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ABSTRAK

PENGARUH SIZE, PRICE TO BOOK VALUE DAN GROWTH TERHADAP
SUMBER PENDANAAN INTERNAL PADA PERUSAHAAN PERBANKAN

YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2013-2015

Oleh:

Agung Bayu Pamungkas

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh size, price to book value
dan growth terhadap sumber pendanaan internal. Sampel pada penelitian ini
terdiri dari 34 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode 2013-2015. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling.
Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan pendekatan data
panel yang mengunakan alat uji statistik Eviews8. Hasil penelitian ini
menunjukana kemampuan menjelaskan ketiga variabel independen ( size, price to
book value dan growth) terhadap variabel dependen ( pendanaan internal ) sebesar
97% sedangkan sisanya 3% di pengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Hasil
uji F menunjukan bahwa size, price to book value dan growth secara simultan
berpengaruh terhadap pendanaan internal. Hasil uji T menunjukan ketiga variabel
size, price to book value dan growth tidak berpengaruh terhadap pendanaan
internal.

Kata kunci : Pendanaan internal (laba ditahan), size, price to book value dan
growth

‘



ABSTRACT

THE EFFECT OF SIZE, PRICE TO BOOK VALUE AND GROWTH ON
INTERNAL FUNDING SOURCE IN THE BANKING COMPANY

REGISTERED IN IDX PERIOD 2013-2015
By:

Agung Bayu Pamungkas

The purpose of this study is to determine the effect of size, price to book value
and growth on internal funding. The sample in this study consists of 34 banking
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2013-2015. The
sample was chosen using purposive sampling method. The data analysis technique
used multiple linear regression with panel data approach using Eviews8 statistic
test. The results of this study show the ability to explain the three independent
variables (size, price to book value and growth) to the dependent variable (internal
funding) of 97% while the remaining 3% is influenced by other factors outside the
research. The result of F test shows that the size, price to book value and growth
simultaneously affect the internal funding. T test results show the three variables
size, price to book value and growth does not affect the internal funding.

Keywords : Internal funding (retained earnings), size, price to book value and
growth
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan

dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan

menerbitkan promes. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti

tempat penukaran uang. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak.

Definisi bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk

lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri

perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir.

Industri ini menjadi lebih kompetitif karena regulasi peraturan yang ketat.

Tahun 2013 perbankan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia sebanyak 36

perusahaan dan pada tahun 2014 sebanyak 39 perbankan meningkat menjadi 42

perbankan pada tahun 2015. Market capital pada tahun 2013 untuk industri

perbankan tercatat 894.282 triliun dan pada tahun 2014 sebesar 1,222,298 triliun

sedangkan pada tahun 2015 sebesar 1,132,972 triliun, terjadi peningkatan sebesar

238.690 triliun rupiah dari tahun 2013 - 2015 (idx.co.id). Struktur modal berkaitan

dengan jumlah hutang dan modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva
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perusahaan, baik itu berupa aktiva lancar maupun aktiva tetap. Perbankan

berlomba-lomba untuk terus meningkatkan struktur modalnya guna

memenangkan kompetisi pasar. Struktur modal yang efektif mampu menciptakan

perusahaan dengan keuangan yang kuat dan stabil, serta efisiensi penggunaan

modal sangatlah di tuntut bagi manajemen perbankan dalam meraih profit yang

maksimal.

Pendanaan pada hakekatnya menyangkut keseimbangan finansial di dalam

perusahaan yaitu keseimbangan antara aktiva dengan pasiva yang dibutuhkan

beserta mencari susunan kualitatif dari aktiva dan pasiva tersebut dengan sebaik-

baiknya. Sumber pendanaan internal dapat diperoleh dari modal sendiri, laba

ditahan dan depresiasi aktiva tetap. Sumber pendanaan eksternal dapat diperoleh

dari para kreditur yang disebut dengan hutang ataupun obligasi. Tujuan dari

manajemen perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik

(shareholder) melalui keputusan atau kebijakan investasi, keputusan pendanaan

dan keputusan dividen yang tercermin dalam harga saham di pasar modal,

demikian jika dilihat berdasarkan sudut pandang manajemen keuangan.

Pemenuhan dana tersebut dapat berasal dari sumber internal ataupun sumber

eksternal. Umumnya perusahaan cenderung menggunakan modal sendiri sebagai

modal permanen dari pada modal asing yang hanya digunakan sebagai

perlengkap apabila dana yang diperlukan kurang mencukupi. Para manajer

keuangan dengan tetap memperhatikan cost of capital perlu menentukan struktur

pendanaan dalam upaya menetapkan apakah kebutuhan dana perusahaan

dipenuhi dengan modal sendiri ataukah dipenuhi dengan modal asing. Perusahaan

dalam melakukan keputusaan pendanaan dituntut untuk mempertimbangkan dan
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menganalisis kombinasi sumber-sumber dana ekonomis untuk memenuhi

kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya.

Karasteristik perusahaan jasa keuangan atau perbankan berbeda dengan

perusahaan di industri lainnya. Struktur modal perusahaan keuangan termasuk

bank, berbeda dengan perusahaan non-finance. Karakteristik bisnis atau kegiatan

operasional perbankan berbeda. Bank merupakan lembaga intermediasi yang

menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali

kepada masyarakat yang lain. Struktur modal yang optimal penting bagi sebuah

bank, karena dengan sruktur modal yang optimal bank akan dapat menghadapi

persaingan ekonomi.

