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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Definisi Struktur Modal 

Secara umum, kombinasi antara pinjaman dan modal yang dikendalikan 

oleh entitas dengan berbagai sumber dana, khususnya pendanaan dengan kurun 

waktu yang panjang mengacu pada definisi struktur modal. Struktur modal 

merupakan kerangka kerja yang menggambarkan perpaduan ekuitas dan utang 

yang digunakan sebagai sumber pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. 

Struktur modal dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mengetahui perpaduan 

antara ekuitas dan utang yang optimal (Margaritis & Psillaki, 2007). 

Roshan (2009) menyatakan bahwa struktur modal adalah sistem 

keuangan suatu entitas, sistem tersebut merupakan campuran atas utang dan 

ekuitas yang dikelola oleh suatu entitas. Brendea (2011) menyatakan bahwa 

struktur modal adalah pembiayaan jangka panjang yang digunakan oleh sebuah 

entitas. Nirajini dan Priya (2013) mengungkapkan bahwa struktur modal mengacu 

pada cara sebuah entitas membiayai campuran modal jangka panjang dan 

kewajiban jangka pendek. 

Colombage (2007) mengungkapkan bahwa keberadaan pasar modal yang 

berkembang dengan baik, perantara keuangan, tata kelola perusahaan, dan 

perlindungan hukum yang ditawarkan oleh suatu negara dapat membantu 

efektivitas utang. Di sisi lain, Kajananthan (2012) menyatakan bahwa praktik tata 

kelola dan kerangka kerja perusahaan mempengaruhi pilihan dan keputusan 

struktur modal perusahaan yang tercatat di Sri Lanka. Kajananthan (2012) juga 

mengungkapkan bahwa keputusan struktur modal sangat penting karena 
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profitabilitas perusahaan berhubungan secara langsung dengan keputusan tersebut. 

Menurut Velnampy dan Niresh (2012), penentuan dan penggunaan struktur modal 

yang sukses adalah salah satu elemen kunci dari strategi keuangan perusahaan.  

Struktur modal yang optimal merupakan hal terpenting yang menjadi titik 

penentu dalam mempengaruhi keputusan leverage sebuah perusahaan. Hal ini 

diungkapkan dalam beberapa teori yang telah diuji. Untuk teori pertama adalah 

teori Modigliani dan Miller (1958), yang mengemukakan bahwa dalam dunia 

ketidakpastian yaitu pasar tanpa pajak, biaya kebangkrutan, informasi sistematis, 

dan tidak adanya informasi yang tidak simetris menyebabkan tidak dibutuhkannya 

alasan bagi manajer untuk memperoleh utang atas ekuitas dan sebaliknya, karena 

hal tersebut tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Teori ini menyimpulkan 

tidak adanya rasio utang dan ekuitas yang optimal karena nilai perusahaan tidak 

bergantung pada struktur modalnya.  

Teori selanjutnya adalah teori trade-off yang menganggap teori 

Modigliani dan Miller (1958) tidak realistis. Teori trade-off berpendapat bahwa 

rasio utang yang optimal ditentukan dari trade-off antara biaya terkait dengan 

leverage dan manfaatnya dengan penerbitan utang. Hal tersebut akan mendorong 

perusahaan untuk menyeimbangkan biaya kebangkrutan terhadap manfaat pajak 

untuk meningkatkan utang, sehingga dapat memaksimalkan struktur modal. Teori 

trade-off yang dikemukakan oleh Myers (1984) menunjukkan bahwa tarif pajak 

yang dialami oleh investor akan mengurangi manfaat pajak sehingga dapat 

mengurangi insentif untuk menerbitkan utang. Teori trade-off telah menghasilkan 

beberapa eksistensi teoritis, yaitu teori berbasis agensi dan pajak. 
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Teori lainnya adalah teori pecking-order. Myers dan Majluf (1977) 

berpendapat bahwa perusahaan lebih memilih urutan pembiayaan dan 

mempertimbangkan tiga sumber dana potensial, yaitu laba ditahan, utang, dan 

ekuitas. Dengan kata lain, perusahaan cenderung mencari sumber pendanaan yang 

minim risiko, sehingga pendanaan internal perusahaan lebih dipertimbangkan 

daripada sumber pendanaan eksternal. Pemilihan pendanaan perusahaan yang 

didasarkan pada hierarki risiko menjadikan tidak adanya struktur modal yang 

optimal dalam teori ini. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai tata kelola perusahaan terhadap struktur modal telah 

dilakukan oleh banyak peneliti-peneliti sebelumnya. Di antaranya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Wen, Rwegasira, dan Bilderbeek (2002) dengan 

mengumpulkan data dari 60 perusahaan tercatat di Bursa Efek Cina antara tahun 

1996 hingga tahun 1998. Penelitian tersebut mengkaji hubungan antara ukuran 

dewan direksi, komposisi dewan direksi, masa jabatan CEO, kompensasi tetap 

CEO, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.  

Studi berikutnya juga dilakukan di negara Cina, Chen (2004) mengambil 

sebanyak 88 data perusahaan tercatat di Bursa Efek Cina antara tahun 1995 

hingga tahun 2000. Studi tersebut mengkaji hubungan antara profitabilitas, 

peluang pertumbuhan, ukuran perusahaan, biaya kebangkrutan, tangibilitas, dan 

non-debt tax-shield terhadap struktur modal. Studi pada tahun yang sama 

dilakukan oleh Deesomsak, Paudyal, dan Pescetto (2004) di negara Asia-Pasifik. 

