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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Modal merupakan sebuah komponen yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan karena berkaitan dengan pendanaan operasional suatu perusahaan. 

Dengan adanya modal, maka perusahaan akan dapat menjalankan kegiatan 

operasionalnya sehingga dapat mengembangkan usahanya serta meningkatkan 

kinerja perusahaan.Perusahaan yang sedang tumbuh senantiasa berhadapan 

dengan persoalan permodalan yang tujuannya mengembangkan skala produksi 

dan memperluas pasar untuk mencapai tingkat operasional yang lebih efisien 

(Riyanto, 2010). Hal ini membuat struktur modal dari suatu perusahaan perlu 

diperhatikan. Menurut Riyanto (2010), perusahaan berusaha untuk menetapkan 

struktur modal yang optimal untuk meminimumkan biaya modal rata-rata dan 

memaksimumkan nilai perusahaan.  

Struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan, karena 

baik buruknya struktur modal perusahaan akan mempunyai efek yang langsung 

terhadap posisi finansialnya. Suatu perusahaan yang mempunyai struktur modal 

tidak baik, dimana mempunyai hutang yang sangat besar akan memberikan beban 

yang berat kepada perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya hutang perusahaan, 

nilai perusahaan pertama-tama meningkat mencapai maksimum dan kemudian 

menurun sehingga struktur modal menjadi faktor penting dalam penilaian nilai 

perusahaan (Hanafi dan Halim, 2016). 
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Riyanto (2010) menyatakan bahwa struktur modal adalah perimbangan 

atau perbandingan antara jumlah kewajiban dengan modal itu sendiri. Modal 

sendiri menurut Riyanto (2010) terbagi menjadi dua jenis modal yaitu modal 

sendiri (pendanaan internal) dan modal asing atau hutang (pendanaan eksternal). 

Pendanaan yang berasal dari internal perusahaan dapat dipenuhi melalui saham 

pemilik perusahaan dan laba ditahan. Apabila pendanaan yang berasal dari sumber 

internal telah maksimal terpenuhi oleh perusahaan, maka selanjutnya perusahaan 

harus mencari alternatif lain sebagai sumber pendanaan eksternal. Pemenuhan 

modal eksternal tersebut dapat dilakukandengan cara mengeluarkan saham baru, 

atau dengan meminjam melalui kreditor (Riyanto, 2010). 

Belkaoui (2006) menyatakan, bahwa apabila manajer memilih utang 

sebagai pemenuhan modalnya, maka biaya modal yang timbul adalah sebesar 

bunga yang dibebankan oleh kreditor. Ketika perusahaan memiliki utang dalam 

jumlah yang besar, maka peluang gagal bayar perusahaan pun akan semakin 

meningkat sehingga menimbulkan permasalahan bagi perusahaan. Oleh sebab itu 

perusahaan harus mempertimbangkan secara matang berapa banyak proporsi 

sumber pendanaan yang akan digunakan, sehingga akan terhindar dari 

kebangkrutan di mana perusahaan tersebut dapat dilikuidasi atau direoganisasi. 

Namun, apabila pendanaan perusahan banyak menggunakan ekuitas atau saham, 

maka perusahaan tidak terikat pada kewajiban tetap untuk membayar bunga, akan 

tetapi perusahaan berkewajiban untuk membayarkan deviden dari laba perusahaan 

(Belkaoui, 2006). 
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Perkembangan teori struktur modal didasarkan pada agency theory 

dikembangkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 (Harahap, 2015). 

Dalam agency theory dijelaskan bahwa terjadi pemisahan antara pemegang saham 

dengan pihak manajerial. Dimana keduabelah pihak sering terjadi perbedaan 

kepentingan yang menyebabkan adanya agency conflict. Dengan demikian 

diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat menyelaraskan perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham dan manajerial yang disebut dengan 

corporate governance (Harahap, 2015).Corporate governance adalah serangkaian 

mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar 

operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para stakeholders 

(Harahap, 2015). Mekanisme corporate governancemerupakan salah satu solusi 

yang dapat diambil untuk menyelesaikan agency conflict, dimana mekanisme ini 

bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholders). Adapun variabel-variabel corporate governance yang dapat 

mempengaruhi struktur modal berdasarkan penelitian terdahulu antara lain ukuran 

dewan direksi, remunerasi, frekuensi rapat direksi, ukuran komite audit dan 

komisaris independen. 

