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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Menurut Akbar (2013) dalam Boateng, Silva dan Seaman (2018) 

mengemukakan bahwa penelitian terkait keputusan keuangan bisnis sebagian 

besar berfokus pada variabel ekonomi standar seperti suku bunga, ketersediaan 

keuangan, terdapat jaminan dan kelayakan kredit, hal-hal tersebut termasuk dalam 

faktor rasional. Pengambilan keputusan keuangan tidak dapat dijelaskan secara 

mendalam dengan faktor-faktor di atas. Faktor-faktor perilaku lainnya yang dapat 

mempengaruhi keputusan keuangan adalah pengaruh sosial budaya dan jaringan 

hubungan yang luas terutama ketika berhadapan dengan usaha kecil dan menegah 

(Boateng, Silva & Seaman, 2018).  

Pada usaha kecil menegah (UKM), keputusan keuangan sebagian besar 

diatur oleh manajer. Peranan dominan atas pengelolahan pada perusahaan 

digambarkan dengan  pengambilan keputusan bersama oleh pemilik UKM dan 

manajer (Rasheed & Siddiqui, 2018). Tata kelola perusahan dapat berjalan baik 

dengan mekanisme displin yang diterapkan oleh manajer. Mekanisme ini 

dianggap dapat membatasi perilaku oportunisik manajer dan mampu 

menyelaraskan kepentingan dengan para pemegang saham (Mili, Sahut & Teulon, 

2017). Proporsi perusahaan keluarga di Indonesia sebesar 68,6% mengalami 

penurunan menjadi 57,3 persen dengan populasi penduduk terpadat ke empat di 

dunia (Carney, Barclay & Asia, 2013).  

Strategi orientasi pasar digunakan untuk tetap melakukan persaingan yang 

kompetitif dalam lingkungan bisnis yang sedang berjalan dan yang tidak memiliki 

kepastian untuk masa depan (Goldman & Grinstein, 2014). Keputusan dalam 

kebijakan dividen tidak selalu bergantung pada penilaian manajer, karena ada 

beberapa faktor-faktor seperti peraturan dan lingkungan hukum, peraturan 

kelembagaan, krisis keuangan dan tren dalam ekonomi makro juga dapat 

memberikan dampak pada kebijakan dividen perusahaan (Al-Najjar & 

Kilincarslan, 2017).  

Pendekatan metodologis berarti melakukan penentuan kebijakan keuangan 

dengan studi empiris yang didasarkan pada aturan klasifikasi tetap tidak dapat 
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menjelaskan evolusi distribusi leverage dan kepemilikan kas dari waktu ke waktu 

yang memungkinkan sering terjadi perubahan seiring waktu berjalan. Pendekatan 

ini dilakukan bukan karena peran kepemilikan eksekutif melainkan karena 

terdapat perubahan dari pihak luar terhadap perekomian (Iona & Leonida, 2016). 

Perusahaan-perusahaan dengan cadangan kas yang sangat besar mampu 

mengalami peningkatan nilai pasar dan relatif mengalami tingkat pengembalian 

aset dibandingkan dengan pesaing lainnya yang memiliki kas sedikit (Holdings & 

Frésard, 2008).  

Menurut Zaher (2014) menjelaskan bahwa utang adalah sumber 

pendanaan yang cukup murah bagi sebagian perusahaan. Modal dapat dioptimal 

dengan menggunakan utang, tetapi tidak digunakan 100% dari utang. Ini adalah 

rasio ekuitas terbaik untuk perusahaan yang dapat meminimalkan biaya 

pembiayaan dan mengurangi terjadinya kebangkrutan (Gill, Biger & Mathur, 

2016). Rasio pada utang optimal tidak boleh melebihi 59,27% dikarenakan rasio 

utang yang lebih tinggi akan berdampak negatif pada nilai perusahaan (Cuong & 

Thi, 2012). Tingkat utang yang tinggi menghambat kemampuan dalam membayar 

dividen, ketika kas mengalami kenaikan memungkinkan dana tersebut 

dialokasikan untuk membayar utang. Akan tetapi, tingkat utang yang tinggi dapat 

menjadikan masalah apabila tidak dapat dibayarkan (Zaher, 2014). Utang dan 

kebijakan investasi tidak berpengaruh pada pembayaran. Jika suatu perusahaan 

dapat menghasilkan uang tunai melalui penciptaan utang kemungkinan manajer 

enggan untuk mendistribusikan lebih banyak pembayaran. Kebijakan pembayaran 

tidak memberikan respon terhadap perubahan dalam kebijakan utang (Hoang, 

2015). 

Konsentrasi kepemilikan dapat juga disebut sebagai pemegang saham 

yang mampu mengendalikan suatu perusahaan seperti melakukan pemilihan 

direktur dalam meningkatkan atau memperbaiki masalah keagenan dengan tujuan 

agar meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan (Lefort & Urzúa, 

2008). Negara dengan konsentrasi kepemilikan yang lebih rendah (lebih tinggi) 

maka memiliki kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi (lebih rendah) 

(Arthur, Chen & Tang, 2019).  
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Tingkat pengembalian aset (ROA) adalah rasio keuangan memiliki tujuan 

untuk mengukur laba yang diperoleh dengan investasi pada aset serta mengetahui 

jumlah laba yang didapatkan. ROA pada dasarnya dapat digunakan untuk 

mengukur kontribusi laba yang dibutuhkan dari investasi baru (Siminica, 

Circiumaru & Simion, 2012). Berdasarkan uraian diatas membuat penulis tertarik 

menyusun skripsi berjudulkan “Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan dan 

ROA terhadap Keputusan Keuangan” 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

 Pangsa pasar Indonesia cukup besar dan bervariasi. Karakteristik pasar 

sendiri dapat berubah-ubah, dengan permintaan yang bermacam-macam 

menyebabkan perubahan itu tetap berhasil dan menjadi strategi pemasaran. 

