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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2. 1 Keputusan Keuangan 

 Keputusan keuangan (Financial decision) merupakan suatu tantangan 

manajemen utama bagi seluruh perusahaan dan mampu meningkatkan efektivitas 

pada pertumbuhan dan kelangsungan bisnis perusahaan. Keputusan keuangan 

pada perusahaan dapat dikaitkan dengan keputusan pembiayaan, keputusan atas 

investasi, penganggaran modal, manajemen modal kerja dan kebijakan dividen 

(Motylska-Kuzma, 2017). Menurut Zopounidis et al. (2015) keputusan keuangan 

sangat penting bagi perusahaan, investor institusi maupun individu, pembuat 

kebijakan dan regulator. Teori dan praktik secara global berkembang dengan cepat 

dalam beberapa dekade terakhir ini guna mengimbangi kompleksitas keuangan. 

Ikatan Akuntan Indonesia (2009) mengemukakan bahwa laporan keuangan akan 

membantu dalam menyajikan informasi terkait keuangan, kinerja keuangan, dan 

arus kas perusahaan, sehingga pemangku kepentingan dapat melakukan 

pengambilan keputusan. 

 Ganguli (2013) mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi secara konsisten dan memiliki aset berwujud cukup besar 

dapat  ditawarkan sebagai jaminan untuk utang jangka panjang dan seharusnya 

memiliki target rasio utang yang tinggi. Pindado dan Torre (2008), 

mengemukakan temuan bahwa pemilik dan manajer membatasi peningkatan utang 

untuk mengurangi risiko atas kepemilikan. Pemilik dan manajer juga didorong 

untuk meningkatkan tingkat kepemilikan yang dimiliki pemegang saham di 

perusahaan agar tingkat dividen meningkat. Pemilik dan manajer non-keluarga 

meningkatkan tingkat kepemilikan saham ketika terdapat projek atas investasi 

baru. Kehadiran pemegang saham dengan konsentrasi kepemilikan terbesar dapat 

mempengaruhi keputusan keuangan manajer. Pemegang saham terbesar memiliki 

kekuatan atau otoritas dalam memantau manajer secara aktif dan menggunakan 

pengaruhnya untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan (Haider & Fang 

2016). 
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2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu tentang keputusan keuangan sudah diteliti oleh  

banyak peneliti berupa konsentrasi kepemilikan diantaranya Pindado dan Torre 

(2008); Ameer (2012); Choi, Kang dan Lee (2014); Motylska-Kuzma (2017); 

Beavers (2018); Mili, Sahut dan Teulon (2017);  Chow, Junaina, Bany, dan Fan 

(2018) menggunakan dukungan atas variabel terkait. 

 

Gambar 2.1, Sumber : Chow et al. (2018). 

 

 Tingkat pengembalian aset berpengaruh pada keputusan keuangan diteliti 

oleh Shiue, Li dan Chen (2008); Modigliani dan Miller (2008); Rehman dan 

Takumi (2012); Koh dan Lee (2015)
; 

Sverdlove (2015); Salehi, Lotfi dan 

Farhangdoust (2017); dan
 
Hernández-Cánovas, Mínguez-Vera dan Sánchez-Vidal 

(2016). Risiko perusahaan memiliki pengaruh keputusan keuangan yang telah 

diteliti oleh Gilad dan Kliger (2008); Brighetti et al. (2010); Kramer dan Weber 

(2012); Nga dan Ken Yien (2013); Khan dan Ashraf (2014). Pertumbuhan 

penjualan memiliki pengaruh terkait dengan keputusan keuanganyang di teliti 

oleh Shiue, Li dan Chen (2008); Bei dan Wijewardana (2012); Vanacker dan 

Manigart (2010); Gill, Biger, dan Tibrewala (2010). Beberapa peneliti melakukan 

penelitian terkait umur perusahaan terhadap keputusan keuangan Khan, Tan dan 

Chong (2017); Harada dan Nguyen (2006); Takhtaei (2014); Ofori-Sasu, Abor, 

dan Osei (2017). 

Ukuran perusahaan telah diteliti oleh Koh dan Lee (2015); Sverdlove 

(2015)
;
 Kurshev dan Strebulaev (2015); Ramachandran (2010); Gul et al. (2012). 

Seluruh peneliti memiliki pengaruh terhadap keputusan keuangan. Aset tetap 

perusahaan memiliki pengaruh keputusan keuangan yang telah diteliti Imen, dan 

Mohamed (2015); Matemilola dan Ahmad (2015).  
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Pengaruh Tobin’s Q pada keputusan keuangan yang telah diteliti oleh beberapa 

peneliti yaitu Dogru dan Sirakaya-Turk (2018); Rama dan Jones (2008); Bokpin 

(2009); Salehi (2009). 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen. 

2.3.1  Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan.  

Konsentrasi kepemilikan adalah mekanisme tata kelola internal yang 

signifikan dimana pemilik/pemegang saham dapat mengendalikan dan 

mempengaruhi manajemen untuk melindungi para pemegang saham (Madhani, 

2016). Pemegang saham perorangan terbesar dianggap sebagai pemegang saham 

yang dapat berpartisipasi dalam kepemilikan yang relevan di perusahaan tetapi 

tidak menjadi bagian dominan dalam perusahaan (Nedal & Bana, 2010). Dalam 

penelitian Connelly et al. (2010), menjelaskan bahwa pemegang saham 

perorangan terbesar sebagai investor memiliki 5 persen saham ekuitas di 

perusahaan saat investor melakukan investasi. Menurut Al-Jaifi (2017)
,
 

konsentrasi kepemilikan dapat memberikan efek atau hak suara dalam 

pengambilan keputusan perusahaan. Konsentrasi kepemilikan juga memiliki 

keuntungan. Rossi et al. (2018) mengemukakan bahwa pemegang saham 

minoritas dapat berperan dalam mengendalikan biaya agensi di keputusan 

keuangan perusahaan. Hasil penellitian yang didapatkan oleh Kusnadi (2003); 

Cheung, Stouraittis dan Wong (2003);  Sciences dan Lumpur (2014); Setiawan, 

Bandi, Khee, dan Trinugroho (2016); Mohd et al. (2012);  Rossi dan Cebula 

(2016); menjelaskan mengenai adanya pengaruh signifikan positif konsentrasi 

terhadap keputusan keuangan. Pindado dan Torre (2008); Ameer (2012) 

memberikan hasil bahwa konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh signifikan 

negatif terhadap keputusan keuangan. 

2.3.2  Pengaruh Tingkat Pengembalian Aset (ROA) terhadap Keputusan  

Keuangan. 

  Mengikuti definisi dari Joo, Nixon dan Stoeberl (2011) tingkat 

pengembalian aset (Return on Asset) adalah salah satu ukuran profitabiltas yang 

sering digunakan terkait dengan total aset. Artinya, rasio dapat dijadikan tolak 

ukur atas baik atau buruknya manajemen perusahaan dalam menerapkan kontrol 
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biaya. Semakin tinggi tingkat pengembalian aset akan berdampak baik bagi 

perusahaan. Seorang investor menyukai perusahaan yang memiliki profitabilitas 

yang tinggi, karena perusahaan tersebut akan menghasilkan tingkat laba yang 

lebih besar dari pada ROA yang rendah (Heikal, Khaddafi & Ummah, 2014). 

Menurut Bayaraa (2017) bahwa ROA memiliki pengaruh terhadap keputusan 

keuangan. Dibandingkan dengan ukuran akuntansi lainnya, laba dapat 

memperlihatkan seberapa baik kemampuan manajemen dalam melakukan 

keputusan pendanaan maupun keputusan investasi. Rasio profitabilitas mampu 

memberikan informasi yang dapat memotivasi para manajer dalam melakukan 

keputusan keuangan terbaik. 

