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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 
2.1  Growth 

Sebagian besar pertumbuhan baru-baru ini di perusahaan-perusahaan di 

seluruh dunia telah terjadi dalam apa yang disebut ekonomi baru. Perusahaan-

perusahaan ini adalah sumber penting dari inovasi ilmiah dan pekerjaan. 

Akibatnya, Elston (2002) menyelidiki apakah hubungan yang dibahas di atas 

berlaku untuk perusahaan-perusahaan terutama yang terlibat dalam 

pengembangan dan/atau penerapan informasi atau pengetahuan. Pertumbuhan 

perusahaan ekonomi baru cenderung lebih tinggi untuk perusahaan kecil. Dalam 

hal usia perusahaan, likuiditas cenderung memoderasi hubungan antara usia dan 

pertumbuhan: tanpa mengendalikan likuiditas. Namun, begitu efek likuiditas 

dikontrol dalam model, perusahaan yang masih dalam keadaaan baru atau baru 

berdiri dalam jangka pendek diperkirakan kecepetan pertumbuhannya lebih cepat 

dibandingkan perusahaan yang sudah lama berdiri. 

Ada kemungkinan bahwa hubungan antara pertumbuhan perusahaan dan 

likuiditas dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Banyak penulis telah 

meneliti hubungan antara ukuran dan pertumbuhan perusahaan (Ijiri & Simon, 

1964; Lucas, 1978; Simon & Bonini, 1958) dalam upaya untuk menilai Hukum 

Gibrat. (Mansfield, 1962) memberikan pernyataan sederhana tentang Hukum 

Gibrat: "probabilitas perubahan proporsional yang ditentukan dalam ukuran 

(pertumbuhan) selama periode tertentu sama untuk semua perusahaan dalam 

industri tertentu tanpa memandang ukurannya pada awal periode. Oleh karena itu, 

undang-undang tersebut menyarankan agar tingkat pertumbuhan suatu perusahaan 
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harus independen terhadap ukurannya pada awal periode yang diperiksa. Bukti 

yang sampai saat ini mendukung undang-undang ini telah dicampur. 

Ada sedikit penelitian tentang kendala pembiayaan dan pertumbuhan 

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

oleh Craigwell dan Moore (2004). Jenis-jenis kendala pembiayaan: keuangan 

internal, piutang dan biaya bunga eksponensial. Temuan menunjukkan bahwa 

pada awalnya muda, perusahaan yang dibatasi likuiditas cenderung melakukan 

investasi berlebihan dalam modal, melelahkannya selama periode mendatang dan 

menghasilkan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat. Selain itu, perusahaan 

dengan pagu utang mengalami pola pertumbuhan yang berfluktuasi. 

Likuiditas perusahaan berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh 

perusahaan dapat dicairkan menjadi tunai berdasarkan kemampuan yang dimiliki 

oleh perusahaan. Likuiditas sangat penting dalam periode pendapatan rendah di 

mana perusahaan tidak dapat mengakses pasar modal dan karena itu berfungsi 

sebagai penyokong penting untuk melanjutkan operasi bisnis normal (Anderson, 

2002). Tanpa likuiditas yang cukup, perusahaan mungkin tidak dapat mengambil 

keuntungan dari peluang investasi yang berpotensi menguntungkan yang dalam 

jangka panjang dapat berdampak pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup 

perusahaan (Bond, Ann, Jacques, & Benoit, 2003; Fazzari, Hubbard, Petersen, 

Blinder, & Poterba James, 1988). 

  

2.2  Model Penelitian Terdahulu  

Model teoritis lain dari pertumbuhan perusahaan, seperti Lucas (1978), 

Nelson, Winter, dan Press (1982) dan Jovanovic (1982) memiliki implikasi 
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spesifik untuk dinamika aktual dari pertumbuhan perusahaan secara individu. 

Model-model ini menekankan peran kurva biaya berbentuk-U dan pembelajaran 

dalam evolusi distribusi ukuran perusahaan. 

Ando, Matsumoto, dan Matsumoto (2017) Data dasar terdiri dari 

perusahaan Jepang yang tanggalnya termasuk dalam Laporan Keuangan Statistik 

Korporasi oleh Industri, menganalisis hubungan antara pertumbuhan dan stabilitas 

perusahaan yang menggunakan utang dan tingkat rata-rata penggunaan jangka 

panjang utang berdasarkan data perusahaan.Variabel yang digunakan berupa 

hutang, pertumbuhan, Leverage dan kinerja. 

Beck dan Uc (2005) menggunakan database yang terdiri dari 4000 

perusahaan dari 54 negara untuk menguji hubungan antara pertumbuhan 

perusahaan dan kendala pendanaan. Studi ini menemukan bahwa perusahaan kecil 

cenderung paling terpengaruh oleh kendala yang berasal dari keterbelakangan 

keuangan dan hukum serta korupsi. 

Checherita dan Rother (2010) mengekspresikan pertumbuhan sebagai 

bentuk fungsional kuadrat utang dalam sampel dari dua belas negara kawasan 

euro selama periode yang dimulai pada tahun 1970.berdasarkan variabel yang 

digunakan berupa hutang perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan Interest rate. 

Coad, Daunfeldt dan Halvarsson (2014) menganalisi hubungan 

pertumbuhan dan umur perusahaan menggunakan set data yang kaya pada semua 

perusahaan perseroan terbatas di Swedia selama 1997-2010, yang mencakup 

perusahaan dari segala usia dan informasi tentang perusahaan yang baru terdaftar. 

Variabel yang digunakan berupa size perusahaan, age perusahaan, growth 

perusahaan dan sales. 
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Dar dan Mary (2015) menggunakan sampel yang untuk penelitian ini 

terdiri dari data untuk perusahaan yang sama yang mempertahankan identitas 

mereka selama periode 2006-2010. Perusahaan-perusahaan ini dipilih dari daftar 

Financial Post dari 500 perusahaan industri terbesar di Kanada. Perusahaan-

perusahaan ini diklasifikasikan menjadi empat kelompok berdasarkan ukurannya 

yang diukur berdasarkan rasio penjualan/pendapatan, sehingga masing-masing 

kelompok mencakup 65 perusahaan. Metode yang diteliti mengunakan ukuran 

perusahaan terpengaruh pada pertumbuhan perusahaan memiliki signifikan 

positif. 

Droucopoulos (1982) melakukan penelitian hubungan ukuran perusahaan 

dan pertumbuhan perusahaan dari Amerika Serikat, Europe dan Japan untuk 

dipertimbangkan secara terpisah perusahaan Amerika Serikat dan non-Amerika 

Serikat mengungkapkan bahwa tidak mempunyai perbedaan yang signifikan pada  

ukuran dan pertumbuhan perusahaan. Variabel yang digunakan berupa age, size, 

leverage dan growth perusahaan.  

Hall (1986) menggunakan data panel pada perusahaan-perusahaan yang 

diperdagangkan secara umum di sektor manufaktur AS dari jumlah yang sama 

dengan sekitar 1.800 perusahaan pada tahun 1976, sehinga dapat mengikuti 

sebagian besar selama setidaknya tiga tahun, dan lebih dari setengahnya dari 

tahun 1972 hingga tahun 1983, dalam menganalisis jenis data ini: pilihan ukuran, 

peran kesalahan pengukuran, dan efek terhadap pertumbuhan perusahaan kecil 

dan sedang. 

Harabi (2003) melakukan penelitian berdasarkan survei lapangan 

terhadap 370 perusahaan yang dilakukan di bawah Bank Dunia pada tahun 1998. 
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Sampel mencakup perusahaan dengan ukuran yang berbeda, dari lebih dari 100 

pekerja hingga 5 pekerja atau lebih sedikit. Ini juga mencakup semua sektor 

ekonomi utama: manufaktur, konstruksi, jasa, dan perdagangan. Variabel yang 

digunakan berupa pertumbuhan, umur, ukuran, lokasi perusahaan, Legal Form, 

dan Market Demand. 

Wang (2013) menguji pengaruh struktur dewan pada kinerja perusahaan. 

Hasilnya tidak hanya memberikan bukti empiris yang kuat, yang kontras dengan 

pendapat umum bahwa ukuran papan kecil lebih baik dan bahwa komposisi 

dewan tidak berkorelasi dengan kinerja perusahaan. Variabel yang gunakan 

berupa board structure, corporate governance, firm size dan firm growth.  

 

2.3  Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Age terhadap Growth 

Karena perusahaan adalah organisasi yang dapat direstrukturisasi karena 

kebutuhan berkembang, tidak ada alasan mengapa mereka harus menua. Bahkan, 

ketika mereka dewasa, perusahaan harus dapat belajar. Mereka dapat belajar 

dengan melakukan atau dengan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan; 

mereka dapat mempekerjakan sumber daya manusia dan melatih karyawan 

mereka; dan mereka dapat belajar dari perusahaan lain di industri yang sama dan 

di industri lain (Bahk & Gort, 1993). Seiring waktu, perusahaan juga harus 

menemukan apa yang mereka kuasai (Jovanovic, 1982). Konsisten dengan 

kepercayaan sebelumnya, berbagai penelitian dalam literatur organisasi industri 

melaporkan bahwa usia harapan hidup meningkat seiring bertambahnya usia 

(Dunne, Roberts, & Samuelson, 1989) dan perusahaan yang lebih baik bertahan 
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(Baker & Kennedy, 2002). Hopenhayn (1992) menunjukkan bahwa, di bawah 

asumsi yang masuk akal, perusahaan yang sudah lama berdiri akan menikmati 

keuntungan dan nilai yang lebih tinggi. 

Coad, Segarra dan Teruel (2016) menunjukkan bahwa intensitas R & D 

secara positif mempengaruhi pertumbuhan perusahaan terlepas dari usia 

perusahaan. Namun, beberapa perbedaan penting muncul. Pertama, untuk 

perusahaan muda dampaknya meningkat di seluruh quantiles, sementara 

perusahaan lama menunjukkan dampak negatif atau stabil di seluruh kuantil. 

Coad, Segarra dan Teruel (2013) meneliti perusahaan yang lebih tua 

lebih mampu mengubah pertumbuhan penjualan menjadi pertumbuhan laba dan 

produktivitas berikutnya. Di sisi lain, juga menemukan bukti bahwa kinerja 

perusahaan memburuk seiring bertambahnya usia.  

Coad, Daunfeldt dan Halvarsson (2014) menelitikan bahwa perusahaan 

muda ditandai oleh pertumbuhan positif, sedangkan koefisien korelasi berubah 

semakin negatif untuk perusahaan yang lebih tua. 

Coad et al. (2014) menemukan bahwa hasil penelitian cenderung 

menghasilkan bahwa perusahaan yang lebih muda pada umumnya kecepatan 

perkembangannya cenderung lebih unggul dibanding perusahaan yang telah 

berdiri sejak lama, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang cenderung 

berperkembangan tinggi pada umumnya lebih muda dari perusahaan lain, terlepas 

dari apakah pekerjaan, penjualan, produktivitas tenaga kerja atau nilai tambah 

digunakan sebagai indikator pertumbuhan. Hal ini menyebabkan hubungan antara 

pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan menghilang ketika 
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mengendalikan usia perusahaan, menunjukkan bahwa kausalitas berjalan dari usia 

ke pertumbuhan dan bukan dari ukuran ke pertumbuhan. 

Harabi (2003) Menemukan usia perusahaan juga memiliki dampak 

negatif pada pertumbuhan perusahaan. Perusahaan yang lebih muda tumbuh lebih 

cepat. Penelitian lain menunjukkan bahwa mereka juga yang lebih cenderung 

mengekspor daripada perusahaan yang lebih tua. 

H1: Age perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap growth 

perusahaan. 

2.3.2 Pengaruh Size terhadap Growth  

Jika variabel independen yang dipermasalahkan adalah tingkat 

pertumbuhan yang diukur sebagai ukuran pada periode awal lebih kecil dari pada 

periode awal, dan variabel independen adalah ukuran pada periode awal, diukur 

dengan teror, maka fins yang memiliki ukuran rendah secara transitoril karena 

kesalahan pengukuran akan lebih rata-rata tumbuh lebih cepat daripada mereka 

yang berukuran sangat tinggi, dengan asumsi bahwa semua sirip memiliki tingkat 

pertumbuhan yang sama. (Griliches & Hausman, 1986). 

Coad et al (2013) menunjukan ada hubungan antara kondisi startup dan 

kinerja selanjutnya. Meskipun telah menunjukkan bahwa usia perusahaan 

merupakan variabel penting, kondisi awal dan ukuran awal dapat diharapkan 

memiliki efek jangka panjang pada perusahaan. 