Studi tersebut dilakukan untuk menguji hubungan antara tangibilitas, peluang 
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pertumbuhan, profitabilitas, non-debt tax-shield, likuiditas, ukuran perusahaan, 

biaya kebangkrutan, dan performa harga saham terhadap struktur modal.  

Hasan dan Butt (2009) melakukan studi guna mengetahui hubungan 

antara ukuran dewan direksi, kepemilikan saham manajerial, komposisi dewan 

direksi, ukuran perusahaan, dualitas CEO, kepemilikan institusional, dan 

profitabilitas terhadap struktur modal. Perseroan tercatat dengan sektor usaha non-

keuangan di Bursa Efek Pakistan periode tahun 2002 hingga tahun 2005 

merupakan sampel dalam studi ini. 

Saad (2010) mengkaji pengaruh dualitas kepemimpinan, ukuran dewan 

direksi, dan jumlah rapat dewan direksi terhadap struktur modal. Studi 

berlangsung di Malaysia dengan sampel sebanyak 126 perusahaan yang tercatat 

dengan periode data antara tahun 1998 hingga tahun 2006. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal juga dibahas di negara 

Slowakia, Eropa. Reznakova, Svoboda, dan Polednáková (2010) menjadi peneliti 

yang menganalisis hubungan antara tangibilitas, profitabilitas, peluang 

pertumbuhan, likuiditas, ukuran perusahaan, keunikan produk, volatilitas 

penghasilan, dan non-debt tax-shield terhadap struktur modal. Penelitian tersebut 

mengambil data dari 1.500 perusahaan yang tercatat di Slowakia tahun 2002 – 

2007. 

Sembilan belas bank yang terpilih secara acak dari Bursa Efek Pakistan 

digunakan sebagai sampel dari penelitian yang dilakukan oleh Rehman, Rehman, 

dan Raoof (2010). Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara konsentrasi kepemilikan, independensi dewan direksi, kepemilikan 
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manajerial, ukuran dewan direksi, dan jumlah rapat dewan direksi terhadap 

struktur modal.  

Bodaghi dan Ahmadpour (2010) menggunakan konsentrasi kepemilikan, 

independensi dewan direksi, ukuran dewan direksi, investor institusional, dualitas 

CEO, dan auditor internal sebagai variabel independen. Variabel dependen yang 

digunakan dalam studi ini adalah struktur modal. Studi ini menggunakan 311 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Tehran sebagai objek penelitian. 

Vakilifard, Gerayli, Yanesari, dan Ma’atoofi (2011) mengkaji hubungan 

antara ukuran dewan direksi, dualitas CEO, direktur eksternal, ukuran perusahaan, 

tangibilitas, return on asset, dan peluang pertumbuhan terhadap struktur modal. 

Studi tersebut mengambil data dari Bursa Efek Tehran dengan periode tahun 2005 

hingga tahun 2010. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam studi tersebut 

sebanyak 110 perusahaan.  

Penelitian yang mengambil data selama 10 tahun (tahun 1997 hingga 

tahun 2007) dilakukan di Perancis. Penelitian juga mengambil data dari 244 

perusahaan yang tercatat di Perancis. Penelitian tersebut dilakukan oleh Kouki dan 

Said (2011) yang mengkaji hubungan antara ukuran perusahaan, tangibilitas, 

peluang pertumbuhan, profitabilitas, non-debt tax-shield, risiko kebangkrutan, 

funding gap, waktu pasar, rasio free-cash-flow, rasio konsentrasi kepemilikan, dan 

kepemilikan manajerial terhadap struktur modal. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ahmadpour, Samimi, dan 

Golmohammadi (2012) tentang tata kelola perusahaan dengan struktur modal 

perusahaan di Bursa Efek Tehran. Penelitian ini menganalisis hubungan antara 

variabel seperti independensi dewan direksi, konsentrasi kepemilikan, ukuran 
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dewan direksi, dualitas CEO, rasio kepemilikan institusional, dan internal auditor 

terhadap struktur modal pada semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Tehran, Iran. 

Penelitian yang berlangsung di tahun yang sama dilakukan oleh Gill, 

Biger, Mand, dan Shah (2012). Penelitian tersebut dilakukan di India dengan 

mengambil sampel perusahaan jasa skala kecil. Hubungan antara CEO tenure, 

dualitas CEO, ukuran perusahaan, jumlah anggota keluarga, dan pertumbuhan 

perusahaan kecil terhadap struktur modal dibahas dalam penelitian ini. 

Abdoli, Lashkary, dan Dehghani (2012) melakukan penelitian untuk 

mengetahui hubungan antara independensi dewan direksi, persentase tanggung 

jawab direksi, investor institusional, kehadiran auditor internal, ukuran 

perusahaan, jenis kepemilikan, dan risiko kebangkrutan terhadap struktur modal. 

