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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Koneksi Politik, Tata Kelola Perusahaan, dan Struktur Modal 

Menurut Muritala (2012) struktur modal adalah pembiayaan perusahaan 

berupa utang dan modal pemegang saham dan keputusan ini bertujuan untuk 

memaksimalkan persiapan perusahaan untuk masuk ke pasar yang kompetitif. 

Struktur modal dalam perusahaan adalah hal yang sangat krusial dan dapat 

mempengaruhi operasional perusahaan (Uwuigbe, 2014).  

Beberapa penelitian menjelaskan pengaruh koneksi politik terhadap 

struktur modal (Fraser et al., 2006; Liu & Tian, 2010; Bliss & Gul, 2012a; Khwaja 

& Mian, 2013). Perusahaan dengan koneksi politik memiliki lebih banyak akses 

ke sumber dana dari luar perusahaan dan cenderung diperbolehkan mengajukan 

pinjaman yang berjumlah besar jika dibandingkan dengan yang tidak memiliki 

hubungan (Khwaja & Mian, 2013). Menurut Johnson dan Mitton (2003), adanya 

koneksi politik menunjukkan adanya hubungan dengan politisi yang akan 

membantu dalam pendanaan perusahaan. Khwaja dan Mian (2013) menyebutkan 

alasan koneksi politik yang membantu pendanaan yaitu, jaringan sosial yang luas, 

mendapatkan informasi dengan cepat, dan reputasi. Kemudian Faccio et al. (2006) 

menambahkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik akan lebih mudah 

mendapatkan suntikan dana dari pemerintah apabila perusahaan kekurangan dana. 

Pemerintah juga cenderung memberikan bailout lebih mudah kepada perusahaan 

dengan koneksi politik. 

Ganiyu dan Abiodun, (2012), Kajananthan (2012), dan Abobakr dan 

Elgizry (2015)  meneliti pengaruh implementasi GCG terhadap struktur modal. 
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Tata kelola perusahaan sebagai kombinasi dari proses, struktur, dan kebijakan 

dalam sebuah usaha bisnis atau perusahaan yang bertujuan untuk mengatur dan 

mengendalikan kinerja perusahaan tersebut (Sulaiman, 2003). Konsep Good 

Corporate Governance menitikberatkan kepentingan dari pihak pemangku 

kepentingan dengan membuat keputusan yang memaksimalkan kekayaan pihak 

pemangku kepentingan. Struktur modal terdiri atas utang dan modal sendiri, 

perusahaan dengan tata kelola yang baik akan mengambilkan keputusan yang 

paling baik untuk perusahaan dan dapat menarik perhatian investor (Abobakr &  

Elgizry, 2015). 

Koneksi politik dan tata kelola perusahaan juga kerap dihubungkan, 

Haque, Arun, dan Kirkpatrick (2011) menyatakan pemilik perusahaan 

mempergunakan aset milik perusahaan untuk melobi politisi agar peraturan 

mengenai tata kelola perusahaan demi kepentingan pribadi pemilik tersebut, dan 

disimpulkan perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki penerapan tata 

kelola perusahaan yang buruk. Boubakri, Cosset, dan Saffar (2008) menunjukkan 

bahwa perusahaan koneksi politik memiliki risiko korupsi yang besar yang 

menunjukkan GC yang tidak baik. 

Dalam penelitian pengaruh tata kelola terhadap struktur modal, beberapa 

penelitian menggunakan karakteristik dewan (Ganiyu & Abiodun, 2012; 

Kajananthan, 2012) sebagai bagian dari tata kelola perusahaan. Dewan terdiri dari 

orang-orang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan. Direksi yang membuat 

kebijakan dan keputusan struktur modal seperti apa yang akan dijalankan 

perusahaan (Kajananthan, 2012). 
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Beberapa penelitian pengaruh tata kelola perusahaan terhadap struktur 

modal menggunakan struktur kepemilikan (Mousavi et al., 2012; Said, 2013; 

Abobakr & Elgizry, 2015) sebagai bagian dari tata kelola perusahaan. 

Kepemilikan yang dipegang oleh pihak berbeda memiliki kekuasaan dan tuntutan 

yang berbeda. Kepemilikan pemerintahan dapat membantu perusahaan dalam 

mendapatkan dana eksternal tanpa menyalahi peraturan (Abobakr & Elgizry, 

2015). Pihak institusional dapat mengendalikan sifat manajemen dan dapat 

mengurangi biaya keagenan dan jumlah utang  

Beberapa faktor berpengaruh terhadap struktur modal menunjukkan 

pentingnya menyusun struktur modal yang seimbang, agar bisa menarik perhatian 

investor dan untuk menghindari kesulitan keuangan yang disebabkan oleh biaya 

keuangan yang terlalu besar. Sesuai dengan Peraturan Menkeu No 169 / PMK.010 

/ 2015 tentang Penentuan Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan, 

perbandingan utang dan modal yang baik adalah empat berbanding satu atau 0,8 

berbanding satu jika dibandingkan dengan jumlah aset, sehingga perusahaan 

dengan rasio utang lebih dari 0,8 mengindikasikan kemungkinan perusahaan 

sedang menghadapi kesulitan keuangan.  

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian tentang determinan dari struktur modal telah dikaji 

oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan variabel yang bervariasi. Bagian ini 

disusun sesuai dengan 56 jurnal ilmiah yang didapatkan dari beberapa sumber 

seperti Emerald, EbscoHost, GoogleScholar, SSRN, dan website e-journal lainnya. 
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Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya, khususnya pada 

jurnal yang menghubungkan koneksi politik dan struktur modal, ditemukan 

sebanyak 26 jurnal. Tren penelitian pengaruh koneksi politik terhadap struktur 

modal mulai naik pada awal tahun 2000-an. Tahun 2003 terdapat satu penelitian 

(Johnson & Mitton, 2003). Pada tahun 2006 terdapat satu penelitian (Fraser, 

Zhang & Derashik, 2006). Tahun 2008 terdapat dua penelitian (Claessensa, 

Feijend & Laeven, 2008; Li, Meng, Wang & Zhou, 2008). Ditemukan satu 

penelitian pada tahun 2009 (Richter, 2009). Ditemukan satu penelitian pada tahun 

2010 (Liu & Tian, 2010). Pada tahun 2011, terdapat satu penelitian (Caretta, 

Farina, Gon & Parisi, 2011). Terdapat enam penelitian pada tahun 2012 (Bliss & 

Gul, 2012a; Bliss & Gul, 2012b; Duan & Chik, 2012; Hao, 2012; Kamaludin, 

2012; Lim, Chai, Zhao & Lim, 2012). Tahun seterusnya 2013, terdapat lima 

penelitian (Chin, Lau, Hann, Hong & Hong, 2013; Jie, Yuan-Wen & Xiao-Jun, 

2013; Khwaja & Mian, 2013; Ma & Tian, 2013; Yeh, Shu & Chiu, 2013). 

Terdapat satu penelitian pada 2014 (Dong, Liu, Shen & Sun, 2014) Terdapat tiga 

penelitian di tahun 2015 (Fu, Shimamoto & Todo, 2015; Rezaei & Rafienia, 2015; 

Saeeda, Belgitarc & Clark, 2015). Tahun 2016, ditemukan satu penelitian (Bliss, 

Wong & Goodwin, 2016). Terdapat tiga penelitian di tahun 2017 (Bencheikh & 

Taktak, 2017; Braham, Belkacem & Peretti, 2017; Kim, 2017). Ditelusuri dari 

tahun, dan jumlah publikasi setiap tahunnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kajian tentang pengaruh koneksi politik terhadap struktur modal masih menjadi 

topik yang trendi untuk diteliti.  

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian sebelumnya, khususnya pada 

jurnal yang utamanya meneliti pengaruh tata kelola dan karakteristik perusahaan 
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terhadap struktur modal, terdapat 30 jurnal, jika ditelusuri mulai dari masa 2000-

an awal, dapat ditemukan beberapa jurnal yang mendukung. Pada tahun 2002, 

terdapat satu penelitian (Wen, Rwegasira & Bilderbeek, 2002). Pada tahun 2004, 

terdapat satu penelitian (Deesomsak, Paudyal & Pescetto, 2004). Pada tahun 2006, 

terdapat satu penelitian (Huang & Song, 2006). Pada tahun 2007, terdapat satu 

penelitian (Aljifri & Moustafa, 2007). Pada tahun 2009, terdapat dua penelitian 

(Ezeoha & Okafor, 2009; Hasan & Butt, 2009). Pada tahun 2010, terdapat dua 

penelitian (Dewaelheyns & Van Hulle, 2010; Sakai, Uesugi & Watanabe, 2010). 

Pada tahun 2011, terdapat satu penelitian (Greene, 2011) Pada tahun 2012, 

terdapat sebelas penelitian (Abdoli, Lashkary, dan Dehghani, 2012; Ahmadpour, 

Samimi & Golmohammadi, 2012; Ezeoha & Botha, 2012; Ganiyu & Abiodun, 

2012; Heng, Azbarjaini & San, 2012; Kajananthan, 2012; Husainney & Aljifri, 

2012; Magdalena, 2012; Mousavi, Jari & Aliahmadi, 2012; Sheikh & Wang, 2012; 

Wellalage & Locke, 2012). Pada tahun 2013 terdapat dua penelitian (Chitiavi, 

Musiega, Alala, Douglas & Christopher, 2013; Said, 2013). Pada tahun 2014, 

terdapat dua penelitian (Uwuigbe, 2014; Waworuntu, Anastasia & Feyari, 2014). 

Pada tahun 2015, terdapat enam penelitian (Abdul-Qadir, Yaroson & Abdu, 2015; 

Abobakr & Elgizry, 2015; Adegbile, 2015; Ahmad & Aris, 2015; Jaradat, 2015; 

Liao, Mukherjee & Wang, 2015). Hal ini semakin mendukung tren dari penelitian 

struktur modal, sehingga masih menarik untuk diteliti. 

Studi empiris menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian 

struktur modal terdistribusi merata ke negara maju dan berkembang. Pada 

penelitian pengaruh koneksi politik terhadap struktur modal, terdapat 20 

penelitian dari negara berkembang meliputi, lima dari Malaysia (Johnson & 
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Mitton, 2003; Fraser et al., 2006; Bliss & Gul, 2012a; Bliss & Gul, 2012b, Chin et 

al., 2013), satu dari Brazil (Claessensa et al., 2008), delapan dari Tiongkok (Li et 

al., 2008; Liu & Tian, 2010; Duan & Chik, 2012; Hao, 2012; Lim et al., 2012; Jie 

et al., 2013; Ma & Tian, 2013; Dong et al., 2014), dua dari Indonesia (Kamaludin, 

2012; Fu et al., 2015), dua dari Pakistan (Khwaja & Mian, 2013; Saeeda et al., 

2013), satu dari Iran (Rezaei & Rafienia, 2015), satu dari Tunisia (Bencheikh & 

Taktak, 2017), satu merupakan kompilasi dari negara negara berkembang di 

Afrika Utara (Braham et al., 2017). Terdapat enam penelitian dari negara maju 

seperti satu dari Amerika Serikat (Richter, 2009), satu dari Italia (Caretta et al., 

2011), satu di Taiwan (Yeh et al., 2013), satu dari Korea Selatan (Kim, 2015), 

satu dari Hongkong (Bliss et al., 2016). Pengumpulan penelitian ini menunjukkan 

masih belum banyak penelitian Indonesia yang dipublikasikan internasional, dasar 

ini mendorong penelitian ini dilakukan di Indonesia. 

Pada penelitian pengaruh tata kelola dan karakteristik perusahaan 

terhadap struktur modal, terdapat 26 penelitian dari negara berkembang, terdapat 

dua penelitian dari Tiongkok (Wen et al., 2002, Huang & Song, 2006), dua dari 

Uni Emirat Arab (Aljifri & Moustafa, 2007; Husainney & Aljifri, 2012), dua dari 

Afrika Selatan (Ezeoha & Okafor, 2009; Ezeoha & Botha, 2012), tiga dari 

Pakistan (Hasan & Butt, 2009; Greene, 2011, Sheikh & Wang, 2012), tiga di Iran 

(Abdoli et al., 2012; Ahmadpour et al., 2012; Mousavi et al., 2012), empat di 

Nigeria (Ganiyu & Abiodun, 2012; Uwuigbe, 2014; Abdul-Qadir et al., 2015; 

Adegbile, 2015), tiga dari Malaysia (Heng et al., 2012; Magdalena, 2012; Ahmad 

& Aris, 2015), satu dari Srilanka (Kajananthan, 2012; Wellalage & Locke, 2012), 

satu dari Mesir (Abobakr & Elgizry, 2015), satu dari Kenya (Chitiavi et al., 2013), 
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satu dari Tunisia (Said, 2013), satu dari Indonesia (Waworuntu et al., 2014), satu 

dari Yordania (Jaradat, 2015). Terdapat empat penelitian dari negara maju seperti 

satu dari Australia (Deesomsak et al., 2004), satu dari Belgia (Dewaelheyns & 

Van Hulle, 2010), satu dari Jepang (Sakai et al., 2010), dan satu dari Taiwan (Liao 

et al., 2015). Hasil ini mengindikasikan masih kurangnya penelitian Indonesia 

yang dipublikasikan sehingga mendorong penelitian ini untuk dijalankan dengan 

sampel perusahaan Indonesia. 

Hasil analisis jurnal-jurnal yang dikumpulkan melalui beberapa sumber 

seperti Emerald, EbscoHost, GoogleScholar, SSRN, dan website e-journal lainnya 

terkait koneksi politik, tata kelola dan karakteristik perusahaan menunjukkan 

banyak variabel yang digunakan dalam penelitian struktur modal, diantaranya 

terdapat beberapa variabel yang sering digunakan yaitu koneksi politik (Johnson 

& Mitton, 2003; Fraser et al., 2006;  Claessensa et al., 2008; Li et al., 2008; 

Richter, 2009; Liu & Tian, 2010; Caretta et al., 2011; Bliss & Gul, 2012a; Bliss & 

Gul, 2012b; Duan & Chik, 2012; Hao, 2012; Kamaludin, 2012; Lim et al., 2012; 

Chin et al., 2013; Jie et al., 2013; Khwaja & Mian, 2013; Ma & Tian, 2013; Yeh 

et al., 2013; Dong et al., 2014; Fu et al., 2015; Rezaei & Rafienia, 2015; Saeeda et 

al., 2013; Bliss et al., 2016; Bencheikh & Taktak, 2017; Braham et al., 2017; Kim, 

2017). Koneksi politik yang dimaksud adalah ada atau tidaknya hubungan 

anggota dewan perusahaan dengan politisi, partai politik, dan pemerintahan. 

Ukuran dewan direksi juga merupakan salah satu variabel yang paling 

banyak diuji dalam penelitian struktur modal (Hasan & Butt, 2009; Greene, 2011; 

Heng et al.,+2012; Ahmadpour et al., 2012; Gill et+al., 2012; Ganiyu & Abiodun, 

2012; Uwuigbe, 2014; Abdul-Qadir et al., 2015; Abobakr & Elgizry, 2015; 
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Liao+et al., 2015; Jaradat, 2015). Ukuran dewan direksi yang dimaksud adalah 

seberapa banyak jumlah anggota dari dewan direksi perusahaan. Jumlah anggota 

dewan direksi menunjukkan seberapa besar daya tekan yang dimiliki untuk 

membuat sebuah keputusan struktur modal. Penelitian mengulas mengenai 

tekanan anggota dewan untuk mengurangi penggunaan utang sebagai permodalan 

utama. 

Variabel bagian dari karakteristik dewan yang sering diteliti selain 

ukuran dewan adalah komisaris independen. Telah tercatat beberapa penelitian 

yang menggunakan komisaris independen sebagai variabel independen (Hasan & 

Butt, 2009; Abdoli et+al., 2012; Ahmadpour et+al., 2012; Heng et+al., 2012; 

Kajananthan, 2012; Sheikh & Wang, 2012; Chitiavi et al., 2013; Wellalage & 

Locke, 2012; Wen et al., 2002; Greene, 2011; Uwuigbe, 2014; Waworuntu et+al., 

2014; Abobakr & Elgizry, 2015; Adegbile, 2015). Komisaris independen adalah 

komisaris yang berasal dari perusahaan, dan komposisi komisaris independen 

pada perusahaan ditemukan memiliki fungsi pengendalian dalam perusahaan. 

Penelitian juga menjelaskan komisaris independen akan berupaya untuk 

mempergunakan struktur modal yang didominasi utang untuk meningkatkan nilai 

dari perusahaan. 

Penelitian sebelumnya juga membahas kepemilikan institusional sebagai 

determinan dari struktur modal. Penelitiannya yaitu (Greene, 2011; Ahmadpour et 

al.,(2012; Mousavi et al.,(2012; Chitavi et al., 2013; Abdul-Qadir et al., 2015; 

Abobakr & Elgizry, 2015; Liao et+al., 2015). Kepemilikan institusional ini 

bermaksud seberapa bagian dari perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi. 
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Penelitian menjelaskan pihak institusi memiliki kekuasaan untuk membuat 

keputusan struktur modal. 