Perusahaan perbankan pada umumnya memiliki jumlah hutang lebih besar

dari pada modal sendiri. Jumlah hutang yang tinggi, harus didukung dengan

modal sediri dikarenakan bank harus bisa mengatasi resiko ketidakpastian akan

tingkat keuntungan yang didapat. Nasabah dapat sewaktu-waktu menarik dana

yang cukup besar. Hal tersebut menuntut bank mengolah dana pada kas agar

sesuai dengan kebutuhan perbankan itu sendiri. Perbankan harus bisa

menyeimbangkan antara resiko pemberian kredit yang disalurkan terhadap

manfaat yang diperoleh dari pemberian kredit tersebut. Penetapan pendanaan

internal dalam perbankan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang

mempengaruhinya.

Menurut Weston, et al dalam Sari (2013) menyatakan bahwa faktor-faktor

yang mempengaruhi struktur pendanaan dari perusahaan adalah tingkat

petumbuhan penjualan, stabilitas arus kas, karakteristik industri, struktur aktiva,
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sikap manajemen dan sikap pemberi pinjaman. Sartono (2010) mengemukakan

bahwa variabel yang mempengaruhi struktur pendanaan adalah ukuran

perusahaan, kelas industri, operating leverage, resiko bisnis, profitabilitas dan

kebijaksanaan dividen. Struktur pendanaan merupakan salah satu keputusan

penting dari manajer dalam meningkatkan profitabilitas bagi kemakmuran

pemilik perusahaan. Sumber dana yang terbaik adalah sumber dana yang dapat

diukur manfaat dan resikonya. Perusahaan yang memiliki sumber dana internal

optimal dapat memilih opsi penyediaan dana internal.

Pecking Order Theory dalam Myers 1983 mengasumsikan bahwa perusahaan

bertujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. Perusahaan

berusaha menerbitkan sekuritas pertama dari internal, retained earning, kemudian

hutang beresiko rendah dan terakhir ekuitas. Determinan dalam pendanaan

internal menurut Myers (1983) adalah :

1. Perusahaan akan lebih mengutamakan internal financing, karena Pecking

Order Theory membedakan ekuitas yang diperoleh dari laba ditahan dan

penerbitan saham baru karena urutan pilihan atau prioritas sumber pendanaan

menempatkan laba ditahan pada posisi yang paling atas, sedangkan penerbitan

saham baru berada pada urutan terbawah.

2. Perusahaan menyesuaikan target pembayaran dividen terhadap peluang

investasi. Hal ini membawa implikasi bahwa kebijakan dividen lebih relevan

dengan keputusan investasi daripada dengan keputusan pendanaan. Kebijakan

manajemen meningkatkan dividen hanya dilakukan bila mereka memiliki

keyakinan akan data menjaga stabilitas deviden
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3. Jika dana eksternal dibutuhkan, barulah perusahaan memilih sumber dana dari

utang karena dipandang lebih aman dari ekuitas. Ekuitas merupakan pilihan

terakhir dari Pecking Order Theory sebagai sumber untuk memenuhi

kebutuhan investasi.

Myers (1983) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas

yang tinggi justru tingkat hutangnya rendah. Perusahaan yang  profitabilitasnya

tinggi memiliki sumber dana internal yang berlimpah. Karena menurut Myers

(1983) secara spesifik perusahaan mempunyai urut-urutan preferensi (hierarki)

dalam penggunaan dana.

Pecking Order Theory tidak mengindikasikan target struktur modal, akan

tetapi menjelaskan urut-urutan pendanaan. Manajer keuangan tidak

memperhitungkan tingkat hutang yang optimal. Kebutuhan dana ditentukan oleh

kebutuhan investasi. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai

tingkat keuntungan yang tinggi justru mempunyai tingkat hutang yang kecil.

Kenyataannya masih terdapat perusahaan yang dalam menggunakan dana untuk

kebutuhan investasinya tidak sesuai seperti skenario urutan (hierarki) yang

disebutkan dalam Pecking Order Theory. Penelitian yang dilakukan oleh Singh

dalam Septiana (2013), menyatakan bahwa perusahaan di negara berkembang

lebih memilih untuk menerbitkan ekuitas daripada berhutang dalam membiayai

perusahaannya. Hal ini sejalan dengan Pecking Order Theory yang menyatakan

bahwa perusahaan akan memilih pendanaan internal daripada berhutang. Sumber

dana internal lebih disukai daripada eksternal, karena dana internal

memungkinkan perusahaan tidak perlu mendapat sorotan investor luar.



6

Size merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Variabel

ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan nilai

logaritma natural dari total aktiva. Size perusahaan merupakan variabel yang

banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan sosial yang dilakukan

perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Size perusahaan bisa didasarkan

pada jumlah aktiva, salah satunya adalah perusahaan besar memiliki biaya

kepailitan dari nilai aset yang lebih rendah dan biaya pengadaan yang lebih rendah

untuk penggunaan surat utang dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan

besar lebih mungkin untuk membebankan biaya tingkat utang lebih kecil dari

perusahaan yang lebih kecil. Biaya kebangkrutan lebih rendah dalam jumlah besar

perusahaan membawa pada penggunaan hutang yang besar.

