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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Persaingan bisnis di zaman sekarang semakin lama semakin ketat. Hal ini 

dipicu dengan kemajuan teknologi dan tuntutan ekonomi yang tinggi sehingga 

mendorong kita untuk memulai bisnis baru dan mengembangkannya ke pasar 

yang lebih luas demi mencapai laba yang besar. Namun untuk mencapai tujuan 

tersebut perusahaan harus menyusun sejumlah strategi, mulai dari strategi 

pemasaran, produksi, dan keuangan. Salah satu strategi keuangan yang dianggap 

penting yaitu kebijakan struktur modal. 

 Secara praktik pada saat seseorang ingin membuka perusahaan tentu 

membutuhkan modal. Modal untuk membuka perusahaan dapat diperoleh melalui 

modal pemilik perusahaan tersebut. Namun dana yang mereka tanamkan belum 

tentu cukup untuk mendanai seluruh kegiatan operasional perusahaan, mulai dari 

sewa gedung hingga fasilitas perusahaan dan gaji karyawan. Sehingga perusahaan 

perlu meminjam dana dari pihak lain, misalnya dari bank ataupun lembaga kredit.  

Struktur modal menjelaskan bagaimana perusahaan mengumpulkan 

berbagai sumber dana untuk membiayai kegiatan operasional dan pertumbuhan 

perusahaan. Sumber dana bisa didapatkan dari debt (utang) yang berupa utang 

obligasi dan utang jangka panjang, sedangkan equity (modal) bisa didapatkan 

melalui saham biasa dan saham preferen (Short, Keasey, dan Duxbury, 2010). 

Struktur modal memegang peran yang esensial karena secara langsung akan 

mempengaruhi posisi finansial perusahaan dan juga berdampak pada nilai 

perusahaan tersebut. Agar dapat menghasilkan struktur modal yang optimal, 

perusahaan perlu meninjau keputusan pendanaan dengan cermat karena masing-

masing struktur modal memiliki dampak finansial yang berbeda (Budiman dan 

Helena, 2017).  

Utang yang terlalu tinggi dan tidak diiringi oleh profitabilitas, akan 

menyebabkan risiko perusahaan semakin tinggi. Investor tentu akan menghindari 

perusahaan seperti ini, dan hal tersebut dapat mengakibatkan perusahaan sulit 

berkembang karena tidak memiliki dana yang cukup. Namun menurut Paramu 
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(2006),  perusahaan yang menerbitkan saham secara berlebihan untuk memenuhi 

kebutuhan pendanaan perusahaan juga dianggap tidak baik dan sangat berisiko. 

Hal ini dapat terjadi apabila pemegang saham yang kepemilikannya tinggi dalam 

suatu perusahaan maka rasa memiliki perusahaaan tersebut juga tinggi, dan dapat 

mengakibatkan pemegang saham tersebut mempunyai kendali berlebihan terhadap 

manajemen perusahaan.  

Komposisi struktur modal yang tepat harus dirancang oleh pihak 

manajemen agar dapat meminimalkan biaya modal yang dimiliki entitas. 

Penurunan biaya modal dilakukan agar dapat meningkatkan tingkat pengembalian 

dan nilai entitas. Kementrian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak 

juga mengatur tentang proporsi antara utang and modal yaitu sebesar 4 : 1 atau 

setara dengan 80% utang dan 20% modal.  

Tata kelola perusahaan ikut memiliki peran yang esensial dalam penentuan 

struktur modal pada suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan menggambarkan 

kaitan antara berbagai pihak dalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk 

menentukan arah perusahaan (Kusumo dan Hadiprajitno, 2017). Tata kelola 

perusahaan merupakan prinsip mengenai cara manajemen memimpin dan 

mengendalikan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

pemegang saham (shareholder). Prinsip ini bisa muncul karena reaksi dari 

pemegang saham yang tidak percaya kepada pihak manajemen, misalnya terdapat 

praktik korupsi yang dilakukan pihak manajemen. Tata kelola yang baik perlu 

diterapkan agar pemegang saham dapat percaya pada manajemen untuk mengelola 

perusahaan.  

Tata kelola perusahaan juga berkaitan erat dengan teori keagenan yaitu teori 

yang menggambarkan hubungan antara manajer (agent) dan pemegang saham 

(principal). Teori keagenan menyatakan prinsipal merupakan pemegang saham 

dan agen merupakan pihak yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan 

(Jensen dan Meckling, 1976). Pemegang saham akan mempekerjakan manajemen 

untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham dan akan memberikan otoritas 

kepada  manajemen untuk mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan 

pemegang saham dan perusahaan, oleh karena itu manajemen wajib 

mempertanggungjawabkan seluruh hasil kerjanya. 
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Pertentangan antara manajer dan pemegang saham dapat terjadi dikarenakan 

adanya asimetri informasi atau adanya perbedaan kepentingan, dimana pemegang 

saham berfokus untuk mencari laba sebesar-besarnya, sedangkan manajemen 

berusaha untuk mendapatkan bonus atau kompensasi yang sebesar-besarnya. 