Penelitian menggunakan sampel sebanyak 77 perusahaan yang tercatat di Bursa 

Efek Tehran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ganiyu dan Abiodun (2012) bertujuan 

untuk menemukan hubungan antara ukuran dewan direksi, komposisi dewan 

direksi, profitabilitas, ukuran perusahaan, keterampilan dewan direksi, dualitas 

CEO, dan peluang pertumbuhan terhadap struktur modal. Penelitian tersebut 

menggunakan 10 perusahaan terpilih dengan sektor usaha makanan dan minuman 

yang tercatat di Bursa Efek Nigeria.  

Sivathaasan (2013) melakukan penelitian di Sri Lanka. Penelitian yang 

dimaksud menggunakan sampel perusahaan dengan sektor usaha manufaktur yang 

tercatat di Bursa Efek Sri Lanka. Penelitian tersebut mengkaji hubungan antara 

kepemilikan asing dan kepemilikan domestik terhadap struktur modal.  
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Penelitian berikutnya hanya menggunakan 24 bank yang tercatat di Bursa 

Efek Karachi periode tahun 2008 hingga 2012. Penelitian tersebut dilakukan oleh 

Gul (2013) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ukuran dewan 

direksi, komposisi dewan direksi, dualitas CEO, konsentrasi kepemilikan, ukuran 

perusahaan, tangibilitas, likuiditas, dan profitabilitas terhadap struktur modal. 

Chitiavi, Musiega, Alala, Douglas, dan Christopher (2013) melakukan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara ukuran dewan 

direksi, konsentrasi kepemilikan, investor institusional, dualitas CEO, dan 

independensi dewan direksi terhadap struktur modal. Sampel yang digunakan 

adalah data dari 30 perusahaan non-finansial dari tahun 2007 hingga 2011.  

Penelitian selanjutnya dilakukan di Bursa Efek Colombo pada tahun 

2013. Achchuthan, Kajananthan, dan Sivathaasan (2013) mengambil data dari 28 

perusahaan manufaktur dengan periode tahun 2009-2011 sebagai objek penelitian. 

Penelitian yang mengambil data 3 tahun tersebut mengkaji hubungan antara gaya 

kepemimpinan, komite dewan direksi, ukuran dewan direksi, rapat dewan direksi, 

dan komposisi dewan direksi terhadap struktur modal. 

Tiga puluh dua perusahaan dengan sektor usaha konstruksi yang tercatat 

di Bursa Efek Pakistan tahun 2007 – 2011 menjadi sampel dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Aziz, Ahmad dan Arshad (2013). Penelitian tersebut menggunakan 

faktor dalam tata kelola perusahaan seperti ukuran dewan direksi, kepemilikan 

internal, komposisi dewan direksi, ukuran perusahaan, dualitas CEO, investor 

institusional, dan profitabilitas sebagai variabel independen. Variabel dependen 

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah struktur modal. 
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Tujuh puluh delapan perusahaan non-finansial yang tercatat di Bursa 

Efek Tehran menjadi sampel penelitian selanjutnya. Penelitian tersebut dilakukan 

oleh Akbari dan Rahmani (2013) yang membatasi periode penelitian 5 tahun, 

yaitu tahun 2008 hingga tahun 2012. Hubungan antara ukuran dewan direksi, 

komposisi dewan direksi, dualitas CEO, investor institusional, kepemilikan 

manajerial, return on asset, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal 

dibahas dalam penelitian ini. 

Priya dan Nimalathasan (2013) melakukan penelitian pada hotel dan 

restoran terpilih di Sri Lanka. Penelitian tersebut mengkaji hubungan antara rapat 

dewan direksi, direksi internal, dualitas CEO, komposisi dewan direksi, dan 

ukuran dewan direksi terhadap struktur modal. Penelitian juga mengambil data 

selama 5 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2008 hingga tahun 2012. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ajanthan (2013) bertujuan untuk 

mengkaji hubungan antara tata kelola perusahaan terhadap struktur modal pada 

perusahaan yang memiliki sektor usaha hotel dan restoran di Bursa Efek 

Colombo. Penelitian mengambil data dari tahun 2007 hingga tahun 2012. 

Hubungan yang diteliti adalah pengaruh antara ukuran dewan direksi, komposisi 

dewan direksi, dan dualitas CEO terhadap struktur modal. 

Di Vietnam, penelitian dilakukan untuk menemukan hubungan antara 

kepemilikan manajerial, kepemilikan negara, ukuran dewan direksi, komposisi 

dewan direksi, dualitas CEO, peluang pertumbuhan, tangibilitas, profitabilitas, 

dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Penelitian tersebut dilakukan 

oleh Xuan-Quang dan Zhong-Xin (2013) dengan menggunakan 135 perusahaan 

non-finansial yang tercatat di Bursa Efek Vietnam. 
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Pengaruh antara tata kelola perusahaan dengan struktur modal diteliti 

dengan mengambil sampel dari anggota negara Uni Eropa (Mokhova & Zinecker, 

2013). Model yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian, sumber: Mokhova dan Zinecker (2013) 

Penelitian oleh Agyei dan Owusu (2014) mengambil sampel secara acak 

di Bursa Efek Ghana. Jumlah perusahaan yang diambil adalah sebanyak 8 

perusahaan yang memiliki sektor usaha manufaktur. Struktur modal digunakan 

sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut. Variabel seperti ukuran 

dewan direksi, komposisi dewan direksi, dualitas CEO, investor institusional, 

kepemilikan menajerial, profitabilitas, dan ukuran perusahaan digunakan sebagai 

variabel independen. 

Alqisie (2014) melakukan studi pada tahun yang sama dan mengambil 

sampel secara acak di Bursa Efek Jordan. Hubungan antara konsentrasi 

kepemilikan, ukuran dewan direksi, dualitas CEO, dan kompensasi CEO terhadap 

struktur modal dibahas dalam studi ini.  

Brenni (2014) melakukan studi untuk mengetahui hubungan antara 

ukuran dewan direksi, independensi dewan direksi, dualitas CEO, CEO tenure, 

upah CEO, ukuran perusahaan, tangibilitas, profitabilitas, volavilitas penghasilan, 

peluang pertumbuhan, dan non-debt tax-shield terhadap struktur modal. Studi 
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tersebut menggunakan 26 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek London dengan 

sektor usaha properti.  

Praktik tata kelola perusahaan terhadap keputusan struktur modal 

perusahaan juga diteliti oleh Bushra dan Mishra (2014). Penelitian tersebut 

mengkaji hubungan antara ukuran dewan direksi, profitabilitas, independensi 

dewan direksi, dualitas CEO, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. 

Sebanyak 40 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Nigeria tahun 2006 

hingga tahun 2011 dijadikan sebagai sampel dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Uwuigbe (2014). Penelitian ini mengkaji hubungan antara ukuran dewan direksi, 

dualitas CEO, komposisi dewan direksi, dan kepemilikan manajerial.  

Osaretin dan Michael (2014) menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan struktur modal pada perusahaan yang tercatat di 

Nigeria. Model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.2 Model Penelitian, sumber: Osaretin dan Michael (2014) 

Masnoon dan Saeed (2014) menggunakan perusahaan dengan sektor 

usaha otomotif yang tercatat di Bursa Efek Pakistan sebagai objek penelitian. 

Penelitian tersebut menggunakan profitabilitas, likuiditas, tangibilitas, ukuran 

perusahaan, dan volatilitas penghasilan sebagai faktor yang mempengaruhi 

struktur modal. Data yang digunakan terbatas 6 tahun, yaitu tahun 2006 hingga 

tahun 2011. 

Penelitian selanjutnya dilakukan di negara Jordan oleh Jaradat (2015) 

untuk menemukan hubungan variabel dalam tata kelola perusahaan seperti ukuran 
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dewan direksi, jenis kelamin dewan direksi, direktur eksternal, dualitas CEO, 

ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan return on asset 

terhadap struktur modal. Penelitian tersebut mengambil seluruh perusahaan yang 

tercatat di Bursa Efek Jordan kecuali perusahaan dengan sektor keuangan.  

Abdul-Qadir, Yaroson, dan Abdu (2015) menggunakan 19 perusahaan 

non-finansial yang tercatat di Bursa Efek Nigeria. Penelitian tersebut terbatas pada 

periode tahun 2009 hingga tahun 2013. Model penelitian yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

  

 

 

 

Gambar 2.3 Model Penelitian, sumber: Abdul-Qadir et al. (2015) 

Abobakr dan Elgiziry (2015) mengkaji hubungan antara ukuran dewan 

direksi, komposisi dewan direksi, dualitas CEO, dewan direksi perempuan, 

kepemilikan manajerial, investor institusional, block shareholding, kepemilikan 

pemerintah, ukuran perusahaan, profitabilitas, peluang pertumbuhan, dan 

tangibilitas terhadap struktur modal. Penelitian berlangsung di Mesir dengan 

menjadikan 36 perusahaan non-finansial sebagai sampel penelitian. 

Penelitian selanjutnya dilakukan di Malaysia. Ramezanalivaloujerdi, 

Rasiah, dan Narayanasamy (2015) mengambil data perusahaan dengan sektor 

usaha konstruksi yang tercatat di Bursa Efek Malaysia periode tahun 2005 – 2009. 

Model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 Model Penelitian, sumber: Ramezanalivaloujerdi et al. (2015) 

Analisis terhadap tata kelola perusahaan yang berpengaruh terhadap 

struktur modal juga dilakukan di Jordan. Penelitian tersebut menelusuri hubungan 

antara kepemilikan internal, kepemilikan institusi finansial, kepemilikan saham 

perusahaan, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, pembayaran deviden, peluang 

pertumbuhan, kepemilikan kas perusahaan, dan return on equity terhadap struktur 

modal. Penelitian tersebut menggunakan data dari Bursa Efek Anman tahun 2005 

– 2011 (Yaseen & Al-amarneh, 2015). 

Data observasi sebanyak 344 atas perusahaan yang tercatat di Bursa Efek 

Anman digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal. Yusuf, Al-Attar, dan Al-Shattarat (2015) menggunakan struktur aset, 

ukuran perusahaan, risiko perusahaan, non-debt tax-shield, profitabilitas, 

likuiditas, peluang pertumbuhan, struktur kepemilikan, ukuran dewan direksi, 

dualitas CEO, dan struktur non-eksekutif sebagai faktor-faktor yang 

mempengaruhi struktur modal tersebut.  

Studi berikutnya dikaji oleh Arora, Bagucandani, dan Liu (2016) 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan 

manufaktur di Singapura. Faktor-faktor yang digunakan dalam studi tersebut 

adalah tangibilitas, profitabilitas, ukuran perusahaan, peluang pertumbuhan, risiko 

bisnis, non-debt tax-shields, likuiditas, dan nilai perusahaan.  
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Periode berikutnya, Nhung, Lien, dan Hang (2017) membahas hubungan 

peluang pertumbuhan, struktur aset, tangibilitas, profitabilitas, ukuran perusahaan, 

persediaan, dan non-debt tax-shield terhadap struktur modal. Penelitian tersebut 

menggunakan 34 perusahaan dengan sektor usaha properti yang tercatat di Bursa 

Efek Ho Chi Minh dengan periode data dari tahun 2010-2015. 

Bulathsinhalage dan Pathirawasam (2017) membahas hubungan antara 

tata kelola perusahaan dengan struktur modal pada perusahaan non-keuangan 

yang tercatat di Bursa Efek Colombo dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Variabel 

dependen yang digunakan adalah struktur modal, sedangkan variabel independen 

yang mendukung penelitian tersebut adalah ukuran dewan direksi, kepemilikan 

manajerial, dualitas CEO, ukuran perusahaan, komposisi dewan direksi, komite 

dewan direksi, dan profitabilitas.  

 

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Struktur Modal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) (1995) 

menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU) nomor 1 tahun 1995 

tentang perseroan terbatas. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan 

serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar (DPR-RI, 1995). UU nomor 1 tahun 1995 juga 

menerangkan bahwa perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana 

masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau perseroan 

terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. 
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Ukuran dewan direksi yang besar cenderung dimiliki oleh perusahaan 

dengan ukuran yang besar (Hasan & Butt, 2009). Ukuran dewan direksi yang 

semakin besar dapat mengarahkan perusahaan menjadi lebih rentan untuk 

mengambil risiko dan mencari sumber keuangan eksternal guna melakukan 

ekspansi dan eksploitasi secara agresif terhadap peluang investasi. Ukuran dewan 

direksi yang lebih besar dapat melemahkan praktik tata kelola perusahaan sebagai 

akibat dari kegagalan dewan direksi untuk mencapai kesepakatan dalam 

pengambilan keputusan sehingga menyebabkan perusahaan cenderung mengambil 

keputusan utang yang tinggi (Ganiyu & Abiodun, 2012). Kajananthan (2012); Gill 

et al. (2012); Ganiyu dan Abiodun (2012); Priya dan Nimalathasan (2013); Agyei 

dan Owusu (2014); Abdul-Qadir, Yaroson, dan Abdu (2015); serta Jaradat (2015) 

menemukan adanya hubungan yang serupa, yaitu hubungan yang berpengaruh 

signifikan positif antara ukuran dewan direksi terhadap struktur modal.  

Di sisi lain, penelitian oleh Vakilifard, Gerayli, Yanesari, dan Ma’atoofi 

(2011) menemukan bahwa ukuran dewan direksi yang semakin kecil serta 

lemahnya tata kelola perusahaan akan mengarahkan perusahaan untuk melakukan 

pendanaan melalui utang. Uwuigbe (2014) mengungkapkan ukuran dewan direksi 

yang lebih besar dapat menekankan manajer perusahaan untuk menggunakan 

lebih banyak ekuitas guna meningkatkan kinerja perusahaan. Artinya, perusahaan 

dengan ukuran dewan direksi yang besar cenderung menggunakan rasio utang 

yang lebih rendah dalam komposisi modalnya. Hal tersebut bertujuan untuk 

mengurangi biaya agensi. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Aziz et al. (2013); Xuan-Quang dan Zhong-Xin (2013); Uwuigbe 

(2013); Alqisie (2014); Brenni (2014); Yusuf, Al-Attar, dan Al-Shattarat (2015). 
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Berbeda dengan Saad (2010); Ajanthan (2013); Akbari dan Rahmani (2013); serta 

Sivathaasan (2013) yang justru tidak menemukan adanya hubungan yang 

berpengaruh signifikan antara ukuran dewan direksi dengan struktur modal. 

2.3.2 Pengaruh Komposisi Dewan Direksi terhadap Struktur Modal 

Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia (2014) nomor Kep-

00001/BEI/01-2014 lampiran I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat 

ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat, menyatakan 

bahwa direktur independen adalah orang yang tidak memiliki hubungan afiliasi 

dengan pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) 

bulan sebelum penunjukkan, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan komisaris 

atau direksi lainnya dari calon perusahaan tercatat, tidak bekerja rangkap sebagai 

direksi pada perusahaan lain, serta tidak menjadi orang dalam lembaga atau 

profesi penunjang pasar modal yang jasanya tecatat selama 6 (enam) bulan 

sebelum penunjukkan sebagai direktur. Calon perusahaan tercatat memiliki 

direktur independen berjumlah paling kurang 1 (satu) orang dari jajaran anggota 

direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai direktur 

independen setelah perusahaan tersebut tercatat. 

Pengendalian yang dilakukan oleh direktur independen mengarahkan 

manajer menghadapi pengawasan yang lebih ketat. Direktur independen akan 

mengawasi kinerja manajer secara aktif sehingga manajer terpaksa mencari cara 

untuk mendapatkan struktur modal yang minim resiko, yaitu pendanaan internal. 