Suatu perusahaan yang besar di mana sahamnya tersebar sangat luas akan

lebih berani mengeluarkan saham baru dalam memenuhi kebutuhannya untuk

membiayai pertumbuhan penjualannya dibandingkan perusahaan yang lebih kecil.

Semakin besar ukuran perusahaan, kecenderungan untuk memakai dana eksternal

juga semakin besar. Semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat untuk

menggunakan hutang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan dananya daripada

perusahaan kecil. Hal tersebut dikarenakan perusahaan besar memiliki kebutuhan

dana yang besar dan salah satu alternatif pemenuhan dananya adalah dengan

menggunakan dana eksternal.

Price to Book Value (PBV) adalah suatu rasio yang menunjukkan hubungan

antara harga pasar saham perusahaan dengan nilai buku perusahaan ( Weston &

Copeland, 1997). Nilai PBV dapat mengukur sejauh mana kemampuan

perusahaan menciptakan nilai relative terhadap modal yang di investasikan.
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Pertumbuhan perusahaan merupakan indikator untuk menilai prospek

perusahaan di masa mendatang dengan mengukur perubahan total aset.

Perusahaan yang aktivanya terus meningkat mengindikasikan perusahaan sedang

dalam tahap ekspansi. Tentu saja perusahaan yang sedang tumbuh memerlukan

dana yang besar sehingga terkadang perlu mengambil pendanaan eksternal berupa

utang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan

menurut Brigham dan Houston (2006) diantaranya stabilitas penjualan, struktur

aktiva, leverage operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian,

sikap manajemen, dan fleksibilitas keuangan.

Berdasarkan studi empiris terdapat beberapa hasil yang berbeda mengenai

pengujian strukur modal dan nilai perusahaan, salah satunya adalah penelitian

dilakukan oleh Sari (2013) secara simultan variabel size, book to market value dan

return pasar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendanaan internal.

Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa variabel book to market value dan

return pasar berpengaruh tidak signifikan terhadap pendanaan internal, sedangkan

size berpengaruh signifikan terhadap pendanaan internal.

Hasil penelitian Samisi dan Ardiana (2013) struktur pendanaan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan

manajerial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Dewi dan Wirajaya (2013), struktur

modal berpengaruh negatif dan signifikan pada nilai perusahaan, profitabilitas

berpengaruh positif dan signifikan pada nilai perusahaan dan ukuran perusahaan

tidak berpengaruh pada nilai perusahaan.
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berbeda, mendorong peneliti

untuk melakukan penelitian kembali dengan tema penelitian yang sama, tetapi

pada perusahaan yang berbeda. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Size, Price

to Book Value dan Growth Terhadap Sumber Pendanaan Internal Pada

Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI periode 2013-2015”

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian diatas maka perumusan masalah penelitian ini yaitu : Apakah size,

price to book value dan growth berpengaruh poisitif terhadap sumber pendanaan

internal pada perusahaan perbankan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan rumusan masalah yang telah

diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1.  Untuk  mengetahui size berpengaruh positif terhadap pendanaan internal.

2. Untuk mengetahui price to book value berpengaruh positif terhadap

pendanaan internal.

3. Untuk mengetahui growth berpengaruh positif terhadap pendanaan internal.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan  nantinya

bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan yang berhubungan
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dengan  pendanaan internal perusahaan. Agar perusahaan dapat  mengelola

dana yang ada secara efektif dalam rangka menghasilkan profit.

2. Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam

mempertimbangkan keputusan investasinya di pasar modal sehingga dapat

meningkatkan kemakmuran para pemegang saham.

3. Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan

serta dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi  pengembangan ilmu

pengetahuan para akademisi khususnya di bidang manajemen  keuangan.

4. Umum

Hasil penelitian ini  juga diharapkan dapat  menyempurnakan penelitian-

penelitian  sejenis berikutnya mengenai tema dan topik yang sama. Serta

dapat dijadikan  sebagai refrensi bagi penelitian selanjutnya.



II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Struktur Modal

Struktur modal adalah perimbangan jumlah hutang jangka pendek yang

bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa

(Sartono, 2010). Struktur modal adalah campuran dari berbagai jenis efek

termasuk hutang, saham dan ekuitas yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan

untuk membiayai asetnya. Struktur modal merupakan proporsi dalam pemenuhan

kebutuhan belanja perusahaan dengan sumber pendanaan jangka panjang yang

berasal dari dana internal dan dana eksternal.

2.1.1 Teori Pendekatan Modigliani dan Miller

Teori Modigliani dan Miller dalam Zaenal (2005) mengemukakan bahwa

dengan asumsi perfect capital market, struktur modal yang digunakan perusahaan

tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Tetapi jika ada pajak maka perusahaan

akan menggunakan utang lebih banyak sehingga nilai perusahaan menjadi

meningkat. Proporsi Modigliani dan Miller terdiri dari :

1. Dunia Tanpa Pajak (No-tax Case) dalam proporsi ini diasumsikan bahwa

keadaan pasar modal sempurna dan tidak ada pemberlakuan pajak sehingga

nilai perusahaan yang menggunakan utang dengan perusahaan yang tidak

menggunakan utang menjadi sama.

2. Dunia dengan Pajak (Tax Case) proposisi ini mengasumsikan bahwa pasar

modal sempurna dan diberlakukan pajak. Implikasinya adalah penggunaan
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utang dalam struktur modal menjadi sangat menguntungkan karena adanya tax

shield. Sehingga nilai perusahaan yang menggunakan utang lebih tinggidaripada

perusahaan yang tidak menggunakan utang.