Biasanya agen bertindak hanya untuk kepentingan pribadi, bukan bertindak untuk 

pemegang saham. Contohnya yaitu manajemen memanipulasi laba perusahaan 

agar pemegang saham senang, sehingga pemegang saham memberikan 

kompensasi yang lebih tinggi kepada manajemen. 

Pengelolaan sumber pendanaan perusahaan dinilai penting bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Tata kelola yang baik akan menciptakan struktur 

modal yang optimal karena dapat meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan. 

Apabila perusahaan membentuk struktur modal yang salah, dapat berakibat fatal 

bagi perusahaan. Untuk itu pentingnya tata kelola dalam penentuan struktur modal 

agar perusahaan tidak terlilit utang dalam jumlah besar dan dapat memaksimalkan 

return yang diterima oleh pemegang saham. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

dilakukan penelitian dengan topik “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap 

Struktur Modal pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2014 hingga 2018”. 

1.2. Urgensi Penelitian 

Perusahaan yang terlibat utang dalam jumlah besar, memiliki kemungkinan 

yang lebih tinggi untuk pailit atau bangkrut. Hal ini bisa terjadi jika perusahaan 

tidak mampu membayar utang beserta bunganya dengan tepat waktu. PT. 

Sariwangi Agricultural Estate Agency merupakan salah satu perusahaan yang 

pailit karena tidak mampu membayar pokok utang beserta bunganya. Jumlah 

utang yang dimiliki mencapai 1,05 triliun rupiah dan para kreditur telah 

mengajukan tagihan utang pada PT. Sariwangi Agricultural Estate Agency namun 

perusahaan tersebut belum bisa membayar utangnya. Dengan kondisi perusahaan 

yang belum mampu membayar utang mengakibatkan PT. Sariwangi Agricultural 

Estate Agency mengajukan permohonan perdamaian pada krediturnya. Walaupun 

para kreditur telah memberikan kelonggaran untuk menunda pembayaran utang, 

namun PT. Sariwangi Agricultural Estate Agency tetap belum bisa membayar 

utangnya. Pada akhirnya PT. Bank ICBC Indonesia yang merupakan salah satu 

kreditur, mengajukan permohonan pembatalan perdamaian terhadap perusahaan 
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dan PT. Sariwangi Agricultural Estate Agency ditetapkan bangkrut oleh 

pengadilan pada tahun 2018. Kasus yang sama juga dialami oleh PT. Metro 

Batavia yang dinyatakan pailit pada tahun 2013 dengan total utang 2,54 triliun 

rupiah kepada krediturnya. Sehingga struktur modal perlu dirancang sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

Berikut merupakan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini: 

1. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal? 

2. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal? 

3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal? 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Berikut merupakan tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan komisaris independen terhadap 

struktur modal. 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan konsentrasi kepemilikan terhadap 

struktur modal. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan ukuran dewan komisaris terhadap 

struktur modal. 

1.4.2. Manfaat Penelitian  

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi investor dalam 

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar dapat menciptakan 

struktur modal yang baik.  

2. Manajemen Perusahaan 

Diharapkan manajemen perusahaan dapat menjadikan penelitian ini sebagai 

acuan dalam mengkombinasikan struktur modal yang optimal dan 
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mempertimbangkan faktor tata kelola, sehingga mengurangi risiko utang 

yang terlalu tinggi.  

3. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengajaran materi 

“Struktur Modal” di universitas. Melalui penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dosen dan mahasiswa. 

4. Lembaga 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga yang peduli 

terhadap tata kelola perusahaan, contohnya : Komite Nasional Kebijakan 

Governance. 

1.5. Sistematika Penelitian  

 Laporan ini terbagi menjadi lima bagian yaitu:  

BAB I      PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan latar belakang, urgensi penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memaparkan teori-teori yang dijadikan sebagai dasar 

dalam menyusun laporan skripsi ini dan dalam penyusunan 

hipotesis. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memaparkan rancangan penelitian, sampel yang 

digunakan dalam penelitian, pengukuran variabel operasional dan 

metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV   ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan analisis hasil penelitian, dan pembahasan 

lainnya seperti statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. 

BAB V    KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini memaparkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, 

keterbatasan yang membahas mengenai kelemahan yang ada dan 

rekomendasi untuk penelitian berikutnya. 
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