BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Kegiatan

ekonomi

atau

bisnis

yang

terus

menerus

meningkat

pertumbuhannya dengan adanya pasar bebas ASEAN membuka peluang yang
besar dan luas bagi perusahaan. Kegiatan bisnis yang besar membutuhkan
pendanaan modal karena pendanaan merupakan faktor penting dalam
menjalankan suatu bisnis. Pendanaan modal yang stabil mampu membantu
perusahaan bersaing seiring meningkatnya persaingan bisnis dari tahun ke tahun
(Watung, Saerang, & Tasik, 2016).
Sumber pembiayaan perusahaan terdapat dari internal dan eksternal.
Pembiayaan dari internal berupa modal perusahaan sendiri sedangkan
pembiayaan eksternal berupa pendanaan dari pihak ketiga yang dikenal dengan
utang. Perusahaan harus melakukan penentuan sumber dan jumlah pembiayaan
perusahaan dimana merupakan hal penting yang menjadi perhatian utama dalam
perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan sangat erat kaitannya dengan
pembiayaan yang ditentukan perusahaan, sehingga berdampak terhadap
perkembangan usaha dan improvisasi dalam persaingan bisnis (Kanita, 2014).
Struktur modal merupakan bagian yang paling penting dalam dunia
akademis serta industri diseluruh dunia. Struktur modal merupakan gabungan
utang dan ekuitas dalam pendanaan kegiatan operasional suatu perusahaan.
Keputusan dalam struktur modal dapat mempengaruhi pendapatan entitas secara
langsung karena perusahaan dapat menerima langsung dari berbagai cara
termasuk modal dan utang.
Suatu perusahaan yang memperluas perusahaannya maka diperlukan
modal yang lebih banyak untuk mendukung ekspansi. Keputusan pembiayaan
memainkan sebuah peran penting dalam membantu sebuah perusahaan untuk
mencapai prestasi yang lebih baik. Pengambilan keputusan terhadap keuangan
perusahaan berkaitan langsung dengan risiko dan pengembaliannya, perusahaan
harus memastikan bahwa telah memilih pembiyaan yang tepat atas struktur
modal perusahaan. Penerapan struktur modal yang tidak seimbang dapat
menyebabkan tingginya biaya modal. Pembiyaan dengan tepat dalam struktur
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modal akan meningkatkan nilai perusahaan dan membantu perusahaan untuk
menghadapi lingkungan yang kompetitif (Raharjaputra, 2009).
Kinerja perusahaan harus selalu diutamakan, sehingga dapat bersaing
dengan perusahaan lain dalam lingkungan yang tidak kompetitif. Keputusan
yang dibuat dalam pembiayaan bisnis pasti mempengaruhi kinerja perusahaan.
Struktur modal yang terdapat di perusahaan dapat berupa penggunaan utang
yang lebih rendah untuk mendukung kegiatan operasional maka kinerja
keuangan perusahaan menjadi lebih baik atau kasus di mana penyebaran utang
yang tingi dapat merusak kinerja keuangan perusahaan karena kegagalan untuk
menghadapi kewajibannya. Seorang manajer keuangan harus tepat dalam
melihat kebijakan keuangan perusahaan dan struktur modal yang ada sebelum
membuat keputusan apapun terhadap struktur modal perusahaan (Ayabei, 2016).
Penentuan

struktur

modal

harus

dilakukan

secara

seimbang.