Proporsi ini memiliki kelemahan yang terletak pada asumsi dasar proporsi itu

sendiri yaitu asumsi yang menyatakan bahwa tingkat utang tidak berhubungan

dengan aliran kas (cash flow) perusahaan. Kelemahan ini disadari oleh Modigliani

dan Miller, sehingga Modigliani dan Miller menyebutkan bahwa asumsi pasar

yang efisien merupakan dasar dari proposisi tersebut. Teori Modigliani dan Miller

tidak relevan dengan realita dunia keuangan karena tidak menyertakan corporate

tax atau personal tax yang ada dalam perusahaan (Zaenal, 2005).

2.1.2 Teori Trade-Off

Trade-off theory adalah teori yang membahas hubungan antara struktur modal

dengan nilai perusahaan. Smith et al dalam Titman and Wassels (1988)

berpendapat bahwa biaya agensi akan berkurang jika perusahaan menerbitkan

utang konversi. Hal ini menunjukkan bahwa rasio utang konversi mungkin

berhubungan positif dengan peluang pertumbuhan. Hal ini juga harus dicatat

bahwa peluang pertumbuhan adalah aset modal yang menambah nilai perusahaan

tetapi tidak dapat dijaminkan dan tidak menghasilkan arus kena pajak pendapatan.

Argumen yang sebelumnya juga menyarankan hubungan negatif antara peluang

utang dan pertumbuhan. Trade-off theory menjelaskan bahwa struktur modal yang

optimal ditemukan dengan menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang

timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat lebih besar, tambahan
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hutang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena penggunaan hutang

sudah lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak diperbolehkan.

Trade-off theory memprediksi hubungan positif antara struktur modal dengan

nilai perusahaan dengan asumsi keuntungan pajak masih lebih besar dari biaya

kepailitan dan biaya keagenan. Trade-off Theory menunjukan bahwa nilai

perusahaan dengan penggunaan hutang akan semakin meningkat dengan

meningkatnya hutang. Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan

tetapi hanya pada sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, penggunaan hutang

justru menurunkan nilai perusahaan, pada titik tersebut tingkat hutang merupakan

tingkat yang optimal (Zaenal, 2005).

2.1.2 Teori Pecking Order

Menurut Myers dan Majluf (1983) pecking order theory menyatakan bahwa

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat hutangnya

rendah, dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber

dana internal yang berlimpah. Pecking order theory ini tidak terdapat struktur

modal yang optimal. Secara spesifik perusahaan mempunyai urutan preferensi

(hierarki) dalam penggunaan dana. Menurut pecking order theory terdapat urutan

(hierarki) dalam memilih sumber pendanaan, yaitu :

1. Perusahaan lebih memilih untuk menggunakan sumber dana dari dalam atau

pendanaan internal daripada pendanaan eksternal. Dana internal tersebut

diperoleh dari laba ditahan yang dihasilkan dari kegiatan operasional

perusahaan.
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2. Jika pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan memilih pertama

kali mulai dari sekuritas yang paling aman, yaitu hutang yang paling rendah

risikonya, turun ke hutang yang lebih berisiko, sekuritas hybrid seperti obligasi

konversi, saham preferen, dan yang terakhir saham biasa.

3. Terdapat kebijakan dividen yang konstan yaitu perusahaan akan menetapkan

jumlah pembayaran deviden yang konstan, tidak terpengaruh seberapa

besarnya perusahaan tersebut untung atau rugi.

4. Untuk mengantisipasi kekurangan  persediaan kas karena adanya kebijakan

dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan, serta kesempatan

investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar

tersedia.

2.2 Size

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan kedalam

beberapa kelompok, diantaranya besar, kecil dan sedang. Skala perusahaan

merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan berdasarkan besar kecilnya

perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan. Menurut Riyanto dalam

Abidah (2013) ukuran perusahaan dalam menggambarkan besar kecilnya suatu

perusahaan dapat dilihat dari besarnya ekuitas, total penjualan, dan total aset.

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aset juga diatur dalam

ketentuan BAPEPAM No.11/PM/1997 yang menyatakan bahwa perusahaan

menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan (total

asset) tidak lebih dari 100 miliyar rupiah. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini

merupakan cerminan dari besar kecilnya nilai total aktiva perusahaan pada akhir
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tahun, yang diukur menggunakan log natural (Ln) dari total aktiva (Sujoko dan

Soebiantoro dalam widyaningrum, 2015)

2.3 Price to Book Value (PBV)

Price to Book Value (PBV) digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar

saham terhadap nilai bukunya. PBV juga menunjukkan seberapa jauh perusahaan

mampu menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap jumlah modal yang

diinvestasikan. Perusahaan yang berjalan dengan baik umumnya mempunyai rasio

PBV > 1, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai

bukunya. Semakin besar rasio PBV semakin tinggi perusahaan dinilai oleh

pemodal (investor) relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan di

perusahaan.

Rasio PBV mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menciptakan nilai

relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi harga saham,

semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham.

Keberhasilan perusahaan menciptakan nilai tersebut memberikan harapan kepada

pemegang saham berupa keuntungan yang lebih besar pula (Sartono dalam Dani

2015).

