BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Struktur Modal
Kerangka pendanaan dalam perusahaan yang terbentuk dari gabungan

antara utang dan ekuitas yang seimbang dalam rangka mendukung kegiatan
operasional dapat diartikan sebagai struktur modal. Struktur modal dalam
perkembangan zaman saat ini mempertahankan pandangan bahwa rasio hutangmodal memainkan peranan yang penting dalam valuasi suatu perusahaan
(Anthony & Odunayo, 2015). Utang dan modal menjadi dasar bagaimana cara
perusahaan untuk menghasilkan pembiayaan modal yang optimal, sehingga
membantu

perusahaan

dalam

melaksanakan

kewajiban

dan

kegiatan

operasionalnya. Faktor atau pengaruh yang dapat secara umum memiliki pengaruh
pada struktur modal, seperti tingkat suku bunga, risiko aset, ukuran perusahaan,
susunan aset, dan sifat manajemen dalam menentukannya (Ayabei, 2016).
Struktur modal memiliki tujuan utama untuk menciptakan nilai yang
opimal dengan melakukan perbandingan utang dan ekuitas dimana nilai optimal
sendiri dicapai untuk mendapatkan nilai yang maksimum bagi perusahaan (Agyei
& Owusu, 2014). Keuangan perusahaan yang stabil dan kuat mencerminkan
bahwa strukur modal pada perusahaan dibentuk secara efektif dan efisien (Darya
& Maesaroh, 2016). Struktur modal merupakan tingkat perkembangan keuangan
ekonomi yang menjadi sasaran kepentingan utama. Bisnis dalam suatu perusahaan
ditentukan oleh struktur modal karena bisnis membutuhkan pembiayaan dalam
menjalankan dan memperluas kegiatan bisnis (Saarani & Shahadan, 2013).
Bisnis dalam berbagai jenis apapun sangat penting untuk menentukan
struktur modal karena berkaitan erat dengan operasi perusahaan dan kondisi pasar
yang sangat kompetitif. Struktur modal yang tidak seimbang dan optimal akan
menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi
kewajiban pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya (Hang & Hung, 2016).
Manajer membuat keputusan struktur modal untuk meningkatkan nilai
perusahaan. Keputusan dalam memilih pembiayaan struktur modal perusahaan
dapat dipengaruhi dari sudut faktor-faktor spesifik perusahaan dan pergeseran
pasar seperti ukuran perusahaan, tangibilitas aset, volatilitas laba, biaya
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kebangkrutan dan pajak dan juga dapat dipengaruhi oleh konflik keagenan
(Morellec et al., 2012).
Modigliani dan Miller (1958) dikenal sebagai pencetus pertama teori yang
memiliki kaitan erat dengan struktur modal. Modigliani dan Miller (1958)
mengemukakan isi dari teori yang dicetuskan menjelaskan dalam menentukan
modal perusahaan tidak ada pengaruh terhadap nilai perusahaan, kemudian
penelitian difokuskan kembali lebih mendalam pada struktur modal hingga pada
akhirnya menemukan kesimpulan bahwa dengan kombinasi utang sebagai sumber
pembiayaan dapat membantu nilai perusahaan menjadi meningkat.
Teori Jensen dan Meckling (1976) menguraikan manajer memiliki
kebijakan dalam mengambil keputusan terpenting lagi dalam hal yang
menyangkut keputusan struktur modal. Manajer perusahaan menggunakan
kebijakan ini karena keputusan struktur modal sangat rentan terhadap masalah
agensi dan mempengaruhi risiko dan kinerja perusahaan.
Teori trade-off menguraikan struktur modal perusahaan harus ditargetkan
secara optimal dengan gabungan dari ekuitas dan utang yang memaksimalkan
perbedaan antara manfaat dan biaya pembiyaan utang yang ditanggung
perusahaan

berdasarkan

keputusan

keuangannya.

Manajer

perlu

mempertimbangkan semua efek yang akan dihadapi perusahaan berdasarkan
keputusannya baik kewajiban membayar bunga atau mengalami kerugian atau
bangkrut (Jensen & Meckling, 1976).
Teori pecking order menjelaskan bahwa perusahaan pertama kali
meningkatkan modalnya secara internal, mungkin dengan menggunakan laba
ditahan

perusahaan.