Coad et al (2016) meneliti ukuran perusahaan menunjukkan efek negatif 

yang signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan, tetapi dampaknya lebih besar 

di antara perusahaan muda. Sehubungan dengan usia perusahaan, variabel ini 
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memberikan efek negatif yang signifikan bagi perusahaan muda, sementara 

perusahaan lama tidak menunjukkan dampak yang signifikan. 

Elston (2002) menyelidiki apakah hubungan yang berlaku untuk 

perusahaan terutama yang terlibat dalam pengembangan atau penerapan informasi 

atau pengetahuan. Hasilnya menunjukkan bahwa sementara untuk perusahaan 

ekonomi lama pertumbuhan cenderung lebih tinggi di antara perusahaan besar, 

untuk perusahaan ekonomi baru pertumbuhan cenderung lebih tinggi untuk 

perusahaan kecil. 

Evans (1987) melaporkan hubungan negatif antara ukuran dan tingkat 

pertumbuhan di antara sampel besar perusahaan Amerika Serikat, sementara Hall 

(1986) juga mempelajari perusahaan Amerika Serikat, menemukan bahwa hukum 

Gibrat berlaku untuk perusahaan yang lebih besar, dan ukuran itu memiliki positif 

lemah. Berpengaruh pada pertumbuhan untuk perusahaan kecil. 

Hall (1986) hasil negatif dalam arti bahwa tidak ada pengukuran 

kesalahan dalam pekerjaan atau gesekan sampel dapat menjelaskan negatif 

koefisien pada ukuran perusahaan dalam persamaan laju pertumbuhan. 

Hall (1986) menyarankan untuk menemukan korelasi negatif antara 

ukuran perusahaan dan pertumbuhan dan meletakkan beberapa dasar untuk 

pemodelan dinamika perusahaan yang lebih hati-hati, kelihatannya bahwa 

perusahaan kecil dalam sampel pertumbuhan cepat, dengan perbedaan empat poin 

persentase dalam tingkat pertumbuhan tahunan antara. 

Harabi (2003) tampaknya memiliki dampak negatif pada pertumbuhan 

perusahaan, semakin besar sebuah perusahaan, semakin kecil kemungkinan 

perusahaan tersebut akan tumbuh dalam tiga tahun ke depan. Perlambatan proses 
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konvergensi menuju ukuran kondisi jangka panjang terjadi. Dengan kata lain, 

perusahaan kecil dengan tingkat kecepatan pertumbuhan lebih unggul daripada 

perusahaan besar. 

Sebuah studi tentang perusahaan-perusahaan Inggris oleh Singh dan 

Whittington (1975) menunjukkan hubungan yang agak positif antara ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan, sedangkan Kumar (1985) menemukan pengaruh 

negatif yang lemah dari ukuran terhadap pertumbuhan. Dalam studi lain dari 

perusahaan-perusahaan Inggris, Hart dan Oulton (1996) menemukan bahwa di 

antara perusahaan yang bertahan selama periode 1989-93, hanya perusahaan yang 

sangat kecil tumbuh lebih cepat; di antara perusahaan yang tersisa ada sedikit 

kecenderungan untuk pertumbuhan proporsional perusahaan untuk bervariasi 

dengan ukurannya. 

Studi yang melibatkan perusahaan internasional besar juga 

mengungkapkan hasil yang bertentangan pada hubungan ukuran-pertumbuhan. 

Lihat misalnya, V. Droucopoulos (1983), dan Buckley, Dunning dan Pearce 

(1984). Namun demikian, model simulasi yang dirumuskan oleh Nelson et al. 

(1982) menunjukkan bahwa perusahaan yang berdiri sejak lama/perusahaan besar 

memiliki tingkat pertumbuhan yang diharapkan lebih tinggi yang disebabkan oleh 

keunggulan penelitian mereka dalam kompetisi teknologi. 

Majumdar (1998) mengungkapkan bahwa keberadaan hubungan antar 

pertumbuhan dan ukuran adalah negatif. Ini menunjukkan bahwa proses 

konsentrasi industri saat ini tidak sedang berlangsung di India. Hukum Gibrat 

tidak ditemukan berlaku dalam konteks India. Hasilnya menunjukkan bahwa 
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perusahaan besar, sebaliknya, tumbuh pada tingkat yang secara proporsional lebih 

rendah daripada perusahaan yang lebih kecil. 

