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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu tujuan utama dari pendanaan pada perusahaan adalah investasi 

untuk mendapatkan keuntungan yang lebih di masa yang akan datang. Perusahaan 

melakukan kegiatan investasi untuk mengembangkan usahanya dalam menghadapi 

persaingan usaha dan bisnis yang semakin tinggi tiap tahunnya. Investasi sangat 

diperlukan khususnya di Indonesia agar perusahaan dapat mampu tetap bertahan dan 

survive menghadapi era global seperti sekarang. 

Perusahaan tentunya akan menggunakan sumber dana seefisien mungkin 

untuk dapat membiayai investasi yang akan dilakukan. Selain itu, perusahaan juga 

akan memilih jenis investasi yang dinilai paling menguntungkan. Terdapat tiga fungsi 

keuangan yang berkaitan dengan keputusan manajemen keuangan diantaranya 

keputusan pendanaan, investasi, dan deviden. Ketiga fungsi keuangan tersebut saling 

terkait satu sama lain dan hasil keputusannya akan nampak pada neraca dan laporan 

laba rugi.  

Manajer perusahaan selalu berusaha untuk memaksimalkan kekayaan para 

stockholder dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan. Salah satu cara agar dapat 

memaksimalkan kekayaan stockholder tersebut adalah dengan cara melakukan 

investasi yang menguntungkan. Perusahaan pun perlu mendanai proyek ataupun 
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operasionalnya melalui pendanaan internal, pendanaan eksternal, ataupun gabungan 

keduanya. Manajer memiliki peranan penting dan memikul tanggung jawab untuk 

mencapai tujuan organisasi dan memastikan pengelolaan sumber daya perusahaan 

telah berjalan secara efisien dan efektif dengan memberi perhatian lebih pada 

pengambilan keputusan.  

Salah satu hal yang terpenting dari pengambilan keputusan tersebut adalah 

keputusan terkait pengeluaran modal. Pengeluaran modal merupakan kegiatan dari 

manajer perusahaan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan dari 

investasi jangka panjang. Jenis-jenis keputusan tersebut sering membawa pada 

komitmen keuangan yang mana terkait dengan kebijakan dan strategi organisasi 

(Bahramfar dan Stiyri, 2001). Alokasi sumber daya penting pada proyek-proyek 

investasi memerlukan pembuatan strategi keuangan yang akan mempengaruhi 

struktur modal optimal perusahaan.  

Keputusan pendanaan merupakan suatu hal yang sangat penting, oleh karena 

itu perusahaan harus mampu menentukan struktur modal yang optimal. Secara 

keseluruhan, terdapat dua prosedur yang berkaitan dengan struktur modal. Prosedur 

pertama adalah prosedur tradisional yang menyatakan bahwa terdapat tingkat struktur 

modal dan nilai perusahaan optimal yang meningkat seiring meningkatnya 

penggunaan leverage. Prosedur kedua adalah dalil saat ini yang menyatakan bahwa 

begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat utang dan saham 

oleh perusahaan.  
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Beberapa teori yang mendukung terkait pendanaan internal dan eksternal, 

terdapat beberapa teori diantaranya adalah trade of theory (TOT) dan pecking order 

theory (POT) untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut (Karimi dan Sadegi, 2009). 

Trade of theory secara teoritis berusaha menyeimbangkan keuntungan pajak dari 

peminjaman untuk menutup biaya-biaya kesulitan keuangan. Dari pecking order 

theory dapat diketahui bahwa perusahaan lebih menyukai pendanaan internal untuk 

membiayai investasinya. 

Perusahaan perlu mempertimbangkan financial constraints dalam pembuatan 

rencana investasi. Financial constraint sendiri terbagi menjadi dua, yaitu external dan 

internal financial constraints (Kangerlouei, 2012). Internal financial constraints 

adalah suatu bentuk kendala keuangan terkait dengan sumber daya keuangan internal 

dan lebih mengarah pada teori keagenan. External financial constraints adalah suatu 

kendala keuangan yang terkait dengan sumber daya keuangan eksternal dan diperoleh 

melalui penerbitan obligasi, hutang, dan lebih mengarah pada asimetri informasi. 

Perbedaan penerimaan informasi antara investror dan manager itu akan menimbulkan 

ketidakpastian yang akan mempengaruhi kondisi keuangan. Fazzari et al. (1988) 

berpendapat bahwa perusahaan dengan tingkat payout rendah mempunyai sensitivitas 

investasi pada arus kas yang lebih tinggi. Namun, Kaplan dan Zingles (1997) 

membuktikan bahwa sensitivitas arus kas investasi tidak menunjukkan bahwa 

perusahaan mempunyai kendala keuangan.  
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Keputusan pendanaan dan investasi pada perusahaan merupakan keputusan 

yang mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Keputusan 

yang salah pada dua aspek ini dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan dan bahkan yang lebih parah adalah kebangkrutan. Keputusan pendanaan 

membuat perusahaan menggunakan dana yang dimilikinya untuk memenuhi 

komitmen mereka terhadap penyedia. Pada keputusan investasi, perusahaan 

mengabaikan keuntungan saat ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih di masa 

depan. Investasi pada bangunan dan peralatan dapat menjadi suatu indikasi dari 

peramalan dalam mencapai laba dan return investasi. Seperti disebutkan sebelumnya, 

berdasar dari kebijakan pendanaan perusahaan, jenis pendanaan dibagi menjadi dua 

yakni pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Pada pendanaan internal 

perusahaan mendanai dari laba yang diperoleh kemudian menginvestasikannya 

kedalam operasional perusahaan untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi di 

kemudian hari daripada mendistribusikannya dalam bentuk deviden pada stockholder. 