Ukuran dewan direksi merupakan besarnya dewan direksi dari perusahaan 

yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk 

menjalankan perusahaan. Dalam mekanisme corporate governace, dewan direksi 

merupakan pihak corporate governance mengacu pada sekumpulan mekanisme 

yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika terjadi 

pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian (Hanafi dan Halim, 
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2016).Dewan direksi mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi monitoring dan 

membuat kebijakan manajemen (Hanafi dan Halim, 2016). Dalam hubungannya 

dengan struktur modal, fungsi dewan direksi adalah dalam pembuatan kebijakan 

manajemen. Dewan direksi bertugas menentukan kebijakan yang akan diambil 

atau strategi jangka panjang maupun jangka pendek. Peningkatan ukuran dan 

diversitas dari dewan direksi dianggap berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

karena semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan memonitor 

perusahaan untuk mengoptimalkan keputusan manajemen untuk menggunakan 

hutang yang lebih sedikit dibandingkan penggunaan modal sendiri untuk 

operasional dan ekspansi perusahaan. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian 

Heng dkk (2012) dan Kusumo dan Hadiprajitno (2017), yang menyatakan bahwa 

ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Namun 

hasil penelitianRahadian dan Hadiprajitno (2014) dan Bulan dan Yuvetta (2014), 

menyatakan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal. 

Remunerasi direksi merupakan imbalan atau balas jasa terhadap kinerja 

karyawan yang diwujudkan dalam bentuk finansial dan nonfinansial. Imbalan 

tersebut dapat berupa gaji, bonus, opsi saham, restricted share, dana pensiun, dan 

manfaat lainnya (kesehatan, mobil, rumah, dan lain-lain) (Probohudono dkk, 

2016).  Remunerasi sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan 

(corporate governance) dianggap mampu mengatasi menurunnya kinerja agen 

tersebut. Remunerasi yang diberikan dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja 

agen yang akan berdampak pada meningkatnya kinerja perusahaan. Remunerasi 



5 
 

erat kaitannya dengan tata kelola perusahaan (corporate governance) dan teori 

agensi. Tata kelola perusahaan merupakan suatu mekanisme mengendalikan agen 

agar tidak melakukan tindakan yang hanya menguntungkan pribadi agen saja 

(Probohudono dkk, 2016), sedangkan teori agensi menerangkan bahwa perbedaan 

kepentingan antara agen dan prinsipal akan menimbulkan konflik. Konflik 

tersebut contohnya adalah asimetri informasi yang menyebabkan kecenderungan 

agen melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri karena 

informasi yang dimilikinya lebih banyak daripada pemegang saham. Remunerasi 

dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara agen dan prinsipal serta 

mengurangi konflik antara kedua pihak tersebut (Probohudono dkk, 2016). Uraian 

ini menunjukkan bahwa semakin baik remunerasi yang diterima oleh dewan 

direksi, maka semakin baik pula struktur modal yang digunakan oleh perusahaan. 

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitianOkiro dkk (2015) dan Kusumo dan 

Hadiprajitno (2017), yang menyatakan bahwa remunerasi direksi berpengaruh 

signifikan terhadap struktur modal. Namun hasil penelitianRahadian dan 

Hadiprajitno (2014) dan Bulan dan Yuvetta (2014), menyatakan bahwa 

remunerasi tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 

Rapat dewan direksi merupakan rapat yang dilakukan oleh dewan direksi 

secara berkala untuk mendiskusikan perkembangan perusahaan terkait kondisi 

perusahaan dan kebutuhan akan perkembangan bagi perusahaan(Hanafi dan 

Halim, 2016). Dewan direksi memiliki tugas yaitu mengawasi rencana, 

pengambilan keputusan, tindakan manajemen, memonitor pelaku etis, pelaporan 

keuangan, kepatuhan hukum, dan melindungi kepentingan stakeholders untuk 
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mewujudkan efektifitas dalam tata kelola perusahaan (Mulyadi, 2014). Dalam 