Perubahan-perubahan tersebut menjadi salah satu pertimbangan oleh para penjual 

dalam melakukan pengambilan keputusan keuangan (Erkut, Kaya & Lehmann-

waffenschmidt, 2018). Lembaga Financial Reporting Quality Index (FRQI) 

melakukan penelitian di 36 negara. Negara Indonesia menjadi negara yang juga 

dilakukan penelitian, dimana negara-negara tersebut memiliki kualitas pelaporan 

keuangan yang rendah yang bermakna bahwa negara tersebut memiliki tingkat 

kepemilikan konsentrasi yang cukup tinggi (Arthur, Chen & Tang, 2019).  

Literasi keuangan atau secara garis besar dapat didefinisikan sebagai 

pengetahuan dalam mengaplikasikan pemahaman berdasarkan konsep dan risiko 

atas keterampilan dalam pengambilan keputusan yang efektif dalam konteks 

keuangan di masa yang akan datang. Literasi keuangan muncul akibat dari 

kurangnya pengelolaan keuangan yang benar seperti kurangnya perencanaan 

dalam keuangan. Tingkat literasi keuangan yang rendah juga dapat ditemui pada 

negara-negara maju dan terlebih pada negara berkembang salah satunya adalah 

Indonesia. Pengetahuan atas keuangan sangat diperlukan agar dapat membantu 

individu atau kelompok dalam menentukan keputusan keuangan dan dapat 

mengoptimalkan setiap keputusan yang akan dibuat. Kurangnya pengetahuan atas 

keuangan akan membuat kerugian. Selain itu dengan adanya literasi keuangan 

yang benar maka akan meminimalkan kesalahan dalam melakukan keputusan 

keuangan (Yushita, 2017). OJK atau Otoritas Jasa Keuangan menemukan literasi 
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keuangan di Indonesia tahun 2016 terdapat 29,66% dan pada tahun 2019 literasi 

keuangan sebesar 38,03%. Hal tersebut memperlihatkan adanya peningkatan 

sebesar 8,37%. Kondisi yang telah diuraikan sangat mempengaruhi sebuah 

keputusan keuangan atas laporan keuangan sehingga penulis tertarik melakukan 

penelitian analisis pengaruh struktur kepemilikan dan ROA terhadap keputusan 

keuangan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

Adapun pertanyaan yang dapat membantu proses penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Apakah konsentrasi kepemilikan mempunyai pengaruh signifikan negatif 

terhadap keputusan keuangan? 

2. Apakah ROA mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

keuangan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan penelitan di atas maka tujuan yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan keuangan. 

2. Untuk mengetahui apakah tingkat pengembalian aset (ROA) berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan keuangan. 
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1.4.2 Manfaat Penilitian 

Penelitin ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada: 

1. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti bermanfaat untuk mengetahui tentang  keputusan keuangan 

serta pengaruh terhadap konsentrasi kepemilikian dan ROA, serta 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam mengambil 

keputusan keuangan. 

2. Bagi Perusahaan 

 Informasi-informasi yang tersedia dapat dijadikan tolak ukur dalam 

mengambil keputusan keuangan dengan memberi nilai positif terhadap 

perusahaan melalui keputusan keuangan yang tepat. 

3. Bagi Investor 

Informasi yang dibutuhkan oleh investor agar dapat dijadikan  

pertimbangan dalam melakukan penanaman saham di perusahan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Dari hasil penelitian ini para rekan mahasiswa lainnya dapat menjadikan 

topik dalam penelitian selanjutnya ini guna lebih memperdalam dalam 

bidang keputusan keuangan. 
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1.5 Sistematika Pembahasan  

Penelitian ini terdapat lima bab pembahasan yang akan memudahkan 

dalam melakukan sitematika penulisan sebagai berikut: 

  BAB I   PENDAHULUAN  

Bab pertama berisi mengenai penjelasan latar belakang masalah, 

perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan.  

 BAB II    KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTHESIS 

Bab dua berisi mengenai penelitian terdahulu yang dijadikan 

sebagai rujukan penelitian, landasan teori yang terkait dengan 

teori yang diteliti, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.  

 BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab tiga menampilkan mengenai gambaran umum rancangan 

penelitian, batasan penelitian, landasan teori, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 

  BAB IV   ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab empat berisi mengenai gambaran objek  penelitian, analisis 

data mengenai hasil dari pengujian atas data yang telah 

dikumpulkan serta menjelaskan hasil dari hipotesis yang 

pengujiannya telah dilakukan. 

  BAB V    KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bab kelima berisi mengenai kesimpulan atas seluruh penelitian 

serta hasil dari bab-bab sebelumnya. Faktor-faktor keterbatan 

juga dapat dijumpai pada bab ini diikuti dengan rekomendasi 

dan saran. 
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