2.4 Growth

Kebanyakan teori struktur modal berpendapat bahwa jenis aset yang dimiliki

oleh perusahaan dalam beberapa cara mempengaruhi pilihan struktur modal,.

dengan menjual utang yang dijamin. Perusahaan dapat meningkatkan nilai ekuitas

mereka dengan mengambil alih kekayaan dari yang ada (Scott dalam titman dan
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wessels 1988). Pertumbuhan perusahaan dapat mendorong perusahaan untuk

meningkatkan size.

Pertumbuhan perusahaan menggambarkan tingkat ekspansi yang diusahakan

oleh perusahaan dengan melihat pertumbuhan aktiva yang digunakan dalam

kegiatan operasional. Struktur modal merupakan modal komposisi pembelanjaan

yang biasanya mengacu pada proporsi antara utang jangka panjang, saham

preferen dan modal sendiri yang disajikan dalam neraca perusahaan.

Tingkat pertumbuhan perusahaan yang cepat mengindikasikan bahwa

perusahaan sedang mengadakan ekspansi. Perusahaan yang sedang dalam masa

ekspansi membutuhkan dana yang besar. Pertumbuhan perusahaan diindikasikan

dengan peningkatan jumlah aktiva. Peningkatan aktiva yang diikuti peningkatan

hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar atau investor

terhadap perusahaan.
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2.5 Penelitian Terdahulu

TABEL 1. PENELITIAN TERDAHULU

No Peneliti Variabel Metode Sampel Hasil
1 Abidah

(2013)
Dependen :
stuktur modal

Independen :
Pertumbuhan
perusahaan,
stabilitas
penjualan,
profitabilitas
dan ukuran
perusahaan

Regresi
linlear

Perusahaan
consumer
goods yang
terdaftar di
BEI 2009-
2011

1. Variabel
pertumbuhan
perusahaan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap
struktur modal

2. Variabel
ukuran
perusahaan
berpengaruh
positif dan
tidak
signifikan
terhadap
struktur modal

2 Widyaningrum
(2015)

Dependen :
struktur modal

Independen :
profitabilitas,
struktur aktiva,
ukuran
perusahaan,

Analisis
Regresi
Berganda

Perusahaan
manufaktur
yang Terdaftar
Di BEI
Periode 2010-
2013

1. ukuran
perusahaan
tidak
berpengaruh
terhadap
struktur modal

3 Fau
(2015)

Dependen :
Nilai
perusahaan

Independen:
Struktur modal
ukuran,
pertumbuhan,
profitabilitas

Analisis
Regresi
Linear
Berganda

Perusahaan
manufaktur
yang Terdaftar
Di BEI
Periode 2010-
2013

1. struktur
modal
berpengaruh
terhadap nilai
perusahaan
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LANJUTAN TABEL 1.

4 Dani (2015 Dependen :
Nilai
perusahaan

Independen:
Earning per
share Struktur
modal return
on equity
ukuran
perusahan,

Analisis
Regresi
Linear
Berganda

Perusahaan
manufaktur
yang Terdaftar
Di BEI
Periode 2011-
2013

1. struktur
modal (DER)
tidak
berpengaruh
terhadap nilai
perusahaan

5 Sari (2013) Dependen :
Pendanaan
Internal

Independen:
Size, Book To
Market Value
dan Return
Pasar

Analisis
regresi
linier
berganda

Perusahaan
Property dan
Real Estate
2008-2011

1. Secara
simultan
variabel size,
book to,
market value
dan
mempunyai
pengaruh
terhadap
pendanaan
internal.

2. Sedangkan
secara parsial
menunjukkan
bahwa variabel
size
berpengaruh
terhadap
Pendanaan
Internal

Samisi dan
Ardiana
(2013)

Dependen :
struktur
pendanaan

Independen:
nilai
perusahaan

Analisis
regresi
linier
berganda

Perusahaan
consumer
goods 2009-
2011

1. struktur
pendanaan
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap nilai
perusahaan

Sumber: refrensi jurnal dan skripsi
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, pada penelitian yang dilakukan

oleh Abidah (2013). Variabel pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap struktur modal sedangkan variabel ukuran perusahaan

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap struktur modal. Penelitian yang

dilakukan oleh Widyaningrum (2015) mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran

perusahaan dan struktur aktiva terhadap struktur modal dengan hasilnya ukuran

perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal sedangkan secara simultan

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Fau (2015) dengan penelitian yang berjudul pengaruh struktur modal, ukuran

perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 dengan hasilnya adalah

struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan

oleh Dani (2015)  mengenai pengaruh Earning per share, struktur modal, return

on equity dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan menunjukan hasil

yang berbeda. Struktur modal yang di proksikan menggunakan (DER) tidak

mempengaruhi nilai perusahaan.

Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Sari (2013) mengenai size, book to

market value dan return pasar terhadap pendanaan internal pada perusahaan real

estate. Hasilnya adalah secara simultan variabel size, book to market value dan

return pasar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendanaan Internal.

Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa variabel book to market value

berpengaruh tidak signifikan terhadap pendanaan internal.
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Samisi dan Ardiana (2013), dengan judul pengaruh struktur pendanaan terhadap

nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi

menunjukan hasil struktur pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif namun

tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

2.6 Rerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu serta latar belakang masalah yang telah

dibahas, inti dari penelitian ini adalah variabel independen (size, price to book

value, dan growth) dan variabel dependen adalah pendanaan internal perusahaan.