Keseimbangan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
komposisi dewan, struktur kepemilikan, dan karakteristik perusahaan. Pengaruh
yang berbeda-beda sangat berhubungan erat terhadap penentuan keputusan
pendanaan modal perusahaan (Alipour et al., 2015).
Unsur tata kelola yang mendapat perhatian besar dalam menentukan
struktur modal adalah komposisi dewan atau dengan kata lain persentase direksi
yang dianggap direksi dalam atau luar yang tidak memiliki kaitan dengan
manajer internal (eksekutif). Komposisi dewan dalam strutkur modal juga
memiliki pengaruh terhadap pengurangan biaya agensi antara manajer eksekutif
dan pemegang saham (Ayabei, 2016).
Suatu perusahaan menentukan cara untuk mendanai kegiatan operasional
perusahaan merupakan hal penting dan harus diberi perhatian khusus. Keputusan
manajerial yang dibuat akan disetujui dan ditujukan kepada dewan direksi,
seperti keputusan yang akan diambil terkait apakah perusahaan akan meminjam
dana atau tidak. Dewan direksi melakukan pengawasan dan memberikan saran
kepada pihak manajemen terkait keputusan-keputusan yang diambil, serta
bentuk dari struktur modal perusahaan yang dipengaruhi oleh komposisi dewan
(Ayabei, 2016).
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Tata kelola perusahaan juga mengandung unsur struktur kepemilikan.
Struktur kepemilikan tidak kalah penting dalam menentukan strukur modal yang
seimbang. Dewan direksi atau komisaris pada perusahaan mayoritas merupakan
pemilik atau pendiri perusahaan, sehingga struktur kepemilikan di Indonesia
berbeda dengan negara lain. Pemegang saham dalam perusahaan selalu
mempengaruhi setiap pengambilan keputusan kegiatan perusahaan, seperti
keputusan yang akan diambil dalam membentuk struktur modal. Pemegang
saham dapat mengambil keputusan dan terkadang mengandung tujuan yang
tidak sejalan dengan manajer, sehingga terjadi perselisihan yang dikenal dengan
konflik keagenan.
Konflik keagenan yang terjadi menuntut perusahaan untuk meningkatkan
tingkat

tata

kelola

perusahaan.

Konflik

keagenan

yang

dikarenakan

ketidakstabilan tata kelola tidak hanya mampu mengurangi masalah keagenan
tetapi juga meningkatkan optimisme investor dalam arus kas masa depan dan
prospek

pertumbuhan

perusahaan.

Konflik

keagenan

mengarah

pada

pengurangan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor dan mengarah
pada biaya modal ekuitas yang rendah bagi perusahaan. Pengurangan biaya
agensi memungkinkan peningkatan kinerja operasi dan investasi perusahaan
yang dikelola dengan lebih baik. Pengurangan biaya ekuitas dan peningkatan
kinerja operasi pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan untuk mengakses
keuangan ekuitas dan nilai perusahaan (Ayabei, 2016).
Struktur modal memiliki dampak yang signifikan terhadap risiko dan
pengembalian pemegang saham karena harga saham dapat dipengaruhi oleh
keputusan struktur modal. Manajer sangat memperhatikan strategi struktur
modal karena akan mempengaruhi efek jangka panjang terhadap kinerja
perusahaan. Struktur modal diperhitungkan dengan cara rasio perbandingan yang
dikenal dengan rasio tingkat penggunaan utang terhadap total ekuitas (DER).
Rasio tersebut adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan
yang menggambarkan struktur modal. Kinerja keuangan merupakan gambaran
analisis untuk mengetahui batasan kebijakan pelaksanaan keuangan suatu
perusahaan terkait aturan-aturan yang diberlakukan (Fahmi, 2012).
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Latar belakang dalam penelitian telah menguraikan berbagai jenis
pengaruh baik itu komposisi dewan, struktur kepemilikan, dan karakteristik
perushaaan terhadap struktur modal, sehingga penulis akan meneliti lebih lanjut.
Penelitian yang diteliti mengangkat judul “Pengaruh Komposisi Dewan dan
Struktur Kepemilikan terhadap Struktur Modal Perusahaan NonKeuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2

Urgensi Penelitian
Penelitian tentang struktur modal mempunyai sejarah panjang dari teori

