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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Pilihan antara utang dan modal menjadi sebuah keputusan yang penting 

terkait dengan masalah keuangan yang sedang dihadapi oleh perusahaan (Glen & 

Pinto, 1994). Struktur modal didefinisikan sebagai pilihan dalam pembiayaan 

jangka panjang perusahaan yang merupakan salah satu keputusan paling penting 

yang harus diambil oleh manajer dan memiliki dampak besar pada profitabilitas 

serta kelangsungan hidup perusahaan (Brealey, Myer, & Marcus, 2004). Struktur 

modal juga diartikan sebagai campuran khusus antara utang dan modal yang 

digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya (Abor & 

Biekpe, 2005). Dalam upaya untuk menetapkan struktur modal yang 

memaksimalkan nilai pasar secara keseluruhan, setiap perusahaan memiliki cara 

yang berbeda dalam menangani masalah terkait dengan persyaratan struktur 

modal yang optimal (Abor, 2007). 

Penetapan struktur modal secara langsung berhubungan dengan setiap 

orang yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, khususnya pemegang 

saham. Hubungan yang terjadi antara pemegang saham dengan struktur modal 

menjadikan perusahaan perlu memiliki sebuah sistem yang disebut sebagai tata 

kelola perusahaan (Uwuigbe, 2014). Tata kelola perusahaan mengacu pada cara 

sebuah perusahaan seharusnya dijalankan, diarahkan, dan dikendalikan. Tata 

kelola perusahaan juga mengacu pada pengawasan dan pertanggungjawaban dari 

orang-orang yang mengarahkan dan mengendalikan manajemen. Tata kelola 

perusahaan yang baik menghasilkan niat baik dan kepercayaan investor (Abor, 
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2007). Gompers, Ishii, dan Metrick (2003) juga menegaskan bahwa tata kelola 

perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan dan laba.  

Menurut Keasey dan Wright (1997), tata kelola perusahaan juga 

merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan 

mengelola perusahaan menuju peningkatan kemakmuran bisnis serta akuntabilitas 

perusahaan dengan tujuan akhir untuk mewujudkan nilai pemegang saham jangka 

panjang, dengan tetap memperhatikan minat pemangku kepentingan lainnya. Hal 

ini umumnya terkait dengan adanya masalah keagenan yang muncul sebagai 

akibat adanya hubungan antara pemegang saham dengan manajer yang didasarkan 

pada konflik kepentingan dalam perusahaan. Dalam hal ini, tata kelola perusahaan 

pada dasarnya diterapkan sebagai dasar pemeriksaan yang diperlukan oleh 

pemegang saham dan manajemen guna mengurangi masalah keagenan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis termotivasi 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor–Faktor yang 

Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Praktik struktur modal yang kurang optimal telah banyak dilakukan oleh 

perusahaan dari berbagai negara di dunia. Pada tahun 2011, tepatnya di Kanada, 

sebuah perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Bursa Efek Kanada, Sino-Forest 

Corporation yang bergerak di bidang kehutanan mengalami penurunan harga 

saham lebih dari 80%. Salah satu alasan penurunan harga saham ini dikarenakan 

sejumlah dewan direksi tidak mengikuti praktik tata kelola perusahaan yang 
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diakui secara global. Sebagai contoh, investor institusional telah mengajukan 

kekhawatiran tentang fakta bahwa direktur Sino-Forest Corporation menghadiri 1 

dari 5 kali rapat dewan dan komite yang dijadwalkan teratur. Alasan lainnya 

terkait penurunan harga saham Sino-Forest Corporation adalah Sino-Forest 

Corporation melewatkan pembayaran bunga senilai US$ 10 juta, serta gagal 

membayar utang senilai US$ 1.8 milliar pada bulan Desember 2011 (Flannery, 

2011). 

Di Indonesia, praktik struktur modal yang kurang optimal terjadi pada 

PT. Sariwangi Agricultural Estate Agency (SAEA) dan PT. Maskapai Perkebunan 

Indorub Sumber Wadung (MPISW) yang merupakan produsen teh merek 

Sariwangi. Perusahaan dinyatakan pailit setelah perusahaan tidak dapat membayar 

utang karena gagal saat melakukan investasi untuk meningkatkan produksi 

perkebunan. Tercatat total utang Sariwangi kepada Bank ICBC Indonesia 

mencapai US$ 20.505.166 atau sekitar Rp 309.6 milliar per tanggal 9 Oktober 

2015. Selain itu, pailitnya perusahaaan tersebut juga diakibatkan oleh praktik tata 

kelola perusahaan yang kurang baik. Hal ini ditunjukkan melalui adanya 

perubahan regulasi oleh perusahaan asing yang menjadi pemilik 70% dari saham 

yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu CR Aroma (Ningrum, 2018). 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian, maka 

pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi struktur modal? 

2. Apakah komposisi dewan direksi dapat mempengaruhi struktur modal? 
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3. Apakah investor institusional dapat mempengaruhi struktur modal? 

4. Apakah peluang pertumbuhan dapat mempengaruhi struktur modal? 

5. Apakah tangibilitas dapat mempengaruhi struktur modal? 

6. Apakah non-debt tax-shield dapat mempengaruhi struktur modal? 

7. Apakah profitabilitas dapat mempengaruhi struktur modal? 

8. Apakah ukuran perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh ukuran dewan direksi terhadap struktur modal. 

2. Menguji pengaruh komposisi dewan direksi terhadap struktur modal. 

3. Menguji pengaruh investor institusional terhadap struktur modal. 

4. Menguji pengaruh peluang pertumbuhan terhadap struktur modal. 

5. Menguji pengaruh tangibilitas terhadap struktur modal. 

6. Menguji pengaruh non-debt tax-shield terhadap struktur modal. 

7. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. 

8. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal. 

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendukung 

ilmu pengetahuan, khususnya mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal sehingga dapat memberikan tambahan 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan struktur modal pada perusahaan 

di Indonesia. 
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2. Bagi praktisi 

Selain memberikan manfaat akademisi, penelitian ini juga diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan maupun informasi 

tambahan dalam mengelola struktur modal perusahaan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini disusun secara 

sistematis sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan yang mendasari 

dilakukannya penelitian ini. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Bab ini menguraikan secara sistematis teori-teori mengenai 

penelitian terdahulu yang menjadi dasar model penelitian, definisi 

variabel dependen dan variabel independen, hubungan antar 

variabel serta perumusan hipotesis dalam penelitian ini.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini terdiri atas uraian rancangan dan objek penelitian, definisi 

operasional variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, serta 

teknik pengumpulan data dan metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini memaparkan hasil pengujian data sehingga dapat 

memberikan penjelasan mengenai hipotesis setelah tahap pemilihan 

dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bab ini memaparkan kesimpulan dan keterbatasan dalam 

penyusunan karya ilmiah ini. Bab ini juga memberikan 

rekomendasi untuk menunjang penelitian selanjutnya.  
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