pelaksanaan tugasnya direksi mengadakan rapat direksi, dimana menunjukkan 

keaktifan anggota dewan dalam pengelolaan perusahaan. Rapat direksi adalah 

jumlah rapat rutin yang diadakan oleh dewan direksi selama satu periode tertentu 

(Mulyadi, 2014). Sehingga semakin banyak jumlah rapat direksi, maka tingkat 

hutang dalam perusahaan akan dapat dikurangi karena dewan direksi memutuskan 

untuk lebih melindungi kepentingan stakeholders dengan menggunakan hutang 

yang lebih sedikit dibandingkan dengan modalnya sendiri. Hasil ini sesuai dengan 

hasil penelitian Okiro dkk (2015), yang menyatakan bahwa rapat direksi 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Namun hasil penelitian Bulan 

dan Yuvetta (2014), menyatakan bahwa rapat direksi tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. 

Komite Audit adalah auditor internal yang dibentuk dewan komisaris, 

yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan 

pelaksanaan pengendalian intern perusahaan (Thesarani, 2017). Adanya komite 

audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan 

manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak satu pihak, 

namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan 

(Kurniawan dan Rahardjo, 2014). Dengan adanya komite audit tersebut maka 

pengendalian internal perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Komite audit 

harus merancang suatu pengendalian yang membatasi manajer untuk 

memakmurkan dirinya sendiri (Kurniawan dan Rahardjo, 2014). Semakin banyak 

komite audit dalam perusahaan, maka perusahaan biasanya akan lebih memilih 
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untuk menggunakan modalnya sendiri dalam pemenuhan modal daripada dengan 

menggunakan hutang. Uraian ini sesuai dengan hasil penelitian Bulan dan Yuvetta 

(2014) dan Kurniawan dan Rahardjo (2014), yang menyatakan bahwa komite 

audit berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Namun hasil penelitian 

Thesarani (2017), menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. 

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan 

bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan 

dewan komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (Mulyadi, 2014). Komisaris 

independen bertanggungjawab untuk memonitor dan mengendalikan tindakan 

manajemen, serta memberi nasihat kepada dewan direksi dan memastikan 

perusahaan telah menetapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Hal ini juga 

didukung oleh teori agensi, perusahaan membutuhkan dewan yang secara 

independen mengawasi kinerja agen untuk mengurangi masalah agensi yang 

sering muncul dalam hubungan prinsipal-agen. Komisaris independen bertugas 

untuk memastikan bahwa perusahaan sudah melakukan kinerja yang 

memperhatikan seluruh kepentingan. Dengan demikian, komisaris independen 

sebagai pihak eksternal yang bertugas mengawasi manajemen sehingga 

manajemen/direksi membuat keputusan yang baik mengenai penggunaan modal 

dalam membiayai operasional perusahaan. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian 

Kusumo dan Hadiprajitno (2017), yang menyatakan bahwa komisaris independen 

berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Namun hasil penelitian Rahadian 
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dan Hadiprajitno (2014), menyatakan bahwa komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan adanya riset gap dari penelitian 

terdahulu yang menyatakan hasil yang tidak konsisten pada pengaruh variabel 

bebas terhadap struktur modal, sehingga perlu adanya penelitian ulang untuk 

meneliti kembali mengenai pengaruh komponen corporate governance terhadap 

struktur modal. Penelitian ini akan menggunakan perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017 sebagai obyek 

penelitiannya. 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 mengenai 

penjaminan simpanan nasabah di lembaga perbankan, maka perlu diketahui 

mengenai proporsi hutang optimal suatu perusahaan perbankan karena struktur 

modal perusahaan perbankan yang sehatlah yang mampu menjamin keberadaan 

simpanan nasabah tersebut (Fajriati, 2017). Manajemen bank perlu memiliki 

kemampuan dalam menghimpun dana baik dari dalam maupun luar perusahaan 

dalam bentuk dana pihak ketiga sehingga dalam artian ini adalah keputusan dalam 

mendapatkan pendaan tersebut mampu meminimalkan biaya modal perusahaan 

karena semakin besar dana yang dipercayakan dari pihak ketiga atau masyarakat 

kepada perusahaan perbankan maka semakin besar rasio hutang dibandingkan 

dengan modal sendirinya sehingga penting untuk diteliti mengenai struktur modal 

perusahaan perbankan (Sari, 2012). 
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Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul : 

Pengaruh Corporate Governance terhadap Struktur Modal (Studi Pada 

Perusahaan Perbankan Periode tahun 2013-2017) 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

perumusan  masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah ukuran dewan direksi mempengaruhi struktur modal pada 

perusahaan Perbankanyang terdaftar di BEI ? 

2. Bagaimanakah Remunerasi mempengaruhi struktur modal pada 

perusahaan Perbankanyang terdaftar di BEI ? 

3. Bagaimanakah jumlahrapat direksi mempengaruhi struktur modal pada 

perusahaan Perbankanyang terdaftar di BEI ? 

4. Bagaimanakah ukuran komite audit mempengaruhi struktur modal pada 

perusahaan Perbankanyang terdaftar di BEI ? 

5. Bagaimanakah independensi dewan komisaris mempengaruhi struktur 

modal pada perusahaan Perbankanyang terdaftar di BEI ? 

 

1.3 TujuanPenelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat di jelaskan tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap 

struktur modal pada perusahaan Perbankanyang terdaftar di BEI  
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2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Remunerasi terhadap 

struktur modal pada perusahaan Perbankanyang terdaftar di BEI  

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh jumlahrapat direksi 

terhadap struktur modal pada perusahaan Perbankanyang terdaftar di BEI  

4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh ukuran komite 

auditterhadap struktur modal pada perusahaan Perbankanyang terdaftar di 

BEI  

5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh independensi dewan 

komisaristerhadap struktur modal pada perusahaan Perbankanyang 

terdaftar di BEI  

 

1.4 Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk banyak pihak, seperti:  

1. Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi 

peneliti akuntansi dalam memahami pengaruh corporate governanace 

terhadap capital structure dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.  

2. Pembaca, diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan menambah 

wawasan pembaca dan mampu mendorong penelitian berikutnya yang lebih 

baik.  

3. Stakeholder, sebagai wacana tentang pentingnya mekanisme corporate 

governance bagi perusahaan terutama dalam aspek capital structure.  
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1.5 Kerangka pemikiran  

Adapun gambar kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 
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2016).  Remunerasi sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan 

(corporate governance) dianggap mampu mengatasi menurunnya kinerja agen 

tersebut. 

Rapat dewan direksi merupakan rapat yang dilakukan oleh dewan direksi 

secara berkala untuk mendiskusikan perkembangan perusahaan terkait kondisi 

perusahaan dan kebutuhan akan perkembangan bagi perusahaan (Hanafi dan 

Halim, 2016). Jumlah rapat direksi adalah frekuensi rapat yang dilakukan oleh 

dewan direksi dalam periode satu tahun. Sehingga semakin banyak jumlah rapat 

direksi, maka tingkat hutang dalam perusahaan akan dapat dikurangi karena 

dewan direksi memutuskan untuk lebih melindungi kepentingan stakeholders 

dengan menggunakan hutang yang lebih sedikit dibandingkan dengan modalnya 

sendiri. 

Komite Audit adalah auditor internal yang dibentuk dewan komisaris, 

yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan 

pelaksanaan pengendalian intern perusahaan (Thesarani, 2017). Ukuran komite 

audit adalah jumlah ketua dan anggota dari komite audit perusahaan. Semakin 

banyak komite audit dalam perusahaan, maka perusahaan biasanya akan lebih 

memilih untuk menggunakan modalnya sendiri dalam pemenuhan modal daripada 

dengan menggunakan hutang. 

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan 

bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan 

dewan komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (Mulyadi, 2014). Komisaris 

independen bertanggungjawab untuk memonitor dan mengendalikan tindakan 
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manajemen, serta memberi nasihat kepada dewan direksi dan memastikan 

perusahaan telah menetapkan tata kelola perusahaan dengan baik.Independensi 

dewan komisarist adalah perbandingan antara jumlah komisaris independent 

dengan jumlah total dewan komisaris. Semakin besar jumlah independensi dewan 

komisarist, maka komisaris akan semakin independent, dalam artian komisaris 

melaksanakan fungsi pengawasan bagi kemajuan perusahaan dengan lebih baik. 