Perusahaan dengan jumlah direktur independen yang lebih banyak akan 

mengurangi utang guna memaksimalkan nilai pasar dengan ekuitas perusahaan 
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(Akbari & Rahmani). Hal ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan 

dan Butt (2009); Bodaghi dan Ahmadpour (2010); Uwuigbe (2013). 

Direktur independen memungkinkan manajer untuk mengawasi aktivitas 

manajemen untuk menerapkan kebijakan yang memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham. Hal tersebut bertujuan untuk membantu perusahaan untuk 

mendapatkan lebih banyak dana eksternal melalui pemegang saham. Dalam 

kondisi tersebut, pemegang saham bertindak sebagai sumber pendanaan 

perusahaan jangka panjang (Jaradat, 2015). Hal ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Abor (2007); Kajananthan (2012). Penelitian oleh Ajanthan 

(2013); Aziz et al. (2013); dan Sivathaasan (2013) tidak menemukan adanya 

hubungan yang berpengaruh signifikan antara komposisi dewan direksi terhadap 

struktur modal. 

2.3.3 Pengaruh Investor Institusional terhadap Struktur Modal 

Hak atas saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga 

seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi 

lainnya disebut sebagai investor institusional. Investor institusional berperan 

sebagai pemegang ekuitas dalam sebuah pasar modal. Investor institusional 

mengalami peningkatan secara signifikan selama tahun 1980-an hingga awal 

tahun 1990-an (Mori, Arai, Mori, Suzuki, & Makino, 2007). 

Kehadiran investor institusional dalam sebuah perusahaan dapat 

membantu perusahaan dalam mengumpulkan dana jangka panjang dengan biaya 

yang menguntungkan. Peranan investor institusional ialah sebagai sumber utang 

jangka panjang karena mereka bersedia memberikan dana kepada perusahaan 

sebagai substitusi dari pengaruh posisi dewan yang mereka nikmati. Selain itu, 
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investor institusional juga bertindak sebagai instrumen pemantauan yang efektif 

atas keputusan strategis perusahaan. Hal ini membantu perusahaan dalam 

menurunkan biaya keagenan dan mengurangi peluang manajerial. Dengan 

demikian, kehadiran investor institusional akan menambah kepercayaan 

masyarakat umum dan pemberi pinjaman lainnya dalam mengabulkan pinjaman 

kepada perusahaan sehingga perusahaan dapat menikmati pinjaman dengan syarat 

yang menguntungkan (Hasan & Butt, 2009). Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Agyei dan Owusu (2014); Abdul-Qadir et al. (2015); serta 

Abobakr dan Elgiziry (2015). 

Di sisi lain, persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor 

institusional semakin tinggi akan mendorong usaha pengawasan menjadi lebih 

efektif, hal ini dikarenakan investor institusional dapat mengendalikan perilaku 

opportunistic yang dilakukan oleh manajer (Jensen, 1986). Pengawasan yang 

efektif cenderung akan meningkatkan kinerja perusahaan. Meningkatnya kinerja 

perusahaan diyakini akan meningkatkan profit perusahaan (Kusumo & 

Hadiprajitno, 2017). Berdasarkan teori pecking order (Myers & Majluf, 1977), 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan cenderung 

menggunakan laba sebagai sumber pendanaan perusahaan daripada sumber 

pendanaan eksternal seperti utang melalui para kreditor. Hal ini selaras dengan 

beberapa penelitian, yaitu Ahmadpour et al. (2012); Akbari dan Rahmani (2013); 

dan Chitiavi et al. (2013). Berbeda Hasan dan Butt (2009); Bodaghi dan 

Ahmadpour (2010); serta Aziz et al. (2013) yang tidak menemukan adanya 

hubungan yang berpengaruh signifikan antara investor institusional terhadap 

struktur modal. 
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2.3.4 Pengaruh Peluang Pertumbuhan terhadap Struktur Modal 

Peluang pertumbuhan dalam penelitian ini diukur dengan rasio nilai pasar 

terhadap nilai buku ekuitas perusahaan. Nilai buku ekuitas perusahaan diukur 

dengan melihat biaya historis perusahaan, sedangkan nilai pasar ditentukan dari 

harga saham perusahaan di pasar saham dengan jumlah saham yang beredar. 

Fungsi dari rasio ini adalah untuk membantu investor menemukan nilai 

perusahaan. Rasio nilai pasar terhadap nilai buku ekuitas perusahaan yang tinggi 

mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki nilai pasar yang rendah 

dibandingkan dengan nilai bukunya (Kenton, 2019). 

Kebutuhan akan keuangan akan cenderung meningkat ketika perusahaan 

sedang mengalami pertumbuhan. Kapasitas untuk membiayai meningkatnya 

kebutuhan keuangan tergantung pada sumber pendanaan internal. Jika perusahaan 

sepenuhnya bergantung pada sumber pendanaan internal, maka peluang 

pertumbuhan perusahaan akan terbatas. Dengan demikian, manajer akan 

meninggalkan beberapa peluang investasi yang menguntungkan (Chen & Chen, 

2009). Perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi akan cenderung 

mencari sumber pendanaan eksternal. Peluang pertumbuhan juga cenderung 

memberikan tekanan pada laba ditahan dan mendorong perusahaan untuk 

melakukan pinjaman. Perusahaan akan mencari utang jangka pendek maupun 

utang jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pendanaan (Michaelas, 

Chittenden, & Poutziousris, 1999). Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi perlu meminjam lebih banyak utang dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki tingkat pertumbuhan yang rendah (Abor, 2008). Hal ini konsisten 
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dengan Schargrodsky (2002); Fattouh, Harris, dan Scaramozzino (2002); serta 

Ramezanalivaloujerdi, Rasiah, dan Narayanasamy (2015). 

