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BAB I 
PENDAHULUAN 

  
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Industri manufaktur memegang peranan penting dalam mendongkrak 

kemajuan ekonomi suatu negara. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk 

membalikkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia dari ketergantungan 

terhadap sektor komoditas menuju pengembangan industri pengolahan berbasis 

manufaktur dengan melalui paket kebijakan pemerintah, dapat menjadi angin 

segar bagi para pelaku dunia industri untuk meningkatkan daya saing dalam 

menghadapi kompetisi pasar bebas regional dan global yang semakin ketat (Bisnis 

Indonesia, 2015).  

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir adanya pertumbuhan positif pada 

produksi sektor manufaktur di Tanah Air pada triwulan II 2015. Hal itu dialami 

baik untuk industri manufaktur besar dan sedang (IBS) maupun industri 

manufaktur menengah dan kecil (IMK). Pertumbuhan industri manufaktur 

mencapai 5,44 persen dibandingkan triwulan dua pada tahun 2014. Dan 

mengalami peningkatan sebesar 2,34 persen jika dibandingkan dengan triwulan 

satu pada tahun 2015 (Primadhyta, 2015).  

Untuk mendukung pertumbuhan perusahaan dan agar dapat terus 

berkompetisi dan meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi 

ketatnya persaingan, perusahaan manufaktur membutuhkan modal atau pendanaan 

yang memadai untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan yang terus 
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tumbuh. Termasuk untuk membiayai pembelian aset perusahaan, infrastruktur, 

pengembangan teknologi, sumber daya perusahaan, dan pembiayaan lainnya.  

Sumber pendanaan perusahaan terdiri dari dua komponen jika ditinjau dari 

asalnya, yaitu sumber pendanaan eksternal dan sumber pendanaan internal 

perusahaan (Brigham & Houston, 2001). Pendanaan eksternal berupa utang 

jangka panjang (debt capital) dan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan, 

sedangkan pendanaan internal berupa laba ditahan dan penyusutan aktiva tetap. 

Perusahaan dapat menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari eksternal 

apabila pendanaan internal tidak memadai.  

Masing-masing bentuk dari sumber pendanaan ini memiliki karakteristik, 

sifat, kelebihan, dan kelemahan tersendiri, yang dapat memengaruhi return dan 

risk yang akan perusahaan dapatkan serta menimbulkan biaya modal. Kohher dan 

Raul (2007) mengemukakan keputusan terhadap struktur modal dan pendanaan 

perusahaan secara signifikan dapat memengaruhi berbagai aspek situasi 

perusahaan ke depannya, yang mana keputusan ini akan secara langsung 

memengaruhi nilai perusahaan dan kemakmuran para pemegang saham 

perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mempertimbangkan keputusan 

pendanaan ini secara teliti.  

Salah satu contoh kasus perusahaan di Indonesia yang mengalami 

kebangkrutan atas ketidakmampuan dalam memenuhi kewajibannya akibat 

pengunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan adalah PT Metro Batavia 

(Batavia Air). Perusahaan ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat berdasarkan putusan Nomor 77 pada tanggal 30 Januari 2013 lalu. Batavia 
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mengaku tidak dapat membayar utang kepada International Lease Finance 

Corporation (ILFC) atas penyewaan pesawat Airbus sebesar US$ 4,68 juta yang 

jatuh tempo pada 13 Desember 2012 (Yuniar, 2013). Setelah melakukan audit 

menyeluruh, kurator mencatat jumlah utang Batavia Air mencapai Rp 1,2 triliun, 

sementara uang tunai yang tersedia di kas perusahaan hanya sebesar Rp 1 milliar. 

Pailitnya Batavia tidak hanya meninggalkan utang yang cukup besar kepada 

kreditur terutama perusahaan penyewaan pesawat, tetapi juga menimbulkan 

kerugian pada sejumlah penumpang serta pemegang saham perusahaan (Radar 

Sulteng, 2013). 

Dari kasus di atas dapat kita pelajari bahwa fokus utama dari tugas seorang 

manajer keuangan adalah membuat keputusan berkenaan dengan kombinasi dari 

sumber pendanaan yang akan perusahaan gunakan serta menentukan komposisi 

struktur modal yang tepat atau optimal (Boroujeni, Noroozi, Nadem, & 

Chadegani, 2013). Menurut Bokpin dan Arko (2009), kombinasi yang optimal 

antara ekuitas dan utang akan dapat memaksimalkan nilai pasar. Sementara 

menurut Magdalena (2012), struktur modal yang optimal adalah struktur modal 

yang mampu memaksimalkan nilai perusahaan dan menciptakan keuntungan 

kepada para pemegang saham dan karyawan dalam perusahaan. 

Dalam menentukan keputusan pendanaan harus dapat didukung pula dengan 

adanya pengelolaan perusahaan yang baik. Hal ini disebabkan karena penentuan 

komposisi pendanaan perusahaan berkaitan dengan berbagai pihak, seperti 

kreditur, pemegang saham, dan manajemen keuangan dalam perusahaan. Good 

Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan merupakan 
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penempatan struktur, proses, dan mekanisme perusahaan untuk memastikan 

bahwa perusahaan sedang diarahkan dan dikelola dengan cara yang dapat 

meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang melalui akuntabilitas 

manajer dan meningkatkan kinerja organisasi (Velnampy, 2013).  

Sebagai pihak yang lebih memahami kondisi perusahaan dan 

berkepentingan terhadap operasional perusahaan, manajemen keuangan dapat 

mengambil keputusan dan tindakan yang mengabaikan tujuan perusahaan yaitu 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Oleh karena itu, dibutuhkan 

mekanisme tata kelola perusahaan yang baik untuk mengawasi tindakan 

manajamen perusahaan dan menjamin kepentingan pemegang saham. Jadi, 

dengan adanya tata kelola perusahaan merupakan dasar kepercayaan yang 

dibangun oleh investor dan kreditur (Bodaghi & Ahmadpour, 2010).  

Tata kelola perusahaan pada umumnya berkaitan dengan teori agensi dan 

sumber permasalahannya adalah adanya pemisahan kepemilikan dan pengawasan 

dalam perusahaan. Masalah agensi timbul sebagai hasil dari hubungan antara 

pemegang saham dan manajer yang didasari oleh konflik perbedaan kepentingan 

terhadap perusahaan (Bodaghi & Ahmadpour, 2010).  

Semenjak mencuatnya kasus kegagalan perusahaan yang mengakibatkan 

runtuhnya perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat seperti kasus Enron, 

Worldcom, dan lain-lain, praktik tata kelola perusahaan mulai menjadi perhatian 

dunia untuk semakin ditingkatkan kembali. Dalam kasus Enron, kurangnya tata 

kelola perusahaan yang baik memberi dampak pada kehancuran Enron serta 

menghancurkan reputasi perusahaan. Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan 
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besar lainnya yang terkait dalam kasus manipulasi laporan keuangan Enron juga 

turut tersandung. Salah satunya adalah perusahaan auditor Arthur Andersen. 

Akