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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017 

(5tahun). Berdasarkan kriteria–kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, 

pengambilan sampel penelitian dapat digambarkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

KriteriaSampel 2013 2014 2015 2016 2017 JumlahPerusahaan 

Seluruh perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

selama periode 

2013-2017. 

30 30 39 42 42 183 

Data outliers (3) (6) (4) (5) (3) (20) 

Jumlah sampel  27 24 35 37 39 163 
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2019 

 

Data dari perusahaan sampel yang dapat digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 163 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2013-2017 (5tahun) dan dikurangi data ekstrem 

sehingga keseluruhan sampel adalah sebanyak 163 data. 
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4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka didalam tabel 4.3. 

berikut akan ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi jumlah sampel (N), rata-rata sampel (mean), serta standar deviasi 

untuk masing-masing variabel. Hasil analisis deskriptif data  dapat dilihat pada 

tabel 4.3. 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif Statistik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Struktur modal 163 ,06 14,75 6,8577 2,41123 
Ukuran dewan direksi 163 2,00 12,00 7,2515 2,56603 
Jumlahrapatdireksi 163 4,00 104,00 30,5706 16,65480 
Independensi dewan komisaris 163 33,33 80,00 55,2093 10,00701 
Remunerasidireksi 163 8,13 13,15 10,4437 1,25525 
Ukurankomite audit 163 3,00 8,00 3,7914 1,00280 
Valid N (listwise) 163     

 

Berdasarkan tabel 4.2, terlihat bahwa nilai rata – rata struktur modal 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 

adalah sebesar 6,85 kali. Hasil ini menunjukkan bahwa dari perbandingan antara 

nilai hutang jangka panjang dengan ekuitasnya, secara rata-rata posisi hutang 

perusahaan perbankan ada pada posisi dimana hutangnya kepada pihak lain lebih 

besar 6,85 kali dibandingkan dengan modal yang dimilikinya saat ini. Maknanya 

adalah jika dilihat dari perbandingan antara modal dengan hutang, maka jika 

hutang jatuh tempo, maka modal dari perusahaan perbankan tidak mampu 

menutup untuk pembayaran hutang perusahaan. Nilai tertinggi dari struktur modal 

adalah PT Bank Bukopin di tahun 2017 dengan Nilai 14,75 kali, sedangkan nilai 

terendah adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk ditahun 2016 dengan nilai 0,06 kali. 
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Berdasarkan tabel 4.2, ukuran dewan direksi rata-rata perusahaan 

perbankan adalah 7,25 atau 8 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

perbankan merasa perlu untuk memiliki dewan direksi sejumlah 8 orang untuk 

menjalankan manajemen perusahaan. Nilai tertinggi dari ukuran dewan direksi 

adalah PT bank Central Asia Tbk dan Bank Rakyat Indonesia Tbk di tahun 2017 

dengan jumlah 12 orang, sedangkan nilai terendah ukuran dewan direksi adalah 

PT Bank Capital Indonesia Tbk ditahun 2016 dengan jumlah 2 orang. 

Berdasarkan tabel 4.2, direksi rata-rata mengadakan rapat berjumlah 30,57 

atau 31 kali. Hal ini menunjukkan bahwa ada isu penting yang perlu dibahas oleh 

dewan direksi sehingga perlu mengadakan rapat hingga berjumlah 31 kali dalam 

satu tahun. Frekuensi jumlah rapat direksi terbanyak adalah PT Bank Tabungan 

Negara di tahun 2016 sebanyak 104 kali, sedangkan jumlah rapat direksi paling 

sedikit adalah pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk di tahun 2016 

dengan jumlah 4 kali. 

Berdasarkantabel 4.2, rata – rata remunerasi direksi perusahaan sampel 

sebesar 10,44 atau Rp 34.544.370.000 per tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa 

remunerasi yang diberikan kepada direksi perbankan cukup besar bila 

dibandingkan dengan profitabilitas dan arus kas operasional, hal ini dilakukan 

untuk memastikan agar direksi bekerja secara lebih keras untuk kepentingan 

perusahaan dan menghindari terjadinya fraud. Nilai Tertinggi dari remunerasi 

direksi adalah pada PT bank Rakyat Indonesia ditahun 2017 dengan nilai 

514.612.000.000, sedangkan nilai terendah remunerasi adalah PT. Bank of India 

Indonesia Tbk ditahun 2014 dengan nilai Rp 3.393.000.000 
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Berdasarkan tabel 4.2, ukuran komite audit rata-rata perusahaan perbankan 

adalah sebanyak orang 3,79 atau 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan perbankan menggunakan standar minimal 3-4 orang komite audit 

untuk keperluan auditing perusahaan yang bertanggung jawab kepada komisaris. 

Nilai terendah dari ukuran komite audit adalah 3 orang di beberapa bank lainnya 

misalnya PT Bank Mega Tbk dan PT Bank Pan Indonesia Tbk di tahun 2017 dan 

nilai tertinggi pada PT J Trust Indonesia, Tbk adalah 8 orang  

Berdasarkan tabel 4.2, independensi dewan komisaris diperoleh sebesar 

55,20%, dengan nilai standar deviasi sebesar 10%. Dengan melihat nilai rata-rata 

variabel tersebut maka hal ini menunjukkan rata-rata perusahaan sampel memiliki 

jumlah komisaris independent sebanyak 55,20% dari total dewan komisaris, hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan merasa bahwa komisaris 

independent diperlukan karena sifatnya yang independen dan tidak memiliki 

kepentingan internal diperusahaan membuat komisaris independen dapat 

memberikan pertimbangan yang lebih netral dan menguntungkan untuk 

perusahaan. Nilai tertinggi dari independensi dewan komisaris adalah pada PT 

Bank Pembangunan Daerah Banten di tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 

BPD jawa Barat dan Banten Tbk ditahun 2016 dan 2017 dengan nilai 80%, 

sedangkan nilai terendah independensi dewan komisaris adalah pada PT Bank 

Bumi Arta Tbk ditahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dengan nilai 33,8% 
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4.1.3 Uji AsumsiKlasik 

Sebelum melakukan analisis data  maka data di uji sesuai asumsi klasik. 

Untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus 

terbebas dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas serta data yang dihasilkan 

harus berdistribusi normal. 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variable 

dependen dan variable independen keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak (Ghozali, 2001:83). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal. 

Uji Statistik yang dapat digunakan dalam uji normalitas  adalah Uji 

Kolmogorov Smirnov, secara multivarians pengujian normalitas data dilakukan 

terhadap nilai residualnya. Data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan 

nilai signifikansi diatas 0,05 (Ghozali, 2011).  Hasil pengujian normalitas terlihat 

pada tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 163 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,32299640 
Most Extreme Differences Absolute ,083 

Positive ,083 
Negative -,045 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,065 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,207 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 

 Sumber : Data Sekunder diolah, 2019 
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Sampel hasil pada tabel 4.3 tersebut nampak nilai signifikansi yang lebih 

besar 0,05 (0,207>0,05) hal ini mengindikasikan data residual terdistribusi 

normal. Hasil uji normalitas tersebut menunjukkan hasil dengan data yang 

berdistribusi normal, sehingga sampel tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut, Dengan demikian variabel independen tersebut dapat 

digunakan untuk memprediksi struktur modal. Data normal yang digunakan 

adalah sebanyak 163 data. 

 

4.1.3.2 Uji Multikolinieritas 

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi 

dapat dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya Variance Inflation Faktor (VIF)  

yang terdapat pada masing-masing variabel seperti terlihat pada tabel 4.5 dibawah 

ini :  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Ukuran dewan direksi ,327 3,058 

Remunerasidireksi ,310 3,221 
Jumlahrapatdireksi ,701 1,427 

Ukurankomite audit ,800 1,250 

Independensi dewan 

komisaris 

,930 1,075 

a. Dependen Variabel : Struktur modal 

 

Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinieritas  jika 

mempunyai  nilai tolerance diatas 0,1 dan nilai VIF  dibawah 10. Berdasarkan 

hasil di atas menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, remunerasi direksi, 

jumlah rapat direksi, ukuran komite audit, dan independensi dewan komisaris 
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terhadap Struktur modal nilai toleransi lebih besar dari nilai default yang 

ditentukan sebesar 0,10. Sedangkan untuk nilai VIF juga menunjukkan di bawah 

angka 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variable telah memenuhi 

persyaratan ambang toleransi dan nilai VIF, artinya bahwa ukuran dewan direksi, 

remunerasi direksi, jumlah rapat direksi, ukuran komite audit, dan independensi 

dewan komisaris terhadap struktur modal tidak terjadi problem multikolinieritas. 

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Berikut hasil pengujian heterokedastisitas dengan menggunakan uji Glejser 

dengan cara meregresikan variable bebas dengan nilai absolute dari 

unstandardized residuals, dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Glejser 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,327 1,285  1,810 ,072 

Ukuran dewan direksi -,110 ,071 -,204 -1,541 ,125 

Remunerasidireksi -,111 ,150 -,101 -,744 ,458 

Jumlahrapatdireksi ,013 ,008 ,156 1,728 ,086 

Ukurankomite audit ,111 ,117 ,081 ,955 ,341 

Independensi dewan 

komisaris 

,012 ,011 ,089 1,130 ,260 

a. Dependent Variable: AbsUt 
 

Berdasarkan hasil uji Glejser, terlihat bahwa seluruh variable bebas 

memiliki nilai signifikansi > 0,05, sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas 

dalam model ini. 

4.1.3.4 Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi digunakan uji  Durbin 

Watson.  Berikut adalah hasil uji Durbin Watson.  
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

dU DW 4-dU Kesimpulan 

1,8074 1,782 2,1926 Tidak ada autokorelasipositifataunegatif 
Sumber : Data Sekunder diolah, 2019 

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan  pada tabel 4.6 diatas, Nilai Durbin-

Watson penelitian ini adalah 1,782. Karena D-W model berada di antara D-W 

tabel yaitu dU=1,8074 dan 4-dU=2,1926 dengan n = 163 dan k = 5. Maka tidak 

terdapat autokorelasi dalam model regresi. 

 

4.1.4Uji F 

Uji fit model menggunakan Uji Statistik F menguji hipotesis nol bahwa 

data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika model fit, maka model dapat 

digunakan untuk memprediksi nilai observasinya. Berikut hasil output model 

fitting: 

Tabel 4.7 

Goodness of Fit 
ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 67,667 5 13,533 2,430 ,037a 

Residual 874,203 157 5,568   
Total 941,869 162    

a. Predictors: (Constant), Independensi dewan komisaris, Jumlahrapatdireksi, Ukuran dewan direksi, 
Ukurankomite audit, Remunerasidireksi 

b. Dependent Variable: Struktur modal 
 

 

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan 

yang telah dilakukan diperoleh nilai F sebesar 2,430 dengan hasil signifikasinya 

sebesar 0,037< 0,05 yang menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi struktur modal. 
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4.1.5 Analisis Koefisien Determinasi 

Berikut ini hasil pengujian koefisien determinasi: 

Tabel 4.8 

Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,268a ,072 ,042 2,35970 1,782 

a. Predictors: (Constant), Independensi dewan komisaris, Jumlahrapatdireksi, Ukuran dewan 
direksi, Ukurankomite audit, Remunerasidireksi 
b. Dependent Variable: Struktur modal 
 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien 

determinasi ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 0,042, hal ini 

berarti bahwa variasi struktur modal mampu dijelaskan oleh ukuran dewan 

direksi, remunerasi direksi, jumlah rapat direksi, ukuran komite audit dan 

independensi dewan komisaris sebesar 4,2%. Sedangkan sisanya dapat dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

4.1.6 Uji  Hipotesis 

Dari hasil perhitungan analisis regresi bergandan antara ukuran dewan 

direksi, remunerasi direksi, jumlah rapat direksi, ukuran komite audit dan 

independensi dewan komisaris terhadap struktur modal dapat diperoleh hasil 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 

Hasil PerhitunganAnalisisRegresiBerganda 

 Standardized 

Coefficients 

Beta 

T Sig. Sig/2 Kesimpulan 

Ukuran dewan 

direksi 

-0,193 -1,435 0,153  Ditolak 

Remunerasidireksi -0,021 -0,152 0,879  Ditolak 

Jumlahrapatdireksi -0,014 -0,151 0,881  Ditolak 

Ukurankomite 

audit 

0,167 1,945 0,054 0,027 Diterima 

Independensi 

dewan komisaris 

0,078 0,977 0,330 0,165 Ditolak 

 

Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Y = -0,193X1-0,021X2-0,014X3+ 0,167X4 + 0,078X5+e 

 

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis tentang koefisien 

regresi, yaitu untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Uji t digunakan untuk membuktikan 

hipotesis serta untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial 

berpengaruh signifikan (nyata) terhadap variabel dependen. 

a. Uji hipotesis pengaruh Ukuran dewan direksi terhadap Struktur 

modal 

b1 (nilai koefisien regresi ukuran dewan direksi) sebesar-0,193 

mempunyai arti jika ukuran dewan direksi meningkat, sedangkan 

variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka struktur modal akan 

menurun. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,153> 0,05. Hal ini menunjukkan 

ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap struktur modal. Sehingga 
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dapat dikatakan hipotesis yang menyatakan ukuran dewan direksi  

tidak berpengaruh terhadap struktur modal ditolak (H1ditolak). 

b. Uji hipotesis pengaruh Remunerasi direksi terhadap Struktur 

modal 

b2 (nilai koefisien regresi remunerasi direksi) sebesar-0,021 

mempunyai arti jika remunerasi direksi meningkat, sedangkan 

variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka struktur modal akan 

menurun. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,879 > 0,05. Hal ini menunjukkan 

remunerasi direksi  berpengaruh terhadap struktur modal. Sehingga 

dapat dikatakan hipotesis yang menyatakan remunerasi direksi tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal dapat ditolak (H2ditolak). 

c. Uji hipotesis pengaruh Jumlah rapat direksi terhadap Struktur 

modal 

b3 (nilai koefisien regresi jumlah rapat direksi) sebesar -0,014 

mempunyai arti jika jumlah rapat direksi meningkat, sedangkan 

variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka struktur modal akan 

menurun. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

diperoleh hasil signifikan sisebesar 0,881> 0,05. Hal ini menunjukkan 

jumlah rapat direksi  berpengaruh terhadap struktur modal. Sehingga 

dapat dikatakan hipotesis yang menyatakan jumlah rapat direksi tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal dapat ditolak (H3ditolak). 
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d. Uji hipotesis pengaruh Ukuran komite audit terhadap Struktur 

modal 

b4 (nilai koefisien regresi ukuran komite audit) sebesar 0,167 

mempunyai arti jika ukuran komite audit meningkat, sedangkan 

variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka struktur modal akan 

meningkat. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,027< 0,05. Hal ini menunjukkan 

ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap struktur modal. 

Sehingga dapat dikatakan hipotesis yang menyatakan ukuran komite 

audit berpengaruh positif terhadap struktur modal diterima 

(H4diterima). 

e. Uji hipotesis pengaruh Independensi dewan komisaris terhadap 

Struktur modal 

b5 (nilai koefisien regresi independensi dewan komisaris) sebesar 

0,078 mempunyai arti jika independensi dewan komisaris meningkat, 

sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), makastruktur 

modal akan meningkat. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah 

dilakukan, maka diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,165>0,05. Hal 

ini menunjukkan independensi dewan komisaris berpengaruh positif 

terhadap struktur modal. Sehingga dapat dikatakan hipotesis yang 

menyatakan independensi dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap struktur modal dapat ditolak (H5ditolak). 
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Pengaruh Ukuran dewan direksi terhadap Struktur modal 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, menunjukkan ukuran 

dewan direksi tidak berpengaruh terhadap struktur modal sehingga dapat 

dikatakan hipotesis yang menyatakan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap 

struktur modal ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa jumlah direksi tidak 