Di lain sisi, terdapat beberapa penelitian menggunakan kepemilikan 

pemerintahan sebagai variabel independen, yaitu (Deesomsak et al., 2004; Aljifri 

dan Moustafa, 2007;  Ezeoha & Okafor, 2009; Zuoping, 2009; Huang & Song, 

2006; Hussainey & Aljifri, 2012). Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintahan 

lebih mudah dalam mendapatkan akses pinjaman, karena koneksi yang lebih luas 

dan dapat mendapatkan pinjaman dengan suku bunga yang lebih pas. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang sering digunakan 

dalam penelitian struktur modal (Fraser et al., 2006; Hasan & Butt, 2009; Greene, 

2011; Bliss & Gul, 2012a; Bliss & Gul, 2012b; Ganiyu et al., 2012; Kamaludin, 

2012;  Lim et al., 2012; Wellalage & Locke, 2012; Wei et al., 2013; Dong et al., 

2014; Abdul-Qadir et al.,  2015; Saeeda et al., 2015; Bliss et al., 2016). Ukuran 

perusahaan dikelompokkan sesuai dengan total aset perusahaan. Total aset 

perusahaan secara tidak langsung menggambarkan kemampuan perusahaan, dan 

menjadi sebuah pertimbangan dalam pembuatan keputusan struktur modal. 

Beberapa penelitian menambahkan umur perusahaan sebagai variabel 

independen (Dewaelheyns & Van Hulle, 2010; Sakai et al., 2010; Ezeoha & 

Botha, 2012; Wellalage & Locke, 2012; Ahmad & Aris, 2015). Umur perusahaan 

dilihat dari lama berdirinya perusahaan, perusahaan yang berdiri lama akan 

memiliki lebih banyak relasi dan pengalaman. Pada penelitian ini, melibatkan 

pengalaman perusahaan sebagai penentu dalam membuat keputusan struktur 

modal. 
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Profitabilitas adalah salah satu variabel yang paling banyak diteliti dalam 

penelitian terdahulu. Penelitiannya mencakup negara maju dan berkembang (Li et 

al., 2008; Fraser et al., 2006; Hasan & Butt, 2009; Greene, 2011; Bliss & Gul, 

2012a; Bliss & Gul, 2012b; Ganiyu & Abiodun, 2012; Kamaludin, 2012; Lim et 

al., 2012; Magdalena, 2012; Sheikh & Wang, 2012; Said, 2013; Wei et al., 2013; 

Wellalage & Locke, 2013; Abdul-Qadir et al., 2015; Saeeda et al., 2015; Bliss et 

al., 2016; Braham et al., 2017). Profitabilitas merupakan salah satu penilaian 

kinerja perusahaan, penelitian menjelaskan bahwa tingkat kinerja akan 

mempengaruhi pembuatan keputusan struktur modal, jika dikaitkan langsung, 

kinerja yang baik menghasilkan dana internal perusahaan, sehingga perusahaan 

tidak perlu mengajukan pinjaman, maka dalam penelitian ini, profitabilitas 

menjadi salah satu variabel independen untuk melihat pengaruh terhadap struktur 

modal. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Struktur Modal 

Koneksi politik merupakan keterkaitan politisi dalam manajemen 

perusahaan. Penelitian tentang koneksi politik telah tersebar ke berbagai daerah, 

terlepas dari skala perusahaan (Faccio, 2007). 

Menurut Fraser et al. (2006), politisi memiliki kekuasaan yang besar 

yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan, 

selain itu politisi juga memiliki koneksi yang luas, sehingga lebih mudah untuk 

mengajukan utang sehingga komposisi utang dalam struktur modal milik 

perusahaan cenderung besar. 
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Hasil ini mengarah ke hasil yang searah dengan penelitian Johnson dsn 

Mitton (2003), Faccio (2007), Li et al. (2008), Liu dan Tian (2010), Carretta et al. 

(2011), Bliss dan Gul (2012a), Bliss dan Gul (2012b), Duan dan Chik (2012), Hao 

(2012), Kamaludin (2012), Jie+et al. (2013), Khwaja dan Mian((2013), Ma dn 

Tian((2013), Wei+et+al.(2013), Yeh et al. (2013), Dong+et+al. (2014), 

Fu+et+al.((2015), Saeeda et al.(2015), Bliss et+al. (2016), Bencheikh dan Taktak 

(2017), Braham et al.+(2017), dan Kim (2017) yang menemukan koneksi politik 

berpengaruh signifikan positif terhadap struktur modal. Sebagai tambahan, Rezaei 

dan Rafieinia (2015) menyimpulkan tidak adanya pengaruh signifikan dari 

koneksi politik terhadap struktur modal. 

 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Struktur Modal 

Ukuran dewan direksi bermaksud anggota dalam susunan dewan direksi 

dalam suatu perusahaan. Menurut Greene (2011), dewan direksi berperan sebagai 

manajemen utama yang akan membuat keputusan mengenai masalah finansial. 

Dalam penelitian Adegbile (2015) ditemukan bahwa dengan banyaknya 

anggota dewan direksi, maka semakin berjumlah sedikit proporsi utang pada 

struktur modal perusahaannya dikarenakan dewan direksi dengan anggota yang 

banyak dapat memberikan tekanan yang lebih kepada pihak manajemen untuk 

mempergunakan utang yang lebih rendah untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Utang yang besar dapat menimbulkan biaya keuangan yang besar juga. 

Hasil ini sehaluan dengan hasil yang disimpulkan oleh Hasan dan Butt 

(2009), Greene (2011), Heng et al.+(2012), Uwuigbe (2014), Abdul-Qadir et al. 

(2015), Abobakr dan Elgizry (2015), dan Liao+et al. (2015). Namun bertentangan 

Silvy Ekaputri, Analisis Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional,  Pemerintah, Karakteristik Dewan, dan Karakteristik 
Perusahaan terhadap Struktur Modal pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2018 
UIB Repository©2018



19 
 

                             Universitas Internasional Batam 

dengan Ahmadpour et al. (2012), Gill et+al. (2012), Ganiyu da Abiodun+(2012), 

dan Jaradat (2015)) yang mengatakan ukuran dewan direksi berpengaruh 

signifikan positif terhadap struktur modal. Penelitian membahas antara hubungan 

ukuran dewan direksi dan struktur modal juga dijalankan oleh Wen et al. (2002), 

Kajananthan (2012), Wellalage dan Locke (2012) dan Chiatvi et al. (2013). Hasil 

dari penelitian tersebut menyatakan ukuran dewan direksi tidak mempengaruhi 

struktur modal.  

 

2.3.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Struktur Modal 

Dewan komisaris yang terdiri atas beberapa member yang berasal dari 

luar perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan sumber dana yang 

lebih luas jika dibandingkan dengan dewan yang terdiri atas eksekutif yang 

semuanya berasal dari perusahaan tersebut (Kajananthan, 2012) 

Menurut Jaradat (2015), komisaris dari luar perusahaan mampu 

mengontrol tindakan manajemen untuk menentukan keputusan untuk 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan komisaris independen 

memudahkan perusahaan untuk mendapatkan masukan dana dari pihak eksternal 

serta dapat menghemat pajak. 

Hasil penelitian Jaradat (2015) menunjukkan hasil pengaruh signifikan 

positif dari komisaris independen terhadap keputusan struktur modal dan 

konsisten dengan penelitian Kajananthan (2012), Sheikh dan Wang (2012), 

Chitiavi et al. (2013), dan Wellalage dan Locke (2012). Sedangkan Wen et al. 

(2002), Greene (2011), Waworuntu et+al. (2014), dan Adgbile+(2015) 

menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap struktur 
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modal. Di sisi lain, Hasan dan Butt (2009), Abdoli et+al. ((2012), Ahmadpour 

et+al. ((2012), Heng et+al. (2012), Uwuigbe (2014) dan Abobakr dann Elgizry 

(2015) tidak menemukan adanya pengaruh signifikan dari komisaris independen 

terhadap struktur modal. 

 

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Struktur Modal 

Kepemilikan institusi adalah proporsi saham yang diinvestasikan institusi 

tertentu. Persentase kepemilikan institusi cenderung lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan investor perorangan. Menurut Ahmadpour et al.(((2012) 

kepemilikan institusional berperan penting dalam meminimalisir konflik antar 

manajer dan pemegang saham, sehingga pihak institusi ini dapat menjadi 

pemonitor yang efektif dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.  

Semakin besar kepemilikan institusional, pengawasan akan semakin 

efektif dan dapat mengendalikan sifat manajemen yang cenderung oportunis, 

sehingga manajer akan mengurangi biaya keagenan dan jumlah utang Greene, 

2011). Penjelasan ini mengindikasikan semakin besar kepemilikan institusional 

maka proporsi utang akan mengecil. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

Greene (2011), Ahmadpour et al.(((2012), Mousavi et al.((2012), Abobakr dan 

Elgizry (2015), Liao et+al. (2015) yang menemukan kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal, sedangkan Chitavi 

et al.  (2013) dan Abdul-Qadir et al. (2015) tidak mendapatkan adanya pengaruh 

signifikan dari kepemilikan institusional terhadap struktur modal. 
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2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Struktur Modal 

Kepemilikan pemerintah adalah proporsi saham yang diinvestasikan 

pemerintah (Ezeoha & Okafor, 2009). Umumnya perusahaan yang sebagian besar 

dimiliki oleh pemerintah adalah BUMN. 

Menurut Deesomsak et al. (2004), perusahaan yang diinvestasikan oleh 

pemerintah memiliki relasi lebih luas dalam menghimpun dana dan dapat 

mengajukan pinjaman dengan suku bunga yang ideal. 

Penelitian ini searah dengan penelitian Aljifri dan Moustafa (2007), 

Ezeoha dan Okafor (2009) menemukan kepemilikan pemerintahan berpengaruh 

signifikan positif terhadap struktur modal. Sebaliknya, Zuoping (2009) 

menyimpulkan adanya pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan 

pemerintahan dan struktur modal, dikarenakan perusahaan yang diinvestasi oleh 

pemerintah dianggap memiliki pasokan dana internal perushaan yang cukup untuk 

menanggung semua biaya operasional perusahaan. Di sisi lain, Huang dan Song 

(2006) dan Hussainey dan Aljifri (2012) tidak menemukan adanya hubungan 

antara kepemilikan pemerintahan dan struktur modal. 

 

2.3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dilihat 

dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, 

skala perusahaan dibagi menjadi mikro, kecil, menengah, dan besar. 

Perusahaan berskala besar umumnya menguasai sumber daya dalam 

jumlah besar dan kapasitas kredit yang besar. Pengambilan keputusan struktur 

modal dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan 
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kemampuan perusahaan menutupi kewajiban, sehingga perusahaan dengan aset 

yang besar cenderung memiliki jumlah utang yang besar karena perusahaan 

tersebut mampu untuk menutupi kewajibannya sendiri (Magdalena, 2012). 

Perusahaan berskala besar akan memerlukan kemampuan dan dana yang lebih 

besar untuk membiayai operasional usaha (Sheikh & Wang, 2012). 

Fraser et al. (2006), Hasan dan Butt (2009), Greene (2011), Bliss dan Gul 

(2012a), Bliss dan Gul (2012b), Kamaludin (2012),  Lim et+al. (2012), Wei 

et+al. (2013), Dong et al. (2014), Abdul-Qadir et al.  (2015), Saeeda et al. (2015), 

dan Bliss et al. (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh signifikan positif terhadap struktur modal. Bertolak belakang Ganiyu 

et+al.+(2012) dan Wellalage dan Locke (2012) yang menyatakan ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal. 

Beberapa penelitian tidak menemukan adanya pengaruh signifikan dari ukuran 

perusahaan terhadap struktur modal (Fu et al., 2015). 

 

2.3.7 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Struktur Modal 

Umur perusahaan mengarah ke lama berdirinya suatu perusahaan sampai 

sekarang (Ahmad & Aris, 2015). Perusahaan yang baru berdiri dan yang sudah 

lama berdiri memiliki pengalaman yang berbeda. 

Perusahaan yang sudah lama berdiri telah menyimpan banyak dana 

internal yang dapat digunakan untuk biaya operasional dan tidak perlu untuk 

mengajukan pinjaman (Michaelas et al., 2009) 

Hasil penelitian ini mengacu pada hasil penelitian Petersen daan Rajan 

(2012) yang menyatakan umur perusahaan membawa pengaruh signifikan negatif 
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terhadap struktur modal, sedangkan penelitian Dewaelheyns dan Van Hulle 

(2010), Sakai et al. (2010), Ezeoha dan Botha (2012), Wellalage dan Locke 

(2012), dan Ahmad dan Aris (2015) menyatakan umur perusahaan membawa 

pengaruh signifikan positif terhadap struktur modal karena perusahaan yang sudah 

lama berdiri memiliki akses yang luas untuk mengajukan pinjaman dan telah 

menjalin hubungan baik dengan kreditur yang memahami keadaan perusahaan.  

 

2.3.8 Pengaruh Profitabilitas terhadap Struktur Modal 

Profitabilitas adalah jumlah laba atau margin bersih yang dapat diraih 

entitas selama entitas beroperasi (Jensen & Meckling, 1976). Profitabilitas 

mencerminkan seberapa efektif jalannya operasional perusahaan.  

Menurut Sheikh dan Wang (2012), perusahaan dengan profitabilitas 

tinggi mengindikasikan perusahaan menguasai dana internal besar yang 

dipergunakan sebagai dana membiayai biaya operasi perusahaan dan dapat 

berinvestasi dengan laba ditahan, sehingga proporsi utang di struktur modal 

perusahaan cenderung rendah. Keadaan ini sudah sesuai dengan pecking order 

theory¸ yaitu semakin tinggi profitabilitas maka struktur modal akan semakin 

rendah. 

Fraser et al. (2006), Hasan dan Butt (2009), Bliss dan Gul (2012a), Bliss 

dan Gul (2012b), Ganiyu dan Abiodun (2012), Kamaludin (2012), Lim et al. 

(2012), Magdalena (2012), Sheikh dan Wang (2012), Said (2013), Wei 

et+al.+(2013), Saeeda et+al. (2015), dan Bliss et+al. (2016) mendapatkan hasil 

berupa pengaruh signifikan negatif antara profitabilitas terhadap struktur modal. 

Sebaliknya Li et+al. (2008), Wellalage dan Locke (2013), dan Braham et al. 
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(2017) menemukan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap struktur 

modal. Di sisi lain, Greene (2011) dan Abdul-Qadir et+al. (2015) berpendapat 

tidak adanya pengaruh signifikan antara profitabilitas dan struktur modal. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis literatur pada subbab sebelumnya, ditemukan 

bahwa, koneksi politik (Jie et al., 2013; Khwaja & Mian, 2013; Ma & Tian, 2013; 

Fu et al., 2015; Rezaei & Rafienia, 2015; Saeeda et al., 2015; Bliss et al., 2016; 

Bencheikh & Taktak, 2017; Braham et al., 2017; Kim, 2017), ukuran dewan 

direksi (Hasan & Butt, 2009; Greene, 2011; Heng et al.,+2012; Ahmadpour et al., 

2012; Gill et+al., 2012; Ganiyu & Abiodun, 2012; Uwuigbe, 2014; Abdul-Qadir 

et al., 2015; Abobakr & Elgizry, 2015; Liao+et al., 2015; Jaradat, 2015), 

komisaris independen (Hasan & Butt, 2009; Abdoli et+al., 2012; Ahmadpour 

et+al., 2012; Heng et+al., 2012; Kajananthan, 2012; Sheikh & Wang, 2012; 

Chitiavi et al., 2013; Wellalage & Locke, 2012; Wen et al., 2002; Greene, 2011; 

Uwuigbe, 2014; Waworuntu et+al., 2014; Abobakr & Elgizry, 2015; Adegbile, 

2015), kepemilikan institusional (Greene, 2011; Ahmadpour et al.,(2012; Mousavi 

et al.,(2012; Chitavi et al., 2013; Abdul-Qadir et al., 2015; Abobakr & Elgizry, 

2015; Liao et+al., 2015), kepemilikan pemerintah (Deesomsak et al., 2004; Aljifri 

dan Moustafa, 2007;  Ezeoha & Okafor, 2009; Zuoping, 2009; Huang & Song, 

2006; Hussainey & Aljifri, 2012), ukuran perusahaan (Hasan & Butt, 2009; 

Greene, 2011; Bliss & Gul, 2012a; Bliss & Gul, 2012b; Ganiyu et al., 2012; 

Kamaludin, 2012;  Lim et al., 2012; Wellalage & Locke, 2012; Wei et al., 2013; 

Dong et al., 2014; Abdul-Qadir et al.,  2015; Saeeda et al., 2015; Bliss et al., 
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2016), umur perusahaan (Dewaelheyns & Van Hulle, 2010; Sakai et al., 2010; 

Ezeoha & Botha, 2012; Wellalage & Locke, 2012; Ahmad & Aris, 2015), dan 

profitabilitas (Greene, 2011; Bliss & Gul, 2012a; Bliss & Gul, 2012b; Ganiyu & 

Abiodun, 2012; Kamaludin, 2012; Lim et al., 2012; Magdalena, 2012; Sheikh & 

Wang, 2012; Said, 2013; Wei et al., 2013; Wellalage & Locke, 2013; Abdul-

Qadir et al., 2015; Saeeda et al., 2015; Bliss et al., 2016; Braham et al., 2017) 

merupakan variabel – variabel yang banyak digunakan dalam penelitian, maka 

pada penelitian ini, disusun menjadi sebuah model penelitian yang kaitannya 

dalam mempengaruhi struktur modal pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1 Model Penelitian Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, 

Pemerintah, Karakteristik Dewan, dan Karakteristik Perusahaan terhadap Struktur 

Modal, Sumber:  Data yang diolah 
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Berdasarkan kerangka model di atas, maka hipotesisnya adalah: 

H1 

H

:  Koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

2 

H

:  Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

3 

H

:  Independensi komisaris berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

4 

H

:   Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal 

5 

H

: Kepemilikan pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal 

6  

H

:  Ukuran perusahan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

7 

H

:  Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 

8  :  Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal 
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