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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Terdapat penelitian-penelitian mengenai perbatasan pembiayaan dan 

pertumbuhan perusahaan di Karibia. Studi terdekat dengan yang satu ini adalah 

bahwa oleh Craigwell dan Moore (2004). Makalah ini membahas dua jenis 

kendala pembiayaan: keuangan internal dan plafon hutang. Temuan menunjukkan 

bahwa pada awalnya, perusahaan yang dibatasi likuiditas cenderung melakukan 

investasi berlebihan dalam modal, dalam periode mendatang dan menghasilkan 

tingkat pertumbuhan yang lebih lambat. Selain itu, perusahaan dengan plafon 

utang mengalami pola pertumbuhan yang berfluktuasi. 

Kendala likuiditas bahkan lebih penting bagi perusahaan yang lebih 

rentan, yaitu perusahaan pemula, usaha kecil, dan lain-lain. Oliveira dan Fortunato 

(2006) mencatat bahwa perusahaan besar pada umumnya cenderung lebih mudah 

melakukan akses terhadap arus kas melalui sumber daya internal, hutang atau 

penerbitan ekuitas. Memang hasil empiris yang diberikan di kertas menunjukkan 

bahwa sensitivitas pertumbuhan perusahaan terhadap arus kas cenderung lebih 

tinggi atau besar untuk perusahaan yang lebih kecil dan muda, yakni menyiratkan 

batasan pembiayaan yang lebih besar untuk perusahaan-perusahaan ini. 

Ada sedikit penelitian mengenai batasan pembiayaan dan pertumbuhan 

perusahaan di Karibia. Studi terdekat dengan yang satu ini adalah bahwa oleh 

Craigwell dan Moore (2004). 

Berdasarkan penelitian pada latar belakang ini, penulis rencana 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Umur, Ukuran dan 
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Rasio Keuangan perusahaan terhadap Pertumbuhan Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mendapatka bahwa pertumbuhan 

perusahaan manufaktur sejak tahun 2018 hanya mencapai 4,27%, dibandingkan 

dari tahun sebelumnya 4,29% pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan pada 

perusahaan ekonomi pada tahun sebelumnya naik 5,07% pada tahun 2017 tapi 

pada tahun 2018 hanya mencapai 5,17%, hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan ekonomi tidak berhubungan dengan perusahaan 

manufaktur, baik pada sector transportasi, telekomunikasi dan perdagangan. 

Penyebab asalan kenapa sebuah perusahaan dapat menjadi perusahaan 

yang terbaik adalah bahwa perusahaan mendapatkan predikat yang bagus tidak 

hanya dari keuntungan perjualan, tetapi juga karena memiliki kredibilitas yang 

dapat diterima oleh pemeritah dan swasta. 

Suhariyanto kepala BPS bilang bahwa perusahaan bagian Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) masih dalam keadaan domininasi sekitar 26,71 juta 

perusahaan non-pertanian yang diagap sebagai dasar skala bisnisnya, Indonesia 

tercatat sekitar kini mempunyai 26,26 juta bagian perusahaan non-pertanian hanya 

mencapai 0,45 juta perusahaan yang termasuk bagian kategori Usaha Menengah 

Besar (UMB). 

Ekonomi pada Indonesia triwulan I-2019 kini dibandingkan dengan 

tahun sebelumya turun 0,59% pada bagian perusahaan produksi, alasan 

penyebabnya penurunan adalah kontraksi yang terjadi beberapa perusahaan usaha, 
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dan pada perusahaan yang berhubungan dengan Pemeritahan, Ekspor dan 

Pembentukan Modal Tetap Bruto adalah bagian penyebab penuruan pada bagian 

pengeluaran.  

Berdasarkan perusahaan terbesar pada penghasilan laba tersebut ada pada 

perusahaan PT Astra International Tbk, Pertamina, PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 

(Telkom), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), PT Hanjaya 

Mandala Sampoerna Tbk (Sampoerna), Hero Supermarket, Unilever, Gudang 

Garam, PT Adaro Energy Tbk, Perusahaan Gas Negara (PGN), Indofood, Bank 

Danamon, Bank Tabungan Negara (BTN), Semen Gresik, Kalbe farma, Bank 

Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan topik permasalahan yang akan diteliti, dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah age dapat terpengaruh signifikan terhadap growth perusahaan ? 

2. Apakah size dapat terpengaruh signifikan terhadap growth perusahaan? 

3. Apakah asset perusahaan dapat terpengaruh signifikan terhadap growth 

perusahaan? 

4. Apakah debt dapat terpengaruh signifikan terhadap growth perusahaan? 

5. Apakah sales dapat terpengaruh signifikan terhadap growth perusahaan? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan di atas tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Untuk mengatahui apakah age terdapat pengaruh signifikan positif 

terhadap growth perusahaan? 

2. Untuk mengetahui apakah size perusahaan terpengaruh signifikat positif 

pada growth perusahaan? 

3. Untuk mengetahui apakah asset perusahaan terpengaruh signifikat 

negatif pada growth perusahaan? 

4. Untuk mengetahui apakah debt perusahaan terpengaruh signifikat positif 

pada growth perusahaan? 

5. Untuk mengetahui apakah pengaruh sales terpangaruh signifikan positif 

pada growth perusahaan? 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan manfaat yang 

ada pada bagian berikut:  

1 Bagi Perusahaan 

Tujuan hasil penelitian ini berharap agar mampu berguna bagi 

perusahaan agar dapat memberikan informasi yang berguna dan tepat 

sehingga dalam pengambilan keputusan mempunyai informasi yang kuat 

dan effesien untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

2. Bagi Investor 
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Tujuan hasil penelitian ini diharapkan agar mampu digunakan sebagai 

informasi untuk dasar objektif atau pertimbagan investor pada waktu 

penyimpulan untuk saat investasi pada suatu perusahaan.  

3. Bagi Akademisi 

Tujian dari hasil penelitian ini diharapkan agar mampu digunakan untuk 

sebagai inforrmasi yang berguna agar membantu penelitian yang sama 

atau untuk membantu melanjutkan perkembangan ilmu pengetahuan pada 

masa depan. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Tujuan Sistematika pembahasan ini yaitu memberi bentuk tentang isi 

pada bab-bab yang telah disusun pada penelitian ini, dengan perincian sebagai 

uraian berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan terdiri atas latar belakang dari penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, permasalahan penelitian dan 

sistematika pembahasan atas penyusunan penelitian ini  

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini membahas tentang kerangka teoritis, model yang 

mendasari penelitian, penjelasan dari penelitian sebelumnya dan 

perumusan hipotesis atas penyusunan penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 
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Pada bab ini menjelasin tentang metode penelitian yang dimakai dari 

obyek penelitian, definisi operasional variable, rancangan penelitian, 

metode analisi data, dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian data pada penelitian 

ini yang telah dikumpulkan, dianalisis, statistic deskriptif, uji outlier, 

hasil uji asumsi dan penjelasan pada hasil-hasil yang dihasilkan dari 

hipotesis yang diujikan. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini menjelaskan tentang penjelasan penutup dari penelitian 

yang dihasilkan dari proses penelitian ini, penemuan-penemuan yang 

mempunyai hasil analisis, keterbatasan yang perlu diungkapan dan 

rekomendasi yang dapat disarankan dengan tujuan untuk berguna pada 

peneliti-peneliti yang akan datang mengenai topic penelitian ini. 
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