menjamin bahwa struktur modal akan semakin besar. Kompetensi direksi 

merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan 

finansial oleh direksi, pemilihan direksi yang mampu mengerti mengenai dampak 

keputusan finansial akan membuat direksi mampu membuat keputusan lebih baik 

mengenai penggunaan hutang. Bulan dan Yuvetta (2014), menyatakan bahwa 

semakin besar ukuran dewan direksi maka akan semakin besar kecurangan dalam 

pelaporan keuangan, dan kemampuan dewan direksi untuk memonitor akan 

berkurang karena akan menimbulkan masalah dalam koordinasi, komunikasi, dan 

pembuatan keputusan. Berdasarkan teori agensi dapat diketahui bahwa dewan 

direksi memiliki kemampuan untuk membuat keputusan strategis yang 

berhubungan dengan kebijakan finansial perusahaan. Namun sebanyak apapun 

jumlah dewan direksi tidak menjamin setiap anggota dewan direksi memiliki 

pemikiran dan pandangan yang sama mengenai struktur modal perusahaan, 

dimana sebagian anggota dewan direksi menginginkan pembiayaan melalui modal 

sendiri dan yang lain menginginkan pembiayan melalui hutang dari bank untuk 

tidak membebani pemegang saham. Kondisi ini memperlihatkan walaupun 

perusahaan memiliki ukuran dewan direksi yang kecil, namun perusahaan tetap 
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dapat memiliki debt ratio yang besar. Hal in imenunjukkan bahwa besarnya 

dewan direksi bukanlah factor penentu utama dari efektivitas pelaksanaan 

corporate governance pada perusahaan dalam penetapan keputusan-keputusan 

strategis perusahaan, termasuk dalam penetapan capital structure. 

 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Rahadian dan Hadiprajitno (2014) dan 

Bulan dan Yuvetta (2014) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

4.2.2 Pengaruh Remunerasi direksi terhadap Struktur modal 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, menunjukkan 

remunerasi direksi tidak berpengaruh terhadap struktur modal sehingga dapat 

dikatakan hipotesis yang menyatakan remunerasi direksi berpengaruh terhadap 

struktur modal dapat ditolak. Perusahaan menentukan remunerasi berdasarkan 

kinerja perusahaan, bukan dari struktur modal perusahaan. Perusahaan akan 

menambahkan remunerasi jika tingkat pertumbuhan remunerasi meningkat, dan 

akan mengurangi jika perusahaan tidak mengalami pertumbuhan atau menurun. 
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Dimana dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya perusahaan yang 

mempunyai remunerasi yang tinggi, tidak dapat bisa menentukan penggunaan 

kewajiban dalam pendanaan permodalan perusahaan. Berdasarkan teori agensi, 

direksi berperan dalam keputusan finansial. Hal ini imengindikasikan bahwa agen 

berusaha menghindarkan principal dari kerugian sehingga cenderung mengambil 

keputusan-keputusan yang bersifat menghindarkan perusahaan dari risiko-risiko 

financial dengan tidak membebankan hutang yang besar bagi perusahaan. 

Sehingga besarnya remunerasi yang diberikan principal terhadap agen tidak 

menjamin bahwa agen  akan berusaha meningkatkan debt ratio perusahaan. 

 

Hal ini juga terlihat dari data di atas, dimana remunerasi setiap tahun selalu 

mengalami peningkatan, sementara untuk data struktur modal menunjukkan data 

yang fluktuatif sehingga dapat dikatakan bahwa remunerasi bukanlah penyebab 

yang mempengaruhi struktur modal sebab besaran dari remunerasi tidak 

menyebabkan direksi mengambil keputusan finansial yang dapat membuat kondisi 

perusahaan menjadi kurang baik. Kondisi tersebut dapat terjadi sebab sebagai 
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profesional, direksi mengharapkan suatu peningkatan dalam gaji dan insentifnya 

dalam bekerja dalam suatu perusahaan. Dengan pengalaman menjadi direksi, 

maka lebih mudah bagi direksi untuk berpindah ke perusahaan perbankan lain 

yang mau memberikan gaji lebih besar misalnya perusahaan perbankan baru yang 

merupakan PMA (penyertaan modal asing) yang berani memberikan gaji lebih 

besar. Hal ini membuat perusahaan perbankan yang tidak ingin kehilangan 

direksinya untuk memberikan peningkatan remunerasi setiap tahun. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Rahadian dan Hadiprajitno (2014) dan 

Bulan dan Yuvetta (2014) yang menyatakan bahwa remunerasi direksi tidak 

berpengaruh terhadap struktur modal. 

