 

pendanaan. diperoleh nilai signifikan uji t 

sebesar 0,765. Nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05, maka berarti H0 diterima dan Ha 

ditolak dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa Pertumbuhan Aset secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pendanaan. Teori Martono dan 

Harjito, (2013: 133). Pertumbuhan  aset  

didefinisikan  sebagai  perubahan  tahunan  

dari  total  aktiva. Peningkatan   aset   yang   

diikuti   peningkatan   hasil   operasi   akan   

semakin   menambah kepercayaan  pihak  

luar  terhadap  perusahaan.  Dengan  

meningkatnya  kepercayaan  pihak luar  

(kreditur)  terhadap  perusahaan,  maka  

proporsi  penggunaan  sumber  dana  

hutang semakin  lebih  besar  dari pada  

modal  sendiri.  Hal  ini  didasarkan  pada  

keyakinan  kreditur atas  dana  yang  

ditanamkan  kedalam  perusahaan  dijamin  

oleh  besarnya  aset  yang  dimiliki 

perusahaan   

Pengaruh pertumbuhan perusahaan 

terhadap keputusan pendanaan 

Hasil dari pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

secara parsial Pertumbuhan Perusahaan 
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tidak berpengaruh terhadap keputusan 

pendanaan. diperoleh nilai signifikan uji t 

sebesar 0,572. Nilai tersebut lebih besar 

dari 0,05, maka berarti H0 diterima dan Ha 

ditolak dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa Pertumbuhan Perusahaan secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Pendanaan. 

Pertumbuhan perusahaan merupakan suatu 

harapan yang diinginkan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan perusahaan, 

baik internal perusahaan yaitu manajemen 

maupun eksternal perusahaan seperti 

investor dan kreditur. Pertumbuhan ini 

diharapkan dapat memberikan aspek yang 

positif bagi perusahaan seperti adanya 

suatu kesempatan berinvestasi di 

perusahaan tersebut. Pertumbuhan 

perusahaan juga mengindikasikan 

kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan usahanya.  

Pengaruh PPh Badan terhadap 

keputusan pendanaan 

Hasil dari pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

secara parsial PPh Badan berpengaruh 

terhadap Keputusan Pendanaan. diperoleh 

nilai signifikan uji t sebesar 0,009. Nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05, maka berarti 

H0 ditolak dan Ha diterima dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa PPh 

Badan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Keputusan Pendanaan. 

Pajak adalah jumlah pajak yang 

dibebankan kepada masing-masing 

perusahaan berdasarkan pada tarif pajak 

yang ditentukan pemerintah atas 

penghasilannya yang kena pajak yang 

diperoleh. Sedangkan Wajib pajak badan 

adalah sekumpulan  orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara atau 

badan usaha milik daerah dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga, dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

dan bentuk usaha tetap.  

Pengaruh Profitabilitas(ROA), 

Pertumbuhan Aset, Pertumbuhan 

Perusahaan, PPh Badan terhadap 

keputusan pendanaan 

Hasil dari pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

Profitabilitas(ROA), Pertumbuhan Aset, 

Pertumbuhan Perusahaan, PPh Badan  

secara simultan berpengaruh signifikan 

Terhadap Keputusan Pendanaan. diperoleh 

nilai signifikan Uji F sebesar 0,000 yang 

artinya lebih kecil dari tingkat signifikansi 

yaitu 0,05 atau 5%. Maka H0 ditolak dan 
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Ha diterima sehingga dapat dikatakan 

bahwa Profitabilitas(ROA), Pertumbuhan 

Aset, Pertumbuhan Perusahaan, PPh Badan  

secara simultan berpengaruh signifikan 

Terhadap Keputusan Pendanaan. Dengan 

nilai koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) sebesar 0,376  yang berarti bahwa 

37,6% keputusan pendanaan dapat 

dijelaskan oleh keempat variabel 

independen. 

 

IV. PENUTUP 

Dari hasil pengujian tersebut, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

pertama, Profitabilitas(ROA)  

menunjukkan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pendanaan  pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2017, dimana 

nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih 

kecil dari 0,05. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

kedua,  Pertumbuhan Aset  

menunjukkan secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pendanaan  pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2017, dimana 

nilai signifikansinya sebesar 0,765 lebih 

besar dari 0,05. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

ketiga,  Pertumbuhan Perusahaan  

menunjukkan secara secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

Keputusan Pendanaan  pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2017, dimana 

nilai signifikansinya sebesar 0,572 lebih 

besar dari 0,05. 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

ke empat,  PPh Badan  menunjukkan 

secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Keputusan Pendanaan  pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017, 

dimana nilai signifikansinya sebesar 

0,009 lebih kecil dari 0,05. 

5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

secara simultan,  Profitabilitas(ROA), 

Pertumbuhan Aset, Pertumbuhan 

Perusahaan, PPh Badan secara simultan 

berpengaruh signifikan Terhadap 

Keputusan Pendanaan  pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2017, dimana 

nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih 

kecil dari 0,05. 
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