Kedua,

perusahaan

menggunakan

hutang

ketika

membutuhkan dana tambahan. Ekuitas hanya sebagai jalan terakhir ketika
perusahaan membutuhkan suntikan dana untuk memperlancar perusahaan.
Perusahaan yang mampu menciptakan nilai keuntungan yang tinggi cenderung
memiliki tingkat penggunaan utang yang sedikit, jika dibandingkan dengan
perusahaan yang hanya mampu manghasilkan keuntungan dengan tingkat yang
kurang maksimal (Myers & Majluf, 1984).
Teori pecking order dan teori trade-off memiliki perbedaan dalam
interpretasi paling ekstrim dari teori pecking order, manajer tidak memiliki target
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rasio leverage yang terdefinisi dengan baik, sedangkan dalam teori trade-off
diperkirakan bahwa bagian manajemen lebih mengutakan untuk menerbitkan
utang atau ekuitas terhadap target rasio leverage.
Penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil bahwa
ditemukan beberapa pengaruh terhadap struktur modal. Faktor tersebut
diantaranya dewan direksi independen, ukuran dewan direksi, komite audit, masa
jabatan direksi, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan direksi, dan kepemilikan
keluarga. Dewan direksi independen memiliki pengaruh langsung dalam membuat
keputusan atas struktur modal. Dewan direksi independen menafsirkan bahwa
utang menjadi sumber utama yang akan digunakan oleh manajer dalam
memutuskan struktur modal perusahaan, sehingga dapat dipastikan sumber daya
perusahaan tidak terbuang sia-sia. Dewan direksi independen mengawasi manajer
secara efisien sehingga manajer harus menciptakan tingkat gearing yang rendah
untuk mencapai hasil yang unggul (Wen et al., 2012).
Ukuran dewan direksi memainkan peran yang penting dalam setiap
keputusan strategi mengenai struktur keuangan perusahaan. Ayabei (2016)
menemukan bahwa di dalam perusahaan jika jumlah dewan direksi yang banyak
maka tingkat financial leverage menjadi rendah. Komite juga merupakan salah
satu pengaruh terhadap struktur modal terutama dalam melakukan investasi
karena untuk menghindari adanya informasi yang bias oleh manajer untuk
kepentingan pihak internal dan eksternal dalam membuat keputusan (Zhang et al.,
2009).
Masa jabatan mencerminkan pengendalian dilakukan oleh anggota dewan
seiring meningkatnya masa jabatan tersebut. Masa jabatan juga turut
mempengaruhi struktur modal karena semakin lama masa jabatan seorang dewan
maka tingkat pengetahuan dan pengalaman akan struktur modal perusahaan
menjadi lebih dalam. Pengetahuan yang mereka miliki akan membantu
mengendalikan penggunaan hutang yang optimal (Ayabei, 2016).
Tingkat konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan sangat berpengaruh
dengan setiap keputusan strukur modal dalam peruahaan. Pihak manajemen
dituntut oleh para pemegang saham untuk menggunakan utang sebagai sumber
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pendanaan karena biayanya lebih rendah. Tingkat kepemilikan konsentrasi dalam
perusahaan tersebut sangat tinggi (Sheikh & Wang, 2012).
Jensen dan Meckling (1976) menguraikan kepemilikan direksi atas saham
perusahaan meningkat maka kepentingan pemegang saham luar menjadi lebih
selaras. Dengan demikian, biaya agensi akan berkurang dengan meningkatnya
proporsi kepemilikan direksi di perusahaan. Kepemilikan direksi yang meningkat
akan membuat para direksi untuk membuat keputusan secara efektif, sehingga
struktur modal yang dibentuk menjadi optimal.
Kepemilikan keluarga menjadi bagian dari pengaruh terhadap struktur
modal sebagai pembiayaan usaha. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan
sahamnya didominasi oleh pihak keluarga akan menghindari untuk menggunakan
utang yang terlalu besar. Kepemilikan keluarga memiliki tujuan untuk
memaksimalkan kekayaan pemegang saham, sehingga struktur modal pasti akan
dibentuk dengan sangat optimal. Struktur modal dikatakan memiliki nilai yang
optimal jika strutkur modal tersebut mampu meminimalkan tingkat kebangkrutan
dan memaksimal kekayaan pemegang saham (Gill et al., 2012).