  Dukungan mengenai hubungan ROA terhadap keputusan keuangan 

dengan hasil signifikan positif didukung oleh Hernández-Cánovas, Mínguez-Vera 

dan Sánchez-Vidal (2016), Modigliani dan Miller (2008), Cao (2016), Nurhayati 

dan Buana (2018), Al-Kuwari (2009), Al-khadhiri dan Alzomaia (2013), 

Romanian, Journal and Imran (2011), Dewi dan Sedana (2018), Sandy dan Asyik 

(2015),  Puspitasari dan Darsono (2014), Sunarya (2015),  Ali, Jan, dan Atta 

(2015), Febrianto (2013),  Swastyastu dan Yuniarta (2014), Samrotun (2015), 

Rehman dan Takumi (2012), Arista (2012), sedangkan menurut Ogundipe, Ajao 

dan Ongundipe (2012),  Khan (2012),  Ozkan (2004), Bates dan Kahle (2009), Al-

khadhiri dan Alzomaia (2013), Memon, Bhutto dan Abbas (2012) memiliki 

pandangan signifikan negatif mengenai hubungan ROA dengan keputusan 

keuangan.  
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2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen 

 2.4.1 Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap Keputusan Keuangan 

  Risiko adalah suatu ukuran yang dapat dipergunakan dalam melakukan 

penilaian atas suatu kejadian dan memperoleh hasil menyimpang dari yang 

diharapkan (Hanafi, 2014). Risiko menjadi konsep penting dalam bidang 

keuangan, asuransi, akuntansi, strategi manajemen, dan pemasaran. Risiko 

perusahaan memiliki dua aspek yang penting yaitu jenis risiko dan keterlibatan 

pemegang saham (Rego, Billett, & Morgan, 2009). Perusahaan akan mengambil 

berbagai risiko pada operasi bisnis (Lam, 2014). Ketika mengoperasikan bisnis 

perusahaan akan membuat keputusan bisnis yang mengarah pada peluang laba di 

masa depan dan akan memberikan pengaruh pada pemegang saham (Chien & Lu, 

2015).  

  Desiyanti et al. (2017) mengemukakan bahwa secara umum dalam 

melakukan pengambilan keputusan keuangan perusahaan memiliki risiko. Salah 

satunya yaitu pembiayaan atas risiko pada perusahaan yang harus dilakukan, 

tujuannya adalah agar dana yang dimiliki oleh perusahaan akan cukup untuk 

menutupi biaya yang terkait dengan pra-kerugian dan paska kerugian. Konsep 

yang dapat diterima secara umum “no risk, no return”, oleh sebab itu apabila 

perusahaan harus mengambil risiko yang cukup dan keputusan yang konservatif, 

maka memungkinkan mendapatkan tingkat pengembalian yang stabil (Lam, 

2014).  

Menurut Susanto (2019) risiko perusahaan memiliki hubungan terhadap 

keputusan keuangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya pemantauan mengenai 

risiko yang akan terjadi pada perusahaan, dalam hal ini pihak manajer harus 

mampu memberikan keputusan keuangan terbaik dalam mendapatkan tingkat 

pengembalian yang sesuai, untuk mencegah terjadinya risiko besar yang dapat 

mengancam perusahaan. Arti lain keputusan keuangan perlu dilakukan agar dapat 

meminimalisirkan risiko yang terjadi pada perusahaan. Hasil pengaruh antara 

risiko dan keputusan keuangan yang dilakukan Anderson, Mansi dan Reeb (2003), 

Bigelli dan Sánchez-Vidal (2012); Khurshed, Subhash dan Kamat (2013); 

Stallkamp (2015); Boubaker, Nguyen, dan Rouatbi (2016) mendapati hasil yang 
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signifikan positif. Disisi lain penelitian dengan hasil signifikan negatif ditemukan 

oleh Nhan dan Ha (2016); Pinto dan Rastogi (2019). 