Ketiga variabel independen tersebut pada dugaan sementara mempengaruhi

variabel dependen baik secara parsial maupun secara simultan. Maka konsep dari

penelitian ini dapat dirumuskan melalui bagan rerangka pemikiran yang dapat

dilihat pada Gambar 1 berikut:

GAMBAR 1. RERANGKA PEMIKIRAN

Laporan Keuangan Publikasi BEI
Perusahaan Perbankan

Price to Book
Value

(X2)

Growth

(X3)

Size

(X1)

Modal Internal
Perusahaan

(Y)

Price to book
value

(X1)
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2.7 Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Size Terhadap Sumber Pendanaan Internal

Ukuran perusahaan (Size) menunjukkan ukuran atau besarnya aset yang

dimiliki perusahaan. Dilihat seberapa besar ukuran perusahaan (Size)

mempengaruhi struktur modal, dimana suatu perusahaan yang besar akan lebih

mudah mendapatkan kepercayaan dari investor, sehingga manajemen berusaha

mengeluarkan saham baru untuk memperoleh dana dalam rangka memenuhi

kebutuhan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik pernyataan bahwa

ukuran perusahaan mempengaruhi manajemen perusahaan untuk mengeluarkan

saham baru dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini menunjukkan adanya

hubungan positif antara ukuran perusahaan terhadap struktur modal suatu

perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai

berikut:

H1 : Size berpengaruh terhadap sumber pendanaan internal

2.7.2 Pengaruh PBV Terhadap Sumber Pendanaan Internal

Nilai PBV merupakan acuan investor dalam menilai suatu perusahaan, apabila

nilai PBV bagus maka investor tertarik untuk menanamkan modalnya, hal tersebut

akan mempengaruhi struktur modal perusahaan apabila investor bertambah.

Pecking order theory menyatakan bahwa perusahaaan yang memiliki profitabilitas

yang tinggi, memiliki hutang yang rendah dikarenakan memiliki sumber

pendanaan internal yang berlimpah (Myers dan Majluf, 1983). Perusahaan yang

memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki nilai perusahaan atau PBV
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yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai

berikut:

H2 : PBV berpengaruh terhadap sumber pendanaan internal

2.7.3 Pengaruh Growth Terhadap Sumber Pendanaan Internal

Pertumbuhan perusahaan (growth) menggambarkan suatu kondisi

perusahaan dalam masa ekspansi.  Variabel growth berkorelasi dengan struktur

aktiva perusahaan. Jika aktiva perusahaan mengalami perubahan dikarenakan

perusahaan mengalami pertumbuhan, secara tidak langsung proporsi stuktur

modal perusahaan akan mengalami perubahan. Perubahan peningkatan proporsi

sisi aktiva ini akan berdampak pada proporsi pasiva perusahaan. Hal ini yang

menjadi proksi bawasanya pertumbuhan perusahaan (growth) dapat

mempengaruhi dana internal.

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi membutuhkan

tambahan aset, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan akan lebih banyak

mempunyai laba ditahan sekaligus juga membutuhkan dana yang lebih banyak

untuk mendukung pertumbuhan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3 : Growth berpengaruh terhadap pendanaan internal



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data panel. Wibisono (2005) data panel adalah

kombinasi dari data time series dan cross-section. Data time series merupakan

data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data harian, bulanan, kuartal

atau tahunan. Data cross-section merupakan data yang dikumpulkan pada waktu

yang sama dari beberapa daerah, perusahaan atau perorangan. Penggabungan

kedua jenis data dapat dilihat bahwa variabel terdiri dari beberapa  perusahaan

(cross-section) namun dalam berbagai periode waktu (timeseries). Sumber data

dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah terlebih dahulu

diolah oleh pihak lain dan merupakan data yang dipublikasikan kepada umum

melalui lembaga resmi yang telah tentukan. Data penelitian ini berasal dari

laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan setiap akhir tahun selama masa

penelitian yaitu dari tahun 2013-2015.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan metode tidak langsung atau sekunder, yaitu

dengan menggunakan data perusahaan atau arsip yang terdapat pada website

Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan dalam sub sektor

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Pemilihan
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sampel penelitian didasarkan pada metode metode purposive sampling. Adapun

kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tiga

tahun berturut- turut (2013-2015).

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

3.4.1.1 Pendanaan Internal

Dana internal merupakan dana yang berasal dari dalam perusahaan (cash flow

internal seperti laba ditahan dan akumulasi penyusutan) atau pun berasal dari

penjualan aset usaha dan atau aset pribadi. Pendanaan internal dihitung

menggunakan rumus :

Pendanaan Internal = Laba DitahanTotal Asset
3.4.2 Variabel Independen

3.4.2.1 Size

Ukuran perusahaan atau size merupakan ukuran besarnya aset yang dimiliki

oleh perusahaan, merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan yang diukur

melalui logaritma natural dari total asset (Ln total asset). Total aset dijadikan

sebagai indikator ukuran perusahaan karena sifatnya jangka panjang dibandingkan

dengan penjualan (Titman danWessels, 1988).