2.2

Model Penelitian Terdahulu
Penelitian Akpinar (2016) bertujuan mendeteksi apakah profitabilitas,

ukuran perusahaan, pertumbuhan, tangibilitas, non-debt tax shield, dan risiko
perusahaan terdapat pengaruh pada struktur modal. Penelitian difokuskan dengan
75 perusahaan yang bergerak dalam sektor manufaktur di Turki dengan teknik
analisis data panel dari tahun 2010-2014.
Penelitian yang menyatakan ukuran dan profitabilitas (kinerja perusahaan)
dapat berpengaruh pada struktur modal diteliti oleh beberapa peneliti, seperti:
Nyeadi et al. (2017), Abobakr dan Elgiziry (2016), Ganguli (2013), Kararti
(2014), Broujeni et al. (2013), Sheikh dan Wang (2012), Purag et al. (2016),
Ayabei (2016), Sariman et al. (2015), Agyei dan Owusu (2015), Ahmad et al.
(2018), Siromi dan Chandrapala (2017), Hasan dan Butt (2009), Shafana (2013),
Aziz et al. (2013), Bokpin dan Arko (2009), dan Locke dan Wallalage (2012).
Penelitian yang di dalam penelitiannya menyatakan risiko perusahaan
dapat berpengaruh pada struktur modal diteliti oleh beberapa peneliti, seperti:
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Nyeadi et al. (2017), Ganguli (2013), Kararti (2014), Broujeni et al. (2013),
Ayabei (2016), Bokpin dan Arko (2009), dan Locke dan Wallalage (2012).
Penelitian yang menggunakan variabel umur perusahaan untuk mengetahui
pengaruh terhadap strutur modal diteliti oleh Nyaedi et al. (2017), Sariman et al.
(2015), dan Staytieh (2017).
Nyeadi, Banyen dan Mbawuni (2017) melakukan penelitian untuk
mendeteksi faktor apa saja yang mampu mempengaruhi keputusan struktur modal
pada perusahaan Ghana selama 8 tahun dari 2007-2014. Variabel penelitian
menggunakan

karakteristik

perusahaan

profitabilitas,

ukuran

perusahaan,

pertumbuhan, umur perusahaan, likuiditas, aset tetap, non-debt tax shield,
kepemilikan manajerial, dan risiko perusahaan.
Penelitian Nyeadi, Banyen dan Mbawuni (2017) yang menggunakan umur
perusahaan dalam menguji seberapa jauh tingkat pengaruh yang mampu
mempengaruhi struktur modal perusahaan diteliti oleh beberapa peneliti, seperti:
Bokpin dan Arko (2009), Sariman et al. (2015), Ayabei (2016), dan Khasawneh
dan Staytieh (2017).
Penelitian Ayabei (2016) dilakukan dengan mengandung tujuan untuk
menguji tingkat pengaruh komposisi dewan sebagai variabel bebas apakah
berpengaruh signifikan terhadap susunan struktur modal yang ada di perusahaan
Kenya. Data dengan periode 2004-2012 digunakan untuk menguji penelitian ini.
Bursa Efek Nairobi terdapat 55 perusahaan yang memiliki perbedaan sektor
ekonomi

antar

perusahaan.

Variabel

struktur

modal

dalam

pengujian

menggunakan ukuran total utang dibagi dengan total ekuitas. Dewan direksi
independen, ukuran dewan direksi, dan komite audit sebagai variabel independen.
Variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, umur perusahaan,
risiko perusahaan, biaya agensi, konsentrasi kepemilikan, masa jabatan direksi,
kepemilikan keluarga, dan kepemilikan direksi.
Penelitian yang menggunakan variabel dewan direksi independen pernah
diteliti oleh Mousavi et al. (2012), Abobakr dan Elgiziry (2016), Mudalige dan
Ekanayake (2015), Heng dan Azrbaijani (2012), Ahmad et al. (2018), Siromi dan
Chandrapala (2017), Hasan dan Butt (2009), Alabdullah etbal. (2018), Boroujeni
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et al. (2013), Dewi dan Dewi (2018), Shafana (2013), Chitiavi et al. (2013),
Rehman dan Roof (2010), dan Bokpin dan Arko (2009).
Penelitian yang menggunakan ukuran dewan direksi sebagai variabel yang
dapat mempengaruhi struktur modal banyak diteliti peneliti sebelumnya, seperti
Mousavi et al. (2012), Purag et al. (2016), Abobakr dan Elgiziry (2016), Ajanthan
(2012), Heng dan Azrbaijani (2012), Priya dan Nimalathasan (2013), Agyei dan
Owusu (2014), Ahmad et al. (2018), Alabdullah etbal. (2018), Boroujeni et al.
(2013), Siromi dan Chandrapala (2017), Hasan dan Butt (2009), Dewi dan Dewi
(2018), Aljifri dan Hussainey (2012), Shafana (2013), Aziz et al. (2013), Chitiavi
et al. (2013), Sheikh dan Wang (2012), Rehman dan Roof (2010), Bokpin dan
Arko (2009), dan Kajananthan (2012).
Komite audit dalam penelitian yang mempengaruhi struktur modal pernah
diteliti oleh Mamun et al. (2014), Kajananthan (2012), Bukahri dan Ansari (2011),
Waworuntu et al. (2014), dan Ahmadpour et al. (2012). Variabel masa jabatan
direksi pernah diteliti oleh Kin dan Han (2009) dan Ishak et al. (2011). Penelitian
terkait pengaruh kepemilikan keluarga terhadap struktur modal diteleliti Kuo et al.
(2012). Biaya agensi sebagai variabel pernah diteliti oleh Nyeadi et al. (2017)
serta Zhang dan Iowa (2009).
Penelitian yang terkait konsentrasi kepemilikan dianggap berpengaruh
terhadap struktur modal diteliti oleh peneliti lainnya, yaitu Mousavi et al. (2012),
Mudalige dan Ekanayake (2015), Agyei dan Owusu (2014), Ahmad et al. (2018),
Chitiavi et al. (2013), Sheikh dan Wang (2012), dan Rehman dan Roof (2010).
Kepemilikan direksi dapat mempengaruhi struktur modal pernah diteliti
oleh beberapa peneliti, seperti: Abobakr dan Elgiziry (2016), Mudalige dan
Ekanayake (2015), Nyeadi et al. (2017), Kararti (2014), Sariman et al. (2015),
Agyei dan Owusu (2014), Ahmad et al. (2018), Boroujeni et al. (2013), Siromi
dan Chandrapala (2017), Hasan dan Butt (2009), Dewi dan Dewi (2018), Sheikh
dan Wang (2012), Short et al. (2012), dan Rehman dan Roof (2010).
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2.3

Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Independen terhadap Variabel
Dependen

2.3.1 Pengaruh Dewan Direksi Independen terhadap Struktur Modal
Menurut Ayabei (2016) dewan direksi independen merupakan direksi yang
tidak dipekerjakan secara langsung oleh perusahaan dan tidak memiliki
ketergantungan psikologis atau ekonomi pada manajemen dengan kata lain direksi
yang tidak terikat dengan eksekutif perusahaan serta tidak ada ikatan kontrak
maupun anggota keluarga dari perusahaan (Ayabei, 2016).
Perusahaan dengan jumlah direksi independen atau direksi luar yang lebih
banyak akan memiliki tingkat pengawasan yang lebih baik, sehingga dapat
memaksimalkan ketepatan dalam menentukan pendanaan sumber modal
perusahaan (Sheikh & Wang, 2012). Dewan direksi independen memiliki akses
yang luas ke pasar perusahaan, sehingga lebih mudah perusahaan meningkatkan
pembiayaan dengan dana jangka panjang (Hasan & Butt, 2009).
Sheikh dan Wang (2012), Mudalike dan Ekanayane (2015), Ajanthan
(2013), Agyei dan Owusu (2014), Ahmad et al. (2018), Rehman dan Raoof
(2013), Chitiavi et al. (2013), Siromi dan Chandrapala (2017), Kajananthan
(2012), Heng et al. (2012), Ganiyu dan Abiodun (2012), Boateng et al. (2012),
Alvesa et al. (2015), Priya dan Nimalathasan (2013), dan Rechner dan Dalton
(2016) menunjukkan pengaruh signifikan positif antara dewan independen
terhadap struktur modal.
Bokpin dan Arko (2009), Abobakr dan Elgiziry (2016), Puraq et al.
(2016), Boroujeni (2013), Aziz et al. (2013), dan Huang et al. (2013)
menunjukkan pengaruh signifikan negatif antara dewan independen terhadap
struktur modal.
Ahmadpour et al. (2012), Butt (2009), Alabdullah et al. (2018), Shafana
(2013), dan Duca (2013) menunjukkan pengaruh tidak signifikan antara dewan
independen terhadap struktur modal.
2.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Struktur Modal
Pihak internal manajemen atau yang dikenal sebagai dewan direksi
memiliki tanggungjawab dalam rangka membantu manajemen dalam menentukan
keputusan tertinggi dalam suatu perusahaan serta juga memiliki tanggungjawab
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untuk menciptakan strategi yang unggul, sehingga dapat menjamin pertumbuhan
perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada para pemegang saham
(Sheikh & Wang, 2012)
Menurut Aborsi (2007) masalah agensi yang terjadi dapat dicegah dan
diselesaikan dengan adanya dewan direksi. Anggota dewan direksi dengan jumlah
yang banyak menjadi nilai tambah dalam tata kelola perusahaan dan sangat efektif
dalam melakukan pengawasan terhadap manajer, sehingga penggunaan utang
tidak begitu tinggi dikarenakan dewan direksi melakukan antisipasi atas kinerja
perusahaan terkait pembayaran utang yang tinggi. Perusahaan yang terdapat
jumlah direksi yang tinggi mudah mempengaruhi setiap keputusan yang dibuat
oleh manajer karena dewan direksi yang sedikit menimbulkan kelemahan atas tata
kelola perusahaan. Tata kelola yang lemah menimbulkan konflik keagenan antara
internal dan pihak pemegan saham (Hasan & Butt, 2009).
Bokpin dan Arko (2009), Ganiyu dan Abiodun (2012), Ahmodpour etbal.
(2012), Sheikh dan Wang (2012), Dewi etbal. (2018), Puraget al. (2016), Agyei
dan Owusu (2014), Kajananthan (2010), Hasan dan Butt (2009), Rehman et al.
(2010), Ahmad et al. (2018), dan Gill et al. (2012) menunjukkan ukuran dewan
direksi terdapat hasil pengaruh yang menunjukkan signifikan positif.
Butt dan Hasan (2009), Heng et al. (2012), Ahmadpouret al. (2012), Aziz
et al. (2013), Ajanthan (2013), Abobakr dan Elgiziry (2016), Boroujeni et al
(2013), Alvesa et al. (2009), Alabdullah et al. (2018), dan Uwuigbe (2013)
menemukan ukuran dewan direksi terdapat hasil pengaruh yang menunjukkan
signifikan negatif.
Mousavi et al. (2012), Wellalage dan Locke (2012), Hussainey dan Aljifri
(2012), Siromi dan Chandarapala (2017), Chitiavi et al. (2013), dan Shafana
(2013) menemukan ukuran dewan direksi dalam pengujian penelitian terdapat
hasil pengaruh yang tidak menunjukkan adannya signifikan.
2.3.3 Pengaruh Audit Komite terhadap Struktur Modal
Komite audit adalah anggota yang mempunyai keahlian dalam keuangan
yang cenderung membantu para dewan direksi perusahaan menempatkan
mekanisme dalam menganalisis risiko perusahaan dan memberikan saran yang
memang tepat untuk dilakukan oleh pihak dewan perusahaan (Chan & Li, 2008).
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Keberadaan komite audit membantu mengurangi penggunaan jumlah
hutang karena melindungi perusahaan dari risiko potensial yang disebabkan oleh
penggunaan hutang yang terlalu tinggi. Keberadaan komite audit juga menjadi
pertimbangan dalam melakukan investasi karena untuk menghindari adanya
informasi yang bias oleh manajer untuk kepentingan pihak internal dan eksternal
dalam membuat keputusan (Zhang etbal., 2009).
Ahmadpour etbal. (2012) dan Mamun etbal. (2014) menemukan
keberadaan audit komite terhadap struktur modal signifikan positif. Ayabei (2016)
tidak menemukan signifikansi dalam penelitiannya untuk audit komite.
2.3.4 Pengaruh Masa Jabatan Direksi terhadap Struktur Modal
Ayabei (2016) mengemukakan masa jabatan dewan merupakan suatu
periode rata-rata setiap anggota dewan telah berapa lama menjabat dalam posisi
dewan. Masa jabatan dewan mencerminkan pengendalian dan pemantauan yang
dilakukan oleh anggota dewan seiring meningkatnya masa jabatan tersebut.
Masa jabatan dengan jangka waktu yang lebih lama membuat anggota
dewan direksi memiliki banyak pengalaman tentang bagaimana kondisi
perusahaan dan industri, sehingga memiliki kemampuan mengendalikan
penggunaan utang yang lebih baik. Pengalaman yang dimiliki tersebut
meminimalisirkan penggunaan utang sebagai sumber dana, sehingga tingkat
penggunaan utang dengan persentase yang rendah bertujuan untuk mengurangi
tekanan terutama tekanan dalam kinerja yang diakibatkan utang yang tinggi.
Anggota dewan yang lama akan menghindari penggunaan utang berlebihan agar
perusahaan dapat menjaga kestabilan nilai perusahaan (Ayabei, 2016). Kin dan
Hian (2007) dan Ishak et al. (2011) menemukan signifikan negatif pada variabel
masa jabatan direksi. Ayabei (2016) menemukan pengaruh signifikan positif
dalam variabel masa jabatan direksi.
2.3.5 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Struktur Modal
Kepemilikan saham perusahaan dengan tingkat persentase kepemilikannya
berada lebih dari 5 persen diartikan sebagai bentuk konsentrasi kepemilikan.
Konsentrasi kepemilikan juga diartikan sebagai gambaran kepemilikan saham
sebagai target utama pihak manajemen untuk memaksimalkan kekayaan
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pemegang saham dengan kepemilikan di atas atau lebih dari 5 persen (Sheikh &
Wang, 2012).
Pemegang saham lebih mengutamakan utang sebagai bentuk pembiayaan
dalam usaha apabila dibandingkan dengan penerbitan saham karena biayanya
lebih murah dibanding menerbitkan ekuitas. Pemegang saham dapat memaksa
pihak manajemen untuk menggunakan utang lebih banyak karena dianggap untuk
mengurangi melibatkan sumber daya lain yang tidak efisien. Kepemilikan
konsentrasi dalam perusahaan sangat tinggi karena lebih mengutamakan
kepentingan para pemegang saham terbesar (Sheikh & Wang, 2012).
Huang et al. (2013), Ahmodpour et al. (2012), Ganguli (2013), dan Sheikh
dan Wang (2012) menemukan nilai signifikan positif kepemilikan konsentrasi
berpengaruh pada struktur modal.

Konsentrasi kepemilikan dalam pengujian

penelitian ditemukan berpengaruh secara signifikan negatif dalam penelitian
Boateng et al. (2017). Ahmad et al. (2018), Chitiaviet al. (2013) dan Rehman et
aal. (2010) melakukan penelitian yang sama namum tidak menghasilkan adanya
pengaruh signifikan.
2.3.6 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Struktur Modal
Saham pada perusahaan dengan pemegang atau kepemilikannya secara
langsung dimiliki atau dikuasai oleh pihak keluarga pemilik perusahaan dapat
diartikan sebagai kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga setiap perusahaan
belum tentu ditemukan karena tidak semua anggota keluarga menjadi pemegang
saham melainkan menjadi direksi (Ayabei, 2016).
Perusahaan yang dikontrol oleh anggota keluarga biasanya lebih
cenderung memilih penggunaan utang dengan persentase yang sedikit.
Penggunaan utang yang sedikit dikarenakan untuk kepentingan kelangsungan
hidup perusahaan agar tetap dapat berjalan. Perusahaan yang lebih dominan
dikuasai oleh pihak anggota keluarga lebih memilih jalur yang aman untuk
menjaga kepentingan pribadi maupun pihak lain yang berada di perusahaan
tersebut. Kepemilikan saham oleh anggota keluarga lebih menjaga reputasi dan
nilai perusahaan agar tidak mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut (Ayabei,
2016). Kuo et al. (2012) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa terdapat
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signifikan positif. Penelitian Gill et al. (2012) menghasilkan pengujian
kepemilikan keluarga secara signifikan negatif berpengaruh.
2.3.7 Pengaruh Kepemilikan Direksi terhadap Struktur Modal
Kepemilikan direksi yaitu kondisi dimana anggota dewan direksi sebagai
pemegang saham dalam perusahaan yang dikendalikan dan memberikan saran
dalam pengambilan keputusan terhadap perusahaan yang bersangkutan (Sheikh &
Wang, 2012).
Pihak manajemen yang memiliki saham di perusahaan cenderung
memperhatikan kinerja dan nilai perusahaan, sehingga meminimalisir penggunaan
utang agar jauh dari risiko kebangkrutan. Kepemilikan direksi membuat pihak
manajer untuk menggunakan utang dengan jumlah yang tepat pada struktur modal
perusahaan (Al-Fayoumi & Abuzayed, 2009).
Rehman dan Raoof (2010), Locke dan Wellalage (2012), Bokpin dan Arko
(2009), Rehman et al. (2010), Yaseen dan Amarneh (2013), Nyeadi et al. (2017),
Agyei dan Owusu (2014), dan Sariman et al. (2015) melakukan penelitian dan
dalam penelitian tersebut secara signifikan positif berpengaruh pada struktur
modal.
Ekanayake dan Mudalige (2015), Hasan dan Butt (2009), Kararti (2014),
uwuigbe (2014), Ahmad et al. (2018), Siromi dan Chandarapala (2017), dan
Sheikh dan Wang (2012) menunjukkan hasil signifikan negatif dalam penelitian.
Short et al. (2012) dan Abobakr dan Elgiziry (2016) tidak menemukan
kepemilikan direksi berpengaruh secara signifikan.
2.3.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal
Ukuran perusahaan mencerminkan nilai aset secara keseluruhan yang
terdapat di perusahaan. Aset dalam perusahaan dengan jumlah yang berbeda
secara umum menjelaskan gambaran besar atau kecilnya perusahaan tersebut
(Ayabei, 2016).
Perusahaan dengan ukurannya yang besar biasanya memiliki aset
berwujud dan modal yang mampu menjamin utang, sehingga perusahaan lebih
mengutamakan penggunaan modal sendiri dalam mendukung pembiayaan
kegiatan usaha. Perusahaan yang di dalamnya memiliki nilai aset besar cenderung
memiliki tingkat financial distress yang rendah, kemungkinan kecil untuk
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bangkrut dan lebih transparan dalam pelaporan urusan keuangannya (Ayabei,
2016).
Agyei dan Owusu (2014), Arif dan Aslam (2014), Sheikh dan Wang
(2012), Bokpin dan Arko (2009), Aziz etial. (2013), Hussainey dan Aljifri (2012),
Abokbar dan Elgiziry (2016), Puraq et al. (2016), Nyeadi et al. (2017), Sariman et
al. (2015), dan Hasan dan Butt (2009) menyatakan berpengaruh signifikan positif
untuk ukuran perusahaan. Okpinar (2016), Ganguli (2013), Najjar dan Taylor
(2008), dan Shafana (2013) menyatakan pengaruh signifikan negatif.
2.3.9 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Struktur Modal
Umur perusahaan dapat diartikan sebagai pengukuran yang mencerminkan