Sementara, untuk pendanaan eksternal, perusahaan mendanai dengan dari sumber 

dana seperti utang dan deviden.  

Pemilihan metode keuangan memiliki masalah pada saat bagaimana 

perusahaan dapat melakukan pendanaan untuk memaksimalkan laba dan stakeholder 

return.  Beberapa faktor yang mempengaruhi pendanaan perusahaan tersebut adalah 

aktiva, jenis bisnis, dan karakteristik perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan yang 

memiliki ketersediaan uang kas akan lebih memilih menggunakan utang daripada 
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penerbitan saham karena secara umum lebih murah dan meningkatkan nilai 

perusahaan. Tinjauan terhadap financial constraint pada prosedur dan kebijakan 

investasi serta pendanaan perusahaan telah menjadi pokok persoalan dari penelitian 

yang mendalam diantara para peneliti.  

Penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan memotivasi 

penelitian ini, diantaranya Guariglia (2008) yang berusaha menyelidiki hubungan 

antara internal financial constraints dan external financial constraints serta 

pengambilan keputusan untuk modal menunjukkan bahwa sensitivitas arus kas 

investasi berhubungan dengan tingkat internal dan external financial constraints 

yang berbeda. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa ketika external financial 

constraints tinggi dan internal financial constraints rendah maka sensitivitas arus kas 

investasi juga tinggi. Peneliti yang lain menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

antara arus kas dengan tingkat cash holding dan tidak ada perbedaan antara 

sensitivitas arus kas perusahaan yang terdapat kendala dan tidak. 

Para peneliti di atas mengelompokkan perusahaan ke dalam dua kelompok 

utama. Kelompok pertama adalah perusahaan dengan kecenderungan menggunakan 

modal ekuitas sedangkan kelompok kedua adalah perusahaan dengan kecenderungan 

pada penggunaan hutang sehingga dinamakan perusahaan leveraged. Ketika 

perusahaan melakukan pendanaan terhadap investasi yang akan dilakukan, 

kemungkinan perusahaan akan mengalami kendala-kendala keuangan baik internal 

maupun eksternal.  
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Penelitian kali ini bertujuan untuk meneliti pengaruh internal financial 

constraints dan external financial constraints terhadap investasi. Perusahaan yang 

akan diteliti sebanyak 35 dan diambil contoh sampling dari beberapa perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2009-2011. 

Penelitian ini ditujukan bagi perusahaan yang akan memprediksi ataupun 

menanggulangi financial constraints yang kemungkinan dihadapi dan untuk 

meminimalkan risiko. 

Penelitian ini merupakan replikasi dan modifikasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Kangarlouei et al. (2012). Peneliti menggunakan investasi sebagai 

variabel dependent, sedangkan internal financial constraints dan external financial 

constraints berfungsi sebagai variabel independent. Perubahan penjualan dan capital 

equity sebagai variabel control untuk menghasilkan model empiris yang lebih baik. 

Pada variabel independent, operating cash flow digunakan sebagai proksi dari 

internal financial constraints dan ukuran perusahaan digunakan sebagai proksi dari 

external financial constraints.  

Perbedaan penelitian ini dari penelitian Kangarlouei et al. (2012) adalah (1) 

sampel penelitian sebelumnya dilakukan terhadap 138 jenis perusahaan yang terdaftar 

pada Tehran Stock Exchange (TSE) sementara sampel penelitian ini adalah 35 

perusahaan yang samplingnya diambil sebagian dari perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdapat di Indonesia dan terdaftar di BEI. (2) Periode penelitian 

sebelumnya tahun 2005-2010, sedangkan periode penelitian ini dilakukan pada tahun 
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2009-2011. Penulis menetapkan sesudah tahun 2008 karena pada tahun tersebut dunia 

sedang mengalami krisis global yang membuat banyak perusahaan mengalami 

ketidakstabilan dalam perputaran usahanya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah internal financial constraints berpengaruh negatif terhadap 

investasi? 

2. Apakah external financial constraints berpengaruh negatif terhadap 

investasi? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah internal financial constraints berpengaruh 

terhadap investasi. 

2. Untuk mengetahui apakah external financial constraints berpengaruh 

terhadap investasi. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajer perusahaan 

dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan 
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pendanaan dan investasi serta memperhitungkan kendala keuangan 

internal dan eksternal didalamnya. 

2. Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan mengenai financial 

constraints dan investasi. 

3. Untuk peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan khususnya 

terkait dengan hubungan antara financial constraints terhadap investasi 

perusahaan. 

4. Dapat dijadikan sebagai alternatif referensi bagi akademisi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya dan sebagai sarana untuk menambah 

pengetahuan. 

 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 BAB 1 : PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang masalah terkait hubungan internal dan 

external financial constraints pada investasi, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Memuat landasan teori yang berkaitan dengan investasi, internal 

financial constraints, external financial constraints, cash flow, firm 
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size, dan capital equity. Selain itu, juga disertakan beberapa 

penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yang kemudian 

dijadikan acuan dalam penelitian ini, hipotesis, model analisis, serta 

kerangka berpikir penelitian. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Memuat pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis 

dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, prosedur 

pengumpulan data, prosedur penentuan sampel dengan 

menggunakan systematic eliminating sampling, dan teknik analisis 

yang digunakan yaitu T-statistic dan OLS. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memuat gambaran umum tentang hubungan internal dan external 

financial constraints terhadap investasi, hubungan perubahan sales 

dan capital equity terhadap investasi, deskripsi hasil uji empiris, 

analisis model dan pembuktian hipotesis, serta pembahasan 

BAB 5 : KESIMPULAN  

Memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diajukan 

berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. 
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