Niskanen (2007) meneliti hasil pada usia perusahaan mengkonfirmasi 

temuan sebelumnya dengan menyarankan bahwa perusahaan yang baru berdiri 

cenderung tumbuh lebih cepat dibanding dengan perusahaan yang sudah lama 

berdiri. Kami mengukur ukuran perusahaan dengan menambahkan variabel 

ukuran kuadrat ke model. Hasil kami menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan 

awalnya meningkat dengan ukuran perusahaan tetapi kemudian mulai menurun 

setelah tingkat tertentu. 

Singh dan Whittington (1975) menemukan bawha antara dari ukuran dan 

pertumbuhan memiliki hubungan yang positif. Kelas ukuran yang lebih besar 

cenderung memiliki rata-rata yang berjumlah tinggi mengenai pertumbuhan 

daripada perusahaan dalam kelas ukuran yang lebih kecil. 

Droucopoulos (1982) meneliti bahwa hanya sebagian kecil dari 

kemungkinan pasangan yang menunjukkan hubungan negatif antara ukuran dan 

pertumbuhan dan ini terjadi secara eksklusif setiap kali perusahaan Amerika 

memasukkan sampel sehingga menunjukkan bahwa secara keseluruhan tidak ada 

bukti kuat tentang relasi negatif antar ukuran awal dan tingkat pertumbuhan, 

apalagi yang positif. 

Droucopoulos (1983) bukti yang cukup besar bahwa ukuran awal 

perusahaan tidak memiliki pengaruh yang nyata pada tingkat pertumbuhan rata-

rata mereka selama berbagai periode waktu, penyebaran tingkat pertumbuhan 

tidak terkait dengan ukuran perusahaan yang sebenarnya dan tingkat pertumbuhan 

dalam satu periode tidak bergantung pada periode berikutnya. 
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H2: Size perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap growth 

perusahaan. 

2.3.3   Pengaruh Sales Perusahaan terhadap Growth Perusahaan 

Banyak penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan cepat perusahaan 

mengamati distribusi pekerjaan atau pertumbuhan penjualan dan mengambil 10 

persen teratas dari masing-masing distribusi (Lessat & Woywode, 1999; Storey, 

1996). Hal ini dimotivasi oleh kenyataan bahwa hanya beberapa perusahaan yang 

menciptakan mayoritas lapangan kerja. Sebagai contoh, Storey (1994) 

menyebutkan bahwa 4 persen dari perusahaan yang tumbuh cepat dalam 

sampelnya menciptakan sekitar 50 persen dari pekerjaan dalam kohort ini lebih 

dari satu dekade. 

Coad et al (2014) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan untuk 

usaha baru ditandai dengan positif, sedangkan ternyata semakin negatif untuk 

perusahaan yang lebih tua. Dengan demikian nampak bahwa jalur pertumbuhan 

dari perusahaan yang lebih tua dihadang oleh lingkungan, dan bahwa perusahaan 

yang lebih tua memiliki tantangan dalam mengadaptasi strategi mereka untuk 

mengubah kondisi pasar, sedangkan perusahaan baru perlu tumbuh untuk 

mencapai skala efisien minimum. 

Delmar, Davidsson dan Gartner (2003) membahas berbagai ukuran 

kinerja dan menyarankan bahwa jika hanya satu indikator harus dipilih sebagai 

ukuran pertumbuhan perusahaan, maka ukuran pertumbuhan yang disukai adalah 

penjualan. Angka penjualan relatif mudah diperoleh dan mencerminkan 

perubahan jangka pendek dan jangka panjang di perusahaan. Selain itu, seperti 

yang ditunjukkan Barkham, Gudgin dan Hart (1996), itu juga merupakan 
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indikator yang disukai oleh pengusaha itu sendiri. Argumen lain untuk 

menggunakan pertumbuhan penjualan didasarkan pada proses pertumbuhan yang 

didorong oleh permintaan untuk produk dan layanan perusahaan. Peningkatan 

penjualan akan memungkinkan pertumbuhan di sepanjang dimensi lain seperti 

karyawan dan aset. Namun penjualan, mungkin tidak selalu merupakan ukuran 

kinerja terbaik. 