berapa lama suatu perusahaan telah beroperasi atau berdiri. Perusahaan dengan
jangka waktu lebih lama dalam masa menjalankan usahanya memiliki pondasi
struktur modal yang lebih stabil dibanding pondasi modal perusahaan baru
(Ayabei, 2016).
Perusahaan dengan tahun berdiri yang lebih lama cenderung lebih
memanfaatkan utang sebagai sumber modal perusahaan dibandingkan perusahaan
yang baru berdiri karena untuk mendapatkan pendanaan melalui utang
memerlukan waktu untuk berkembang terlebih dahulu. Perusahaan lama lebih
memilih untuk menyelematkan projek-projek dan tidak melakukan substitusi aset
dalam rangka menghindari kehilangan reputasi perusahaan (Ayabei, 2016).
Sariman et al. (2015) dan Nyeadi et al. (2017) dalam pengujian atas
penelitiannya menghasilkan umur perusahaan signifikan negatif berpengaruh pada
struktur modal. Khasawneh dan Staytieh (2017) melakukan penelitian yang di
dalamnya menemukan pengaruh signifikan positif.
2.3.10 Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Struktur Modal
Kinerja perusahaan memiliki arti yang dikenal sebagai gambaran atas
kemampuan yang terdapat pada perusahaan dalam menghasilkan keuntungan
untuk mengcover semua biaya yang muncul dari kegiatan operasional perusahaan.
Kinerja perusahaan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan
oleh pihak manajemen atas pemilihan sumber dana pembiyaan yang baik (Ayabei,
2016).
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Profitabilitas perusahaan yang maksimum memilih membiayai kegiatan
usaha dengan aset dan pendapatan yang dihasilkan terlebih dahulu sebelum
menggunakan utang. Perusahaan yang mampu menciptakan tingkat laba yang
maksimal, maka tingkat profitabilitas yang dihasilkan menjadi semakin tinggi,
sehingga rasio struktur modal semakin rendah (Putra & Diantini, 2015).
Wellalage dan Locke (2012), Abobakr dan Elgiziry (2016), Boroujeni et
al. (2013), Qadir et al. (2015), Nyeadi et al. (2017), Ganiyu dan Abiodun (2012),
Shafana (2013), dan Boateng et al. (2017) menyatakan pengaruh signifikan
positif. Sheikh dan Wang (2012), Ganguli (2013), Bokpin dan Arko (2009), Najjar
dan Taylor (2008), Puraq et al. (2016), Hussainey dan Aljifri (2012), dan Agyei
dan Owusu (2014) menyatakan pengaruh signifikan negatif.
2.3.11 Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap Struktur Modal
Kondisi perusahaan yang menggunakan aset secara efesien untuk
menghasilkan keuntungan diartikan sebagai risiko perusahaan. Risiko perusahaan
sangat penting dalam pengukuran struktur modal karena membantu perusahaan
untuk menghindari masalah kebangkrutan akibat kesalahan pemilihan sumber
dana bagi perusahaan (Ayabei, 2016).
Perusahaan dengan kondisi memiliki tingkat persentase volatilitas yang
tinggi cenderung menghindari penggunaan utang yang berlebihan sebagai sumber
dana perusahaan. Perusahaan yang ingin tetap going concern akan mencari cara
agar tidak menggunakan utang sekaligus untuk menghindari masalah keuangan.
Risiko perusahaan diukur dengan tingkat kemampuan dalam menciptakan
keuntungan yang setinggi mungkin dengan aset yang terdapat di perusahaan,
semakin tinggi kinerja perusahaan maka risiko perusahaan menjadi rendah dan
penggunaan utang menjadi rendah (Ayabei, 2016).
Boroujeni et al. (2013) dan Wellalage dan Locke (2014) mengemukakan
terdapat signifikan positif dimana berbeda dengan penelitian Ganguli (2013),
Najjar dan Taylor (2008), Nyeadi et al. (2017), Abbasid dan Delghhandi (2016),
dan Nazir et al. (2012) terdapat signifikan negatif dalam penelitian.
2.3.12 Pengaruh Biaya Agensi terhadap Struktur Modal
Biaya agensi merupakan hasil pencapaian perusahaan dalam menciptakan
penjualan yang tinggi dengan aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat
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penjualan meningkat setiap periode akan dengan mudah menutupi semua
pengeluaran atas kegiatan operasi (Ayabei, 2016).
Biaya agensi dalam perusahaan jika terdapat tingkat rasio pendapatan
terhadap aset yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu meningkatkan
penjualan dengan penggunaan aset secara efektif, sehingga tingkat utang menjadi
rendah (Nyeadi et al., 2017). Rasio biaya agensi yang tinggi menggambarkan
hasil kinerja perusahaan yang baik. Pihak manajemen akan lebih mengutamakan
pendapatan