2.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Keputusan Keuangan 

 Rasio pertumbuhan pada dasarnya untuk mengetahui pertumbuhan dari 

suatu perusahaan pada waktu tertentu. Pertumbuhan penjualan dapat didefinisikan 

sebagai presentase peningkatan penjualan pada tahun berjalan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya (Pinem & Dwi, 2013). Menurut Hamouri, Al-Rdaydeh 

dan Ghazalat (2018) pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap 

keputusan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan perusahaan yang biasanya 

melakukan diversifikasi modal yang dimiliki untuk mencapai tujuan di masa 

depan yang didasarkan pada faktor pertumbuhan dan penciptaan nilai. Perusahaan 

yang membutuhkan diversifikasi modal berupaya meningkatkan pertumbuhan 

penjualan demi kelangsungan hidup dan menarik investor serta kreditor baru. 

Perusahaan harus bisa melakukan keputusan keuangan yang tepat, karena ketika 

perusahaan salah melakukan pengambilan keputusan terhadap perusahaan yang 

akan ditanamkan modal akan memberikan kerugian bagi perusahaan yang 

memberikan modal. Semakin cepat pertumbuhannya, maka dana yang dibutuhkan 

untuk membiayai perusahaan akan semakin besar pula. Semakin besar 

pertumbuhan penjualan berakibat baik bagi perusahaan (Pinem & Dwi, 2013). 

 Peneliti Sola, Teruel, dan Solano (2018) menggemukakan hasil signifikan 

positif antara pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap keputusan keuangan, 

hasil lain pula ditemukan oleh Andres (2008); Agyei dan Marfo-Yiadom (2011); 

Bei dan Wijewardana (2012); Jecheche (2012); Puspitasari dan Darsono (2014); 

Rossi, Boylan dan Cebula (2018);  Ahrends, Drobetz, dan Puhan (2018); Pinem 

dan Dwi (2013); Shibusawa (2013); Ando (2017); yaitu terdapat signifikan negatif 

mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap keputusan keuangan. 

Penelitian yang dilakukan Ando (2017); Jecheche (2012) mengemukakan bahwa 

pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keputusan keuangan. 
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2.4.3 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Keputusan Keuangan  

Umur perusahaan adalah waktu atas pencapaian pada awal berdiri sampai 

waktu yang tak dapat ditentukan (Vani, 2016).  Menurut Eberhardt, Bruine de 

Bruin dan Strough (2019) umur perusahaan berpengaruh terhadap keputusan 

keuangan dimana semakin lama perusahaan berdiri maka akan lebih banyak 

memiliki pengetahuan berbasis pengalaman. Pengambilan keputusan bisa 

dipertanggungjawabkan oleh pengetahuan berbasis pengalaman yang lebih lama. 

Serrasqueiro, Nunes, dan da Silva (2016) mengungkapkan bahwa umur 

perusahaan yang sudah cukup lama menjadi karakteristik yang dapat membantu 

perusahaaan untuk mendapatkan pembiayaan dengan persyaratan yang mudah. 

Lamanya perusahaan akan berpengaruh dan membantu perusahaan lebih mudah 

melakukan perhitungan dalam melakukan keputusan keuangan karena sudah 

mempunyai pengalaman yang cukup lama. Hasil La Rocca, dan Cariola (2011), 

Ezeoha dan Botha (2012), Coad, Segarra, dan Teruel (2013), Kieschnick dan 

Moussawi (2018) menyimpulkan adanya bahwa umur perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap keputusan keuangan, sedangkan Verlag dan 

Studies (2012), Ahrends, Drobetz, dan Puhan (2018), Serrasqueiro, Nunes, dan da 

Silva (2016)  menyimpulkan hasil signifikan negatif antara umur perusahaan 

dengan keputusan keuangan. 