Fitzsimmons, Steffens, & Douglas (2005) meneliti bahwa perusahaan-

perusahaan dengan pertumbuhan yang lebih cepat berada pada rata-rata yang lebih 

muda, dan perusahaan-perusahaan laba tinggi dan rendah menjadi lebih muda 

secara rata-rata. 

Regasa, Fielding dan Roberts (2017) meneliti bahwa ada pengaruh positif 

yang signifikan antara penjualan dan pertumbuhan: yaitu, perusahaan dengan 

akses ke keuangan eksternal tumbuh lebih lambat. 

Kirkwood (2009) meneliti bahwa tingkat pertumbuhan tergantung di 

sektor bisnis. Melihat pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan karyawan secara 

terpisah, dapat dilihat bahwa faktor-faktor ini saling terkait secara signifikan 

untuk banyak pengusaha. 

H3: Sales berpengaruh signifikan positif terhadap growth perusahaan. 

2.3.4   Pengaruh Asset Perusahaan terhadap Growth Perusahaan 

Pertumbuhan aset adalah ukuran kinerja lain yang bermanfaat yang telah 

dipertimbangkan namun mengukur pertumbuhan dalam hal aset bisa sulit dari 

perspektif akuntansi. Perusahaan jasa misalnya mungkin memiliki aset tidak 

berwujud yang besar yang mungkin tidak tercermin dalam neraca perusahaan 

(Wiklund, 1999). 
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Carpenter dan Petersen (2002) menjelaskan beberapa fakta tentang 

pertumbuhan perusahaan sebagaimana yang diterapkan pada perusahaan kecil. 

Forfirms menghadapi kendala keuangan internal, tingkat pertumbuhan mungkin 

kurang independen dari ukuran karena arus kas (skala oleh aset) adalah sekitar 

independen dari ukuran, dan varians tingkat pertumbuhan dapat menurun dengan 

ukuran karena varians keuangan internal (skala oleh aset) menurun dengan ukuran 

perusahaan. 

Cooper, Gulen dan Schill, 2011) meneliti bahwa hubungan negatif yang 

kuat antara pertumbuhan dalam total aset bisnis. Efeknya besar dalam statistik dan 

kepentingan ekonomi menemukan bahwa efek pertumbuhan aset mendominasi 

kumpulan efek umum lainnya. Termasuk bahwa penjelasan berbasis risiko 

tradisional memiliki beberapa kesulitan dalam menjelaskan pengembalian premi 

yang demikian besar dan konsisten. 

Harabi (2003) meneliti bahwa perusahaan kecil tidak dapat membeli 

mesin besar dan mahal yang memungkinkan mereka tumbuh dan mempekerjakan 

lebih banyak karyawan. Hanya perusahaan besar yang mampu membeli peralatan 

seperti itu dan mampu mengeksploitasi ekonomi biaya dari pabrik yang lebih 

besar. Menurut teori skala ekonomi, keunggulan perusahaan besar ini akan 

menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat. 

Oliveira dan Fortunato (2006) menjelaskan bahwa rata rata perusahaan 

besar  memiliki kemampuan mudah akses ke arus kas dari sumber daya internal, 

utang atau penerbitan ekuitas,hasil menyarankan bahwa sensitivitas pertumbuhan 

perusahaan terhadap arus kas lebih besar untuk lebih kecil dan perusahaan kecil, 

menyiratkan kendala pembiayaan yang lebih besar bagi perusahaan. 
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H4: Asset perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap growth 

perusahaan. 

2.3.5   Pengaruh Debt terhadap Growth Perusahaan 

Dalam penelitian (Kumar & Woo, 2015; Reinhart & Rogoff, 2010; 

Schclarek, 2004) yang menggunakan analisis dampak non-linear. Kontribusi baru-

baru ini disediakan oleh Checherita dan Rother (2010). Mengekspresikan 

pertumbuhan sebagai bentuk fungsional fungsional kuadrat dalam sampel dua 

belas euro adalah negara selama periode yang dimulai pada tahun 1970, 

menemukan bukti signifikan, di luar itu utang mulai berdampak negatif pada 

pertumbuhan. 