yang

dihasilkan

terlebih

dahulu

sebagai pembiyaan

usaha

dibandingkan dengan meminjam dana dari pihak luar. Zhang dan Iowa (2007)
meneliti menggunakan variabel biaya agensi dan menyatakan signifikan negatif.

2.4

Model Penelitian
Penelitian Ayabei (2016) dijadikan sebagai bahan penelitian peneliti.

Penelitian dengan 7 variabel independen dewan direksi independen, ukuran dewan
direksi, masa jabatan direksi, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan keluarga,
kepemilikan direksi, dan komite audit. Karakteristik perusahaan ukuran
perusahaan, umur perusahaan, kinerja perusahaan, risiko perusahaan dan biaya
agensi dijadikan variabel kontrol. Peneliti menghilangkan satu variabel
independen, yaitu CEO Duality. CEO Duality tidak diikutsertakan karena CEO
Duality menganut sistem one tier dimana di Indonesia menganut two tier. Two tier
adalah pemisahan yang dilakukan terhadap fungsi dewan direksi (eksekutif)
dengan dewan komisaris (pengawas), sehingga variabel CEO dualitas tidak
dimasukkan dalam penelitian.
Penelitian ini menggunakan data-data perusahaan yang telah terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014-2018. Berikut kerangka model
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:
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Variabel Independen
Komposisi Dewan:
Dewan Direksi
Independen
Ukuran Dewan Direksi
Komite Audit
Masa Jabatan Direksi
Struktur Kepemilikan:
Konsentrasi Kepemilikan
Kepemilikan Keluarga
Kepemilikan Direksi
Variabel Kontrol

Variabel Dependen
Struktur Modal

Karakteristik Perusahaan:
Ukuran Perusahaan
UmurPerusahaa
Kinerja Perusahaan
Risiko Perusahaan
Biaya Agensi

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian Analisa Pengaruh Komposisi Dewan dan
Struktur Kepemilikan terhadap Struktur Modal Perusahaan Non-keuangan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Penelitian dengan menggunakan kerangka penelitian dan uraian di atas,
sehingga perumusan hipotesis, yaitu:
H1:

Dewan Direksi Independen secara signifikan positif terdapat pengaruh
terhadap struktur modal.

H2:

Ukuran Dewan Direksi secara signifikan negatif terdapat pengaruh
terhadap struktur modal.

H3:

Komite Audit secara signifikan negatif terdapat pengaruh terhadap struktur
modal.

H4:

Masa Jabatan Dewan Direksi secara signifikan negatif terdapat pengaruh
terhadap struktur modal.

H5:

Konsentrasi Kepemilikan secara signifikan positif terdapat pengaruh
terhadap struktur modal.
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H6:

Kepemilikan Keluarga secara signifikan negatif terdapat pengaruh
terhadap struktur modal.

H7:

Kepemilikan Direksi secara signifikan negatif terdapat pengaruh terhadap
struktur modal.

H8:

Ukuran Perusahaan secara signifikan negatif terdapat pengaruh terhadap
struktur modal.

H9:

Umur Perusahaan secara signifikan positif terdapat pengaruh terhadap
struktur modal.

H10:

Kinerja Perusahaan secara signifikan negatif terdapat pengaruh terhadap
struktur modal.

H11:

Risiko Perusahaan secara signifikan negatif terdapat pengaruh terhadap
struktur modal.

H12:

Biaya Agensi secara signifikan negatif terdapat pengaruh terhadap struktur
modal.
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