klasik hingga teori moderen. Penelitian peneliti lain yang dilakukan sebelumnya
juga telah banyak melakukan penelitian yang mengangkat pembahasan tentang
penentuan struktur modal. Kinerja perusahaan menggambarkan kemampuan
perusahaan dalam menjalankan usaha dimana didukung dengan adanya pengaruh
struktur modal yang stabil (Ayabei, 2016).
Struktur modal dan tata kelola perusahaan memiliki satu kesatuan yang
menjadi dua kompenen dasar yang begitu penting dalam menjaga stabilitas
ekonomi perusahaan. Dua kompenen tersebut harus diselaraskan agar dapat
berjalan dengan baik, apabila terjadi kekacauan terhadap kedua komponen
tersebut dapat menyebabkan pengendalian yang buruk dan kebudayaan yang
buruk dalam perusahaan. Setiap perusahaan harus dikendalikan oleh pihak-pihak
dengan pengetahuan yang baik, serta memiliki kompetensi yang mampu
mangambil kebijakan yang tepat bagi perusahaan (Rahadian & Hadiprajitno,
2014).
PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan PT Maskapai Perkebunan
Indorup Sumber Wadung adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang
memproduksi produk teh yang bermerek Sariwangi. Struktur modal yang
terdapat dalam perusahaan di atas dinilai tidak seimbang, sehingga dikatakan
kurang optimal. Perusahaan produsen teh ini pada tahun 2015 memiliki utang
yang besar pada Bank ICBC Indonesia senilai Rp 309.6 miliar. Praktek struktur
modal yang tidak optimal mengakibatkan perusahaan menjadi pailit karena tidak
mampu membayar utang kepada Bank ICBC. Utang tersebut timbul karena
perusahaan melakukan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan produksi
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perkebunan dimana kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan mengalami
kegagalan. Tata kelola perusahaan yang kurang baik dalam perusahaan juga
menjadi penyebab pailitnya perusahaan. Struktur kepemilikan saham kedua
perusahaan di atas lebih didominasi CR Aroma yang merupakan perusahaan
asing dengan nilai kepemilikannya sebesar 70% dan hal ini timbul karena
regulasi perusahaan yang berubah (Ningrum, 2018).
Kasus praktek struktur modal yang terjadi pada tahun 2014 yaitu PT Bumi
Resources Tbk menetapkan struktur modal perusahaanya dengan menggunakan
utang. PT Bumi Resources Tbk mengalami defisiensi ekuitas senilai USD
733.041.358

sedangkan

utang

perusahaan

sangat

tinggi

senilai

USD

7.233.570.276. Utang perusahaan yang sangat besar mengakibatkan perusahaan
harus mengeluarkan dana untuk membayar seluruh kewajiban terkait dengan
pinjaman, seperti biaya bunga yang tinggi, sehinga nilai perusahaan akan terkena
dampak yang tidak baik.
PT Bumi Resources Tbk juga termasuk sebagai perusahaan yang struktur
modal sebagai dasar sumber pembiyaan yang tidak optimal karena kurangnya
kestabilan tersebut berpengaruh secara langsung terhadap harga saham
perusahaan. Harga saham yang terdapat di perusahaan pada tahun 2014 senilai
Rp 187 per lembar saham yang mna terdapat penurunan harga saham yang
begitu drastic jika dibanding dengan tahun 2011 harga saham per lembar
mencapai Rp 3.650. Harga saham ynag turun drastis disebabkan oleh praktek
struktur modal perusahaan yang sangat tidak optimal yang mengalami defisiensi
ekuitas (Melani, 2014).
Peneliti terdahulu sudah meneliti dan menganalisis berbagai pengaruh
terkait dengan struktur modal dan hasil yang diperoleh dari penelitian
menunjukkan perbedaan. Hasil yang diperoleh sangat bervariasi seperti
ditemukannya pengaruh yang signifikan positif, signifikan negatif bahkan
ditemukan hasil yang sama sekali tidak berpengaruh signifikan untuk variabel
bebas terhadap variabel terikat.
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1.3

Pertanyaan Penelitian
Urgensi penelitian dalam uraian di atas menimbulkan pertanyaan yang

berkaitan dengan variabel yang digunakan peneliti sebagai bagian dari
komposisi dewan, struktur kepemilikan, dan karakteristik perusahaan terhadap
struktur modal perusahaan. Pertanyaannya dibahas secara rinci, yaitu:
1.

Mendeteksi apakah dewan direksi independen mampu mempengaruhi
secara signifikan positif terhadap struktur modal?

2.

Mendeteksi apakah ukuran dewan direksi mampu mempengaruhi secara
signifikan negatif terhadap struktur modal?

3.

Mendeteksi apakah komite audit mampu mempengaruhi secara signifikan
negatif terhadap struktur modal?

4.

Mendeteksi apakah masa jabatan direksi mampu mempengaruhi secara
signifikan negatif terhadap struktur modal?

5.

Mendeteksi apakah konsentrasi kepemilikan mampu mempengaruhi secara
signifikan positif terhadap struktur modal?

6.

Mendeteksi apakah kepemilikan keluarga mampu secara signifikan negatif
terhadap mempengaruhi struktur modal?

7.

Mendeteksi apakah kepemilikan direksi mampu mempengaruhi secara
signifikan negatif terhadap struktur modal?

8.

Mendeteksi apakah ukuran perusahaan mampu mempengaruhi secara
signifikan negatif terhadap struktur modal?

9.

Mendeteksi apakah umur perusahaan mampu mempengaruhi secara
signifikan positif struktur modal?