Size = Logaritma Natural (Ln) Total Aset
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3.4.2.2 PBV

Price Book Value (PBV) yaitu rasio ini digunakan untuk menilai apakah suatu

saham berada pada posisisi undervalue atau overvalue. Price to book value (PBV)

adalah suatu rasio yang menunjukkan hubungan antara harga pasar saham

perusahaan dengan nilai buku perusahaan (Weston & Copeland, 1997). Rasio

PBV mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menciptakan nilai relative

terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Semakin tinggi harga saham,

semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham.

Keberhasilan perusahaan menciptakan nilai tersebut memberikan harapan kepada

pemegang saham berupa keuntungan yang lebih besar pula (Sartono, 2001).

Semakin rendah Price to Book Value (PBV) rasionya berarti harga saham tersebut

murah atau berada dibawah harga rugi (Weston & Copeland, 1997)

= Harga SahamNilai Buku Persaham
3.4.2.3 Pertumbuhan (Growth)

Dapat diukur dengan membandingkan antara total aktiva tahun yang

bersangkutan (tahun ke-t) dikurangi jumlah total tahun sebelumnya (tahun ke t-1)

kemudian dibagi dengan jumlah total tahun sebelumnya (tahun ke t-1)

pertumbuhan aset secara individu berpengaruh positif terhadap tingkat leverage,

hal ini karena aset lebih mudah di jadikan jaminan untuk menurunkan rasio dari

hutang ( Titmant dan Wassels 1988).

ℎ = TAt1 − TAt_1tTAt_1 100%
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3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang

dilihat dari nilai mean, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum

(Widarjono, 2013). Teknik deskriptif yang dimaksudkan dalam penelitian ini

adalah untuk menginterpretasikan nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai

minimum dari masing-masing variabel penelitian.

3.5.2 Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan analisis regresi

moderasi. Analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara

dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel

independen dan variabel dependen yang digunakan dalam sebuah penelitian.

Analisis regresi moderasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel moderating

akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan

variabel dependen. Estimasi model regresi linear berganda penelitian ini

menggunakan alat analisis yaitu software Eviews 8. Penelitian ini menggunakan

data panel. Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dan

data silang (cross section). Dalam metode estimasi model regresi dengan

menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu

pendekatan model common effect, fixed effect dan random effect.

Pendekatan dengan model common effect merupakan pendekatan yang paling

sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini dikarenakan model common

effect tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu karena pendekatan ini
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mengasumsikan bahwa perilaku data antar individu dan kurun waktu sama.

Pendekatan model fixed effect mengasumsikan adanya perbedaan antar objek

meskipun menggunakan koefisien regresor yang sama, fixed effect disini

maksudnya adalah bahwa satu objek memiliki konstan yang tetap besarnya untuk

berbagai periode waktu, demikian pula dengan koefisien regresornya. Model

random effect menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu

dan antar objek. Menganalisis data panel menggunakan model ini ada satu syarat

yang harus dipenuhi yaitu objek data silang lebih besar dari banyaknya koefisien

(Widarjono, 2013). Memilih model terbaik dalam mengestimasi regresi data

panel, ada beberapa uji yang dapat dilakukan yaitu: Uji Chow dan Uji Hausman.

3.5.2.1 Uji Chow

Uji ini digunakan untuk pemilihan antara model fixed effect dan common

effect. Chow test merupakan uji dengan melihat hasil F statistik untuk memilih

modelyang lebih baik antara model common effect atau fixed effect. Apabila

nilaiprobabilitas signifikansi F statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi α =

0,05 maka H0 diterima, namun jika nilai probabilitas signifkansi F statistik lebih

besardari tingkat signifikansi α = 0,05 maka H0 ditolak. H0 menyatakan bahwa

model common effect yang lebih baik digunakan dalam mengestimasi data panel

dan Ha menyatakan bahwa model fixed effect yang lebih baik (Widarjono, 2013).

3.5.2.2 Uji Hausman

Uji hausman adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed

effect atau random effect yangpaling tepat digunakan. Setelah selesai melakukan
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uji Chow dan didapatkan model yang tepat adalah fixed effect, maka selanjutnya

kita akan menguji model manakah antara model fixed effect atau random effect

yang paling tepat, pengujian ini disebut sebagai uji Hausman. Uji Hausman dalam

menentukan model terbaik menggunakan statistik chi square dengan degree of

freedom adalah sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Apabila

nilai statistik chi square lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi α = 0,05

maka H0 ditolak yang artinya model yang lebih baik adalah model random effect.

Apabila nilai statitik chi square lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05 maka

H0 diterima yang mengartikan bahwa model yang lebih baik adalah model fixed

effect (Widarjono, 2013).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

3.5.3.1 Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi pada data sudah

mengikuti atau mendekati distribusi yang normal. Pada pengujian sebuah

hipotesis, maka data harus terdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan

normal atau tidaknya data yang akan diolah berdasarkan Ghozali (2013) adalah

sebagai berikut:

a. Apabila hasil signifikansi lebih besar (>) dari 0.05 maka data terdistribusi

normal.

b. Apabila hasil signifikansi lebih kecil (<) dari 0.05 maka data tidak terdistribusi

secara normal.
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3.5.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal.

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama

variabel independen sama dengan nol. Penggunaan korelasi bivariat dapat

dilakukan untuk melakukan deteksi terhadap multikolinearitas antar variable

bebas dengan standar toleransi 0,8. Jika korelasi menunjukkan nilai lebih kecil

dari 0,8 maka dianggap variabel-variabel tersebut tidak memiliki masalah

kolinearitas yang tidak berarti (Widarjono, 2013).