Myers dan Majluf (1977) berargumen bahwa perusahaan yang memiliki 

peluang pertumbuhan akan cenderung memiliki struktur modal yang lebih kecil. 

Peluang pertumbuhan dapat mendorong perusahaan untuk mengambil lebih 

banyak risiko sehingga peluang pertumbuhan seharusnya dibiayai oleh ekuitas, 

bukan dengan utang. Hal ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Gaud, 

Jani, Hoesli, dan Bender (2005); Delcoure (2007); Qureshi, Imdadullah, dan 

Ahsan (2012); serta Abobakr dan Elgiziry (2015). Di sisi lain, Chen dan Strange 

(2005); Abor (2008); Ganiyu dan Abiodun (2012) tidak menemukan adanya 

hubungan yang berpengaruh signifikan antara peluang pertumbuhan dengan 

struktur modal.  

2.3.5 Pengaruh Tangibilitas terhadap Struktur Modal 

Tangibilitas merupakan faktor penentu yang penting dari keputusan 

struktur modal. Tangibilitas merupakan aset perusahaan yang berwujud dan 

memiliki nilai likuidasi yang lebih besar (Acaravci, 2015).  

Perusahaan dengan tingkat tangibilitas yang tinggi akan cenderung 

menggunakan lebih banyak utang. Hal ini dikarenakan aset berwujud dapat 

digunakan sebagai jaminan bagi pemberi pinjaman. Perusahaan dengan kapasitas 

aset berwujud lebih banyak umumnya memiliki kapasitas pinjaman yang besar, 

sehingga pemberi pinjaman akan lebih berkeinginan untuk memberi pinjaman. 

Hal tersebut mengakibatkan rasio utang meningkat (Brigham & Houston, 2006). 

Vakilifard et al. (2011); Brenni (2014); dan Yusuf et al. (2015) melakukan 

penelitian dan menemukan hasil yang sama. 
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Perusahaan yang memiliki proporsi aset fisik yang lebih besar akan lebih 

mudah dalam melakukan penilaian sehingga permasalahan asimetri informasi 

menjadi lebih rendah. Hal ini akan membuat perusahaan cenderung untuk 

mengurangi pengunaan utang ketika proporsi aset fisik meningkat (Hadianto, 

2010). Hal searah dijelaskan oleh Myers (1984); Kouki dan Said (2011); Acaravci 

(2015); serta Abobakr dan Elgiziry (2015), sementara Masnoon dan Saeed (2014); 

Ramezanalivaloujerdi et al. (2015); serta Du, Wu, dan Zhao (2018) tidak 

menemukan adanya hubungan yang signifikan. 

2.3.6 Pengaruh Non-debt Tax-shield terhadap Struktur Modal 

Non-debt tax-shield dalam penelitian ini menggunakan rasio beban 

penyusutan terhadap aset tetap. Rasio ini dapat memberikan petunjuk mengenai 

durasi kecepatan perusahaan dalam mengganti aset tetapnya. Aset tetap, termasuk 

mesin, bangunan, dan mobil berperan penting dan digunakan sebagai model bisnis 

perusahaan. Namun, aset ini akan kehilangan nilainya dari waktu ke waktu 

sehingga perusahaan perlu melakukan penggantian. Untuk menghitung kerugian 

penggantian aset, perusahaan perlu menghitung besarnya penyusutan atas aset 

tersebut. Penyusutan adalah salah satu bentuk biaya yang tidak membutuhkan 

uang tunai dalam pelunasannya melainkan hanya dicatat. Biaya penyusutan ini 

dibayar dengan melakukan pengurangan dari laba kotor perusahaan. Tanpa biaya 

penyusutan, laba akan memiliki nilai yang tinggi (Peck, 2010).  Menurut Acaravci 

(2015) beban bunga dari utang memang berkontribusi terhadap penurunan 

penghasilan kena pajak perusahaan. Namun, ada metode lain yang turut 

berkontribusi dalam mengurangi beban pajak perusahaan. Penyusutan aset tetap 
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berwujud dan aset tetap tak berwujud digunakan sebagai metode dalam 

mengurangi beban pajak perusahaan. 

Beban penyusutan perusahaan yang semakin tinggi mencerminkan nilai 

aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan juga tinggi. Hal ini akan membantu 

perusahaan untuk mendapatkan utang dari pihak eksternal dengan menjaminkan 

aset dari perusahaan (Qudriah, Nurul, & Abdul, 2014). Semakin tinggi aktiva 

tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka perusahaan akan semakin memperoleh 

keuntungan pajak yaitu beban depresiasi atau penyusutan yang dapat dikurangkan 

dalam menghitung besarnya pajak terutang (Krisnanda & Wiksuana, 2015). Hasil 

yang serupa ditemukan oleh Ramlall (2009); Kouki dan Said (2011); serta 

Ramezanalivaloujerdi et al. (2015). 