Barbosa (2016) perusahaan-perusahaan kecil yang mempertahankan 

hubungan kredit yang stabil dengan bank utama tumbuh lebih sedikit, rata-rata, 

daripada perusahaan-perusahaan kecil independen bank. Ini adalah terutama 

berlaku untuk perusahaan kecil yang sehat, sementara untuk yang tidak sehat 

mempertahankan hubungan yang stabil dengan bank utama tidak menahan 

penurunan dalam pekerjaan dan ukuran aset. 

Checherita dan Rother (2010) menemukan bukti yang signifikan untuk 

hubungan cekung. Titik balik utang, di luar mana utang mulai memiliki dampak 

negatif pada pertumbuhan, ditemukan pada sekitar 90-100% . 

Iqbal, Hameed dan Ramzan (2012) menyimpulkan bahwa insignifkan 

antara utang da yang ditemukan pada pertumbuhan perusahaan. Hal ini terutama 

karena semua perusahaan KSE 100 Index menguntungkan dan dinilai tinggi.n 

pertumbuhan perusahaan di perusahaan, penelitiannya menemukan bahwa 

kapasitas hutang perusahaan meningkat atau menurun, tidak ada efek negatif. 
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Jensen (1986) menemukan bukti kebijakan hutang sangat mempengaruhi 

signifikat positif pencapaian peningkatan terhadap perusahaan. Peningkatan pada 

hutang perusahaan akan mengurangi ukuran konflik keagenan antara manajer dan 

pemegang saham. 

Johnson dan Soenen (2003) menemukan hubungan signifikan negatif dari 

hutang dan peluang pertumbuhan dan menemukan alasannya yaitu peningkatan 

risiko likuiditas. Sampel mencakup semua perusahaan nonkeuangan dan data yang 

diambil dari tahun 1986 hingga 1995 yang mewakili 4.945 perusahaan yang 

berbeda, 

Koyama (2011) mensurvei studi sebelumnya yang berfokus pada 

perusahaan Jepang. Bahwa perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang 

berharga menggunakan lebih banyak utang untuk membiayai pertumbuhan selama 

periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi tidak dapat meningkatkan rasio utang mereka untuk 

menahan risiko keuangan, dan itu juga tidak perlu bagi mereka untuk 

melakukannya karena mereka memiliki cukup dana internal. 

O’Brien dan David (2009) hasilnya menunjukkan bahwa utang 

transaksional lebih efektif daripada utang relasional dalam membatasi 

pertumbuhan perusahaan yang berlebihan, ini tidak boleh ditafsirkan sebagai 

menyiratkan bahwa utang transaksional secara universal diinginkan atau bahwa 

hutang relasional relatif tanpa nilai. 

Perusahaan didirikan dengan kewajiban terbatas, tingkat pertumbuhan 

lebih tinggi daripada perusahaan di mana pendiri sepenuhnya bertanggung jawab 

dengan aset pribadi mereka (Stiglitz & Weiss, 1981). Hal ini disebabkan oleh 
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perbedaan dalam insentif proyek mengejar yang dicirikan oleh pengembalian yang 

diharapkan relatif tinggi dan risiko kegagalan yang relatif. Storey (1994) 

menyatakan bahwa banyak penelitian menemukan kecenderungan pertumbuhan 

cepat untuk perusahaan terbatas. 

Wu, Sercu, dan Vao (2001) menemukan hubungan negatif yang 

signifikan antara utang dengan hanya mengambil pinjaman bank dari total utang 

dan pertumbuhan dengan mengambil rentang kecil pertumbuhan sementara itu 

juga menemukan hubungan positif yang signifikan dalam kisaran yang lebih 

tinggi dari rasio pasar terhadap buku. Oleh karena itu dalam rentang pertumbuhan 

yang berbeda ketika perusahaan memiliki perusahaan dengan unggulnya 

pertumbuhan yang tinggi menggunakan utang yang lebih terpantau tetapi ketika 

perusahaan berada dalam kisaran pertumbuhan yang rendah, hal itu bergantung 

pada bank dan lembaga keuangan. 

H5: Debt perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap growth 

perusahaan. 

 

2.4   Model Penelitian 

Model penelitian ini merupakan replikasi dari (Broome, 2009), sebagai 

berikut : 

 
Age 
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Gambar 2.1 Model penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi Growth, Sumber: 

(Broome, 2009) 
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