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi

heteroskedastisitas. Apabila dalam sebuah model regresi terdapat masalah

heteroskedastisitas maka akan mengakibatkan nilai varian tidak lagi minimum.

Hal tersebut akan mengakibatkan standard error yang tidak dapat dipercaya

sehingga hasil regresi dari model tidak dapat dipertanggung jawabkan

(Widarjono, 2013). Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan uji Park. Mendeteksi heteroskedastisitas menggunakan uji
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Park adalah melihat hasil regresi menggunakan residual kuadrat sebagai variabel

dependen, apabila terdapat variabel independen yang signifikan terhadap residual

maka model regresi terdapat masalah heteroskedastisitas (Widarjono, 2013).

3.5.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan

ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena gangguan

pada seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. Data crossection (silang

waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena “gangguan”

padaobservasi yang berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda. Model

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Uji Durbin Watson adalah cara untuk mendeteksi autokorelasi, dimana model

regresi linear berganda terbebas dari autokorelasi jika nilai Durbin Watson hitung

terletak didaerah tidak ada autokorelasi positif dan negatif (Widarjono, 2013)..

Pengujian autokorelasi penelitian ini menggunakan uji Durbin-watson (DW test)

DW test dilakukan dengan cara membandingkan nilai DW hitung (d) dengan nilai

dL dan dU pada tabel Durbin-Watson. Tabel 4 menjelaskan mengenai rule of

thumb dari DW test.
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TABEL 2. UJI STATISTIK DURBIN WATSON

Nilai Statistik d Hasil

0 < d < dL Ada Autokorelasi Positif

dL< d < dU Tidak Dapat Diputuskan

dU< d < 4- dU Tidak Ada Autokorelasi

4- dU< d < 4- dL Tidak Dapat Diputuskan

4- dL< d < 4 Ada Autokorelasi Negatif

Sumber : Widarjono, 2013

3.5.4 Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

analisis linier berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk mencari hubungan

antara tiga variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Untuk melakukan

estimasi model regresi berganda penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu

software eviews8. Model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e

Keterangan :

Y = Pendaaan Internal

β0 = nilai Y bila X = 0 (harga konstan)

β1, β2, β3= Koefisien Regresi

X1 = Size

X2 = PBV

X3 = growth

e = error
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3.6 Uji Hipotesis

3.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji ini digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi dimana untuk

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

terikat maka dapat dilihat dari nilai adjusted R2 (Widarjono, 2013).

3.6.2 Uji F (Kelayakan Model)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan signifikan atau

tidak, sehingga dapat dipastikan apakah model tersebut dapat digunakan untuk

memprediksi pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel

terikat. Kriteria pengujiannya adalah jika Fstatistik> Ftabel atau sig< 0,05. Apabila

telah memenuhi kriteria maka model dapat digunakan

3.6.3 Uji t-Test

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Uji t ini dilakukan untuk

melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen antara individu atau

parsial terhadap variabel dependen (Widarjono, 2013). Uji ini dilakukan dengan

membandingkan signifikansi t hitung dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika nilai t hitung < t tabel maka H0 diterima.

b. Jika nilai t hitung > t tabel maka H0 ditolak.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Jika nilai probabilitas signifikansi (ρ) < tingkat signifikansi α = 0,05 maka H0

ditolak.
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b. Jika nilai probabilitas signifikansi (ρ) > tingkat signifikansi α = 0,05 maka H0

diterima.



V.  KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji regresi dan analisis data mengenai pengaruh Size, Price

to Book Value dan Growth terhadap pendanaan internal perusahaan perbankan

yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut :

1. Ukuran perusahaan (Size) tidak berpengaruh terhadap pendanaan internal

perusahaan perbankan, sehingga hipotesis satu (H1) yang menyatakan

bahwa ukuran perusahaan (Size) berpengaruh terhadap sumber pendanaan

internal perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) pada tahun 2013-2015 tidak terdukung.

2. Price to Book Value (PBV) tidak berpengaruh terhadap pendanaan internal

sehingga hipotesis dua (H2) yang menyatakan bahwa Price to Book Value

(PBV) berpengaruh terhadap sumber pendanaan internal perusahaan

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-

2015 tidak terdukung.

3. Pertumbuhan perusahaan (Growth) tidak berpengaruh terhadap pendanaan

internal sehingga hipotesis dua (H2) yang menyatakan bahwa pertumbuhan

perusahaan (Growth) berpengaruh terhadap sumber pendanaan internal
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perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada

tahun 2013-2015 tidak terdukung.

Hipotesis awal (H1) size berpengaruh positif terhadap sumber

perndanaan internal, (H2) price to book value berpengaruh positif terhadap

sumber pendanaan internal dan (H3) growth berpengaruh positif terhadap

sumber pendanaan internal tidak terdukung pada penelitian ini. Hasil

penelitian ini tidak mendukung Pecking Order Theory .

5.2 Saran

1. Penelitian mendatang perlu menguji ulang variabel Ukuran

perusahaan (Size), Price to Book Value (PBV) dan Pertumbuhan

perusahaan (Growth) terhadap pendanaan internal perusahaan agar

dapat memperkuat hasil dari penelitian ini.

2. Menambahkan atau mengganti jenis industri sektor perusahaan dan

anggota sampel yang lebih banyak serta periode yang lebih panjang

sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.
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