10.

Mendeteksi apakah kinerja perusahaan mampu mempengaruhi secara
signifikan negatif terhadap struktur modal?

11.

Mendeteksi apakah risiko perusahaan mampu mempengaruhi secara
signifikan negatif terhadap struktur modal?

12.

Mendeteksi apakah biaya agensi mampu mempengaruhi secara signifikan
negatif terhadap struktur modal?
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1.4

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian
Penelitian memiliki tujuan dalam menguji pengaruh apa saja yang secara
signifikan mempengaruhi struktur modal yang terdapat pada penelitian yang
dicerminkan oleh komposisi dewan dan struktur kepemilikan sebagai variabel
independen. Karakteristik perusahaan mewakiliki variabel kontrol. Penelitian
mengandung tujuan, yaitu:
1.

Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dewan direksi independen
terhadap struktur modal.

2.

Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan ukuran dewan direksi terhadap
struktur modal.

3.

Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan komite audit terhadap struktur
modal.

4.

Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan masa jabatan direksi terhadap
struktur modal.

5.

Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan konsentrasi kepemilikan terhadap
struktur modal.

6.

Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan kepemilikan keluarga terhadap
struktur modal.

7.

Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan kepemilikan direksi terhadap
struktur modal.

8.

Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan ukuran perusahaan terhadap
struktur modal.

9.

Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan umur perusahaan terhadap
struktur modal.

10.

Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan kinerja perusahaan terhadap
struktur modal.

11.

Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan risiko perusahaan terhadap
struktur modal.

12.

Mengetahui pengaruh yang ditimbulkan biaya agensi terhadap struktur
modal.
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1.4.2 Manfaat Penelitian
Penelitian dilakukan secara baik, sehingga mengandung manfaat, baik bagi
perusahaan, investor, akademisi, dan peneliti. Penjelasan manfaat penelitian,
yaitu:
1.

Bagi perusahaan
Hasil dilakukannya pengujian dalam mendeteksi penelitian bermanfaat
bagi pengembangan ilmu ekonomi terutama dalam bidang akuntansi dan
dapat digunakan pihak manajemen untuk memahami mekanisme tata
kelola perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan yang bijaksana
sehingga dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan.

2.

Bagi investor
Hasil dilakukannya penelitian memberikan gambaran pengelolaan struktur
modal suatu perusahaan, sehingga membantu investor menganalisis suatu
bisnis dalam melakukan investasi dengan tepat dan efektif.

3.

Bagi akademisi
Hasil dilakukannya penelitian dapat dijadikan referensi dan bahan yang
dapat diperbandingkan dalam penelitian berikutnya yang akan melakukan
penelitian lebih lanjut dengan mengangkat topik sejenis.

4.

Bagi peneliti
Penelitian yang dilakukan peneliti sendiri tentu mempunyai manfaat
khusus dalam memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti, sehingga
ilmu pengetahuan peneliti bertambah tentang judul yang diteliti.

1.5

Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan skripsi menjelaskan secara umum apa saja yang

dibahas dalam laporan, seperti isi dan pembahasan dari setiap bagian bab.
Sistemastika dalam melakukan penyusunan skripsi diuraikan lebih lanjut, yaitu:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab pertama menggambarkan secara singkat dan padat isi laporan
skripsi yang di dalamnya terdapat latar belakang yang menunjang
dilakukan penelitian, urgensi atau masalah, pertanyaan yang
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ditimbulkan terkait penelitian, tujuan dan manfaat alam melakukan
penelitian, dan sistematika pembahasan.
BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Bab kedua menjelaskan teori-teori apa saja yang tepat dan relevan
terkait penelitian, membahas penggunaan setiap variabel dalam
model penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu,
kerangka teoritis berisi uraian susunan model peneliti dan hipotesis
yang diusulkan.

BAB III

METODE PENELITIAN
Bab ini berisikan jenis, sampel dan populasi yang digunakan oleh
peneliti, teknik penelitian, sumber dan data penelitian, teknik
pengumpulan data, metode penelitian dan alat analisa yang
digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab keempat berfokus dalam melakukan analisa data yang telah
dikumpulkan oleh peneliti, baik itu data sekunder maupun primer,
serta pembahasan hasil dari analisa data yang diuji.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
Bab kelima menguraikan kesimpulan atas hasil akhir penelitian
yang diteliti, keterbatasan penelitian dan pemberian saran yang
dapat membantu peneliti selanjutnya.
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