4.2.3 Pengaruh Jumlah rapat direksi terhadap Struktur modal 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, menunjukkan jumlah 

rapat direksi tidak berpengaruh terhadap struktur modal sehingga dapat dikatakan 

hipotesis yang menyatakan jumlah rapat direksi berpengaruh terhadap struktur 

modal dapat ditolak. Rapat dewan direksi yang dilakukan secara aktif dan 

membahas permasalahan perusahaan terutama mengenai pembiayaan perusahaan 

menggunakan modal sendiri ataupun modal dari bank akan membuat dewan 

direksi dapat mengambil kebijakan finansial yang lebiih efektif. Jumlah rapat 

direksi tidak dapat mempengaruhi struktur modal secara signfikan, karena dalam 

hal ini rapat direksi tidak selalu memberikan pembahasan mengenai struktur 

modal dari perusahaan. Dalam rapat direksi, proaktivitas dewan direksi akan 

membuat keputusan strategis, namun sesuai dengan teorientitas, asset dipandang 

lebih riil dibandingkan dengan ekuitas sehingga peningkatan jumlah rapat direksi 
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yang masuk dalam perwujudan good corporate governance tidak mempengaruhi 

pembuatan keputusan berkaitan dengan modal, karena rapat tidak selalu 

membahas mengenai struktur modal. Dari data juga dapa tterlihat bahwa 

pergerakandari DER (merah) tidak sama maupun linier dengan pergerakan rata-

rata dari jumlah rapat direksi sehingga rapat direksi tidak mempengaruhi dari 

struktur modal. 

 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Bulan dan Yuvetta (2014) yang 

menyatakan bahwa jumlah rapat direksi tidak berpengaruh terhadap struktur 

modal. 

4.2.4Pengaruh Ukuran komite audit terhadap Struktur modal 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, menunjukkan ukuran 

komite audit berpengaruh positif terhadap struktur modal sehingga dapat 

dikatakan hipotesis yang menyatakan ukuran komite audit berpengaruh positif 

terhadap struktur modal diterima. Komite Audit adalah auditor internal yang 

dibentuk dewan komisaris, yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi 
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atas perencanaan dan pelaksanaan pengendalian intern perusahaan (Thesarani, 

2017). Berdasarkan teori agensi, komite audit yang berada di luar manajemen 

akan dapat lebih obyektif dalam melihat permasalahan yang terjadi di 

perusahaan,. Seperti keputusan – keputusan yang dibuat oleh direksi yang 

berkaitan dengan permodalan perusahaan. 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. 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. Semakin banyak komite audit dalam 

perusahaan, maka perusahaan biasanya akan lebih memilih untuk menggunakan 

modalnyan sendiri dalam pemenuhan modal dari pada dengan menggunakan 

hutang. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Bulan dan Yuvetta (2014) dan Kurniawan 

dan Rahardjo (2014) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh 

positif terhadap struktur modal. 

4.2.5 Pengaruh Independensi dewan komisaris terhadap Struktur modal 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, menunjukkan 

independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap struktur modal 

sehingga dapat dikatakan hipotesis yang menyatakan independensi dewan 

komisaris berpengaruh positif terhadap struktur modal ditolak. Berdasarkan teori 

agensi, dapat diketahui bahwa komisaris independen tidak memiliki saham atau 
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kepemilikan dalam perusahaan, sehingga komisaris independen hanya 

bertanggung jawab untuk memonitor dan mengendalikan tindakan manajemen, 

serta memberi nasihat kepada dewan direksi dan memastikan perusahaan telah 

menetapkan tata kelola perusahaan dengan baik. Tugas komisaris independen 

yang melakukan fungsi pengawasan ini membuatnya tidak memiliki kekuasaaan 

maupun wewenang dalam mencampuri urusan manajerial seperti keputusan 

pengambilan hutang untuk penambahan modal perusahaan. Komisaris independen 

hanya bersifat mengawasi dan memberikan rekomendasi saja kapan manajemen 

perusahaan harus mengmbil hutang dan memberikan pertimbangan profesional 

kepada direksi apakah hutang tersebut perlu dilakukan atau tidak sehingga dewan 

direksi dapat mengambil kebijakan finansial yang lebih tepat bagi perusahaan. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Andhika dan Paulus (2014) yang 

menyatakan bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

struktur modal. 