Berdasarkan teori pecking-order (Myers, 1984), perusahaan yang 

memiliki tingkat non-debt tax-shield yang tinggi akan cenderung menurunkan 

tingkat pendanaan melalui utang jika keuntungan yang didapatkan oleh 

perusahaan mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan dalam teori 

pecking-order, perusahaan mempertimbangkan hierarki dalam mencari sumber 

pendanaan, yaitu laba sebagai urutan utama. Hasil sejalan dikemukakan oleh Chen 

dan Jiang (2001); De-Miguel dan Pindado (2001); Schargrodsky (2002); Zabri 

(2012); serta Groen (2016), sementara Brenni (2014); Acaravci (2015); Yusuf et 

al. (2015) tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan. 

2.3.7 Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

Profitabilitas merupakan kemampuan investasi yang diberikan 

perusahaan untuk mendapatkan pengembalian yang lebih dari pengunaannya. 

Rasio pengukuran profitabilitas diukur dengan kemampuan perusahaan untuk 
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menghasilkan laba dan investasi bagi analisis keamanan, pemegang saham, dan 

investor. Profitabilitas merupakan penentu potensial dalam keputusan struktur 

modal (Nishanthini & Nimalathasan, 2014). 

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan menggunakan 

pendapatan (profit) untuk membiayai kegiatan perusahaan sendiri, sedangkan 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah tidak akan menikmati 

kesempatan yang sama, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah akan 

terpaksa untuk mengambil utang guna membiayai kegiatan operasional yang 

sedang berlangsung (Tudose, 2012). Hasil ini serupa dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hasan dan Butt (2009); Aziz et al. (2013); Agyei dan Owusu 

(2014); Masnoon dan Saeed (2014); Acaravci (2015); Ramezanalivaloujerdi et al. 

(2015); serta Jaradat (2015). 

Tingkat profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi mengindikasikan 

laba yang ditahan akan semakin besar guna mengimbangi utang yang tinggi 

karena prospek perusahaan dianggap sangat bagus (Dewi & Sudiartha, 2017). 

Perusahaan yang melakukan ekspansi akan membutuhkan banyak dana untuk 

peningkatan laba pada masa yang akan datang. Berdasarkan teori trade-off, 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan menggunakan sumber 

pendanaan eksternal melalui utang guna mendapatkan manfaat dari penghematan 

pajak. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Bodaghi dan Ahmadpour (2010); Kouki 

dan Said (2011); Ganiyu dan Abiodun (2012); Abdul-Qadir et al. (2015) yang 

dibuktikan kebenarannya oleh Abobakr dan Elgiziry (2015).  
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2.3.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Ukuran perusahaan merupakan sebuah skala yang dapat 

mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara. Misalnya 

melalui total aktiva, nilai pasar per saham, dan lain-lain. Pada dasarnya, ukuran 

perusahaan hanya terbagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu perusahaan besar, 

perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Penentuan kategori ukuran 

perusahaan ini didasarkan pada total aset yang dimiliki perusahaan (Machfoedz, 

1994). 

Ukuran perusahaan berperan penting dalam struktur modal perusahaan. 

Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan bahwa perusahaan memiliki aset 

yang banyak. Jumlah aset yang banyak mendukung kemampuan perusahaan untuk 

memaksimalkan aset yang dimiliki dengan menempatkan kas yang dimiliki 

sebagai sumber utama untuk membiayai operasionalnya sehingga dapat menekan 

angka utang yang dimiliki (Heyman et al., 2007). Hasil yang sama ditunjukkan 

oleh Daskalakis dan Psillaki (2008); Kouki dan Said (2011).  

Ukuran perusahaan yang besar mencerminkan perusahaan lebih 

terdiversifikasi dan memiliki arus kas yang lebih stabil. Hal ini menjamin 

perusahaan dengan ukuran yang lebih besar akan lebih mampu untuk membayar 

tingkat bunga yang lebih tinggi kepada kreditor sehingga perusahaan lebih mudah 

untuk memasuki pasar utang (Alzomaia, 2014). Beberapa peneliti mengemukakan 

hasil yang sama tentang hubungan antara ukuran perusahaan dengan struktur 

modal, yaitu Bodaghi dan Ahmadpour (2010); Vakilifard et al. (2011); Aziz et al. 

(2013); Akbari dan Rahmani (2013); Agyei dan Owusu (2014); serta Abdul-Qadir 
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et al. (2015). Disisi lain, Abobakr dan Elgiziry (2015) tidak menemukan adanya 

pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan struktur modal. 

 

2.4 Model Penelitian 

Model penelitian ini menggunakan model penelitian terdahulu dengan 

penggabungan model sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model Penelitian, sumber: Acaravci (2015) dan Daebbis (2017) 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka teoritis yang telah 

diuraikan, maka dapat dijabarkan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1: Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur 

modal. 

H2: Komposisi dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap struktur 

modal. 

Ukuran dewan direksi 

Komposisi dewan direksi 

Investor institusional 

Peluang pertumbuhan 

Tangibilitas 
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Profitabilitas 

Ukuran perusahaan 
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H3: Investor institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur 

modal. 

H4: Peluang pertumbuhan berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur 

modal. 

H5: Tangibilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal. 

H6: Non-debt tax-shield berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur 

modal. 

H7: Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal. 

H8: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap struktur 

modal. 
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