2.4.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Keuangan 

 Ukuran perusahaan mampu mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu 

perusahaan. Ukuran besar atau kecil perusahaan tersebut dapat menjadi 

perhitungan dalam menghadapi setiap risiko yang terjadi (Rudangga & Sudiarta, 

2016). Aset perusahaan juga dapat dijadikan cerminan darii ukuran sebuah 

perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki lebih banyak aset dari pada 

perusahaan terkait lainnya, hal tersebut mengindikasi bahwa kapasitas produksi 

perusahan tersebut lebih baik. Ketika perusahaan memiliki kapasitas produksi 

yang lebih baik dari perusahaan yang lain maka potensi untuk menghasilkan lebih 

banyak keuntungan akan lebih baik dari pada perusahaan lainnya (Singapurwoko 

& El-Wahid, 2011).  

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap keputusan keuangan. 

Menurut Rizki dan Ekaningtias (2017) ukuran perusahaan merupakan informasi 
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yang harus disediakan pada laporan keuangan, hal tersebut akan membantu 

perusahaan dalam melakukan keputusan keuangan. Besarnya ukuran perusahaan 

akan mencerminkan kebutuhan yang besar pula, maka dari itu perushaaan harus 

pintar melakukan keputusan keuangan untuk meningkatkan total aset yang 

dimiliki. Menurut Denis dan Osobov (2008);  Mirza dan Afza (2010); Hsu dan 

Hsu (2011); 
 
Gul et al. (2012); Baah (2014); Pinto dan Rastogi (2019); bahwa 

ukuran perusahaan terhadap keputusan keuangan ada pengaruh yang signifikan 

positif, sedangkan penelitian yang dilakukan Jecheche (2012); Khurshed, Subhash 

dan Kamat (2013); Arif dan Akbar (2013); Ahrends, Drobetz, dan Puhan (2018); 

dan Ando (2017) memberikan argumen bahwa ukuran perusahaan terhadap 

keputusan keuangan memiliki pengaruh signifikan negatif. 

2.4.5 Pengaruh Tobins’Q terhadap Keputusan Keuangan 

 Tobin’s Q adalah digunakan sebagai indikator dalam menentukan nilai 

perusahaan, dengan begitu akan menandakan suatu performa manajemen dalam 

melakukan pengelolaan aset perusahaan (Rehman, 2016). Nilai Tobin’s Q menjadi 

cerminan suatu kondisi peluang investasi yang dimiliki perusahaan (Sudiyanto & 

Puspitasari, 2010). Menurut Muchtar et al. (2018) Tobin’s Q dijadikan model 

teoritis atas investasi dan dapat menyediakan kerangka empiris untuk melakukan 

analisis terkait keputusan keuangan dari masing-masing perusahaan.  

Tobin’s Q memiliki pengaruh terhadap keputusan keuangan, dalam 

melakukan keputusan keuangan terkait pembiayaan maka perusahaan akan 

memikirkan beberapa hal yaitu kebutuhan keuangan, kapasitas pinjaman, 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pengembalian pemegang saham dan 

memaksimalkan nilai perusahaan. Oleh sebab itu, keputusan keuangan dan 

kebijakan merupakan salah satu pertimbangan atau bisa dijadikan sebagai 

indikator yang sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan di suatu 

perusahaan (Muchtar et al., 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Rossi dan 

Cebula (2016); Ali, Jan dan Atta (2015) menemukan hasil signifikan positif antara 

tobin’s q terhadap keputusan keuangan.  Hasil signifikan negatif ditemukan oleh 

Ellu (2008); Sheikh dan Wang (2013); Memon et al. (2012). 
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2.4.6 Pengaruh Aset Tetap terhadap Keputusan Keuangan 

 Aset tetap atau PPE adalah aset berwujud (tangible aset) yang diharapkan 

memiliki siklus hidup yang lebih dari satu tahun karena memiliki kontribusi 

terhadap pendapatan bisnis di tahun depan. Aset tetap pada umumnya dilakukan 

penyusutan selama masa manfaat ekonomi yang digunakan untuk tujuan 

akuntansi (Zakaria et al., 2014). Secara umum PPE dibagi menjadi real estat 

(properti tidak bergerak), sesuatu yang dapat diperbaiki dan tidak dipindahkan 

(bangunan dan tanah), serta properti bergerak dan dapat dipindahkan (mesin, 

mobil, peralatan, dll) (Jiricek & Dostalova, 2010).   

Perusahaan mampu memanfaatkan aset tetap untuk mengurangi leverage 

perusahaan tersebut dan dapat dijadikan sumber dana yang optimal, hal tersebut 

dapat mengurangi risiko dan biasanya memberikan likuidasi yang lebih tinggi. 

Keputusan keuangan sangat diperlukan dalam melakukan keputusan atas 

pembiayaan tersebut, agar membuat perusahaan dapat beroperasional dengan 

lancar (Alcock, Finn & Tan, 2012). Menurut Denis dan Osobov (2008); 

Khurshed, Subhash dan Kamat (2013) menjelaskan pengaruh signifikan positif 

antara PPE terhadap keputusan keuangan. PPE memiliki pengaruh signifikan 

negatif terhadap keputusan keuangan dalam penelitian Bliss dan Gul (2012).  

2.4.7 Pengaruh Aset Tak Berwujud terhadap Keputusan Keuangan 

 Aset tak  berwujud merupakan aset yang tidak bisa dilihat, disentuh 

ataupun diukur secara fisik (Mehta & Madhani, 2008). Aset tak berwujud yaitu 

aset yang tidak memiliki wujud seperti modal manusia, kemampuan, keahlian, 

modal inovasi, menciptakan nilai baru, modal dalam melakukan pemasaran 

kepada pelanggan, lisensi, kas cipta dan merek dagang. Aset tak berwujud 

memiliki pengaruh terhadap keputusan keuangan. Menurut Rhenald Kasali (2010) 

aset tak berwujud digunakan untuk melihat kesempatan besar perusahaan dimasa 

depan dan mampu menjauhkan perusahaan dari financial distress, sehingga 

peruahaan dengan ini  akan lebih mudah melakukan keputusan keuangan. Aset 

tidak berwujud berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan keuangan yang 

dilakukan oleh Lim, Macias dan Moeller (2014) Skoogh dan Sward (2015), 

sedangkan aset tak berwujud memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

keputusan keuangan ditemukan oleh Zaremba dan Konieczka (2015). Menurut 
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Horsch dan Longoni (2017) bahwa aset tak berwujud tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap keputusan keuangan. 

 

2.5 Model Penelitian 

Keputusan keuangan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi atas 

model penelitian konsentrasi kepemilikan dan tingkat pengembalian aset (ROA) 

sebagai variabel independen dan variabel kontrol terdiri dari risiko, umur 

perusahaan, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, aset tetap, Tobin’s Q, 

aset tidak berwujud. Uraian diatas memperlihatkan model penelitian dijabarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rossi et al. (2018) 
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2.6 Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan model penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

mengemukakan hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut: 

H1: Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh siginifikan negatif terhadap 

Keputusan Keuangan. 

H2 :  ROA berpengaruh signifikan positif terhadap Keputusan Keuangan. 

H3 :  Risiko Perusahan berpengaruh signifikannegatif terhadap Keputusan 

Keuangan. 

H4 :  Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

Keputusan Keuangan.  

H5 :  Umur Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap Keputusan 

Keuangan.  

H6: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Keputusan 

Keuangan. 

H7 :  Tobin’s Q berpengaruh signifikan positif terhadap Keputusan Keuangan.  

H8 :  Aset tetap berpengaruh signifikan negatif terhadap Keputusan Keuangan.  

H9 :  Aset tak berwujud berpengaruh signifikan positif terhadap Keputusan 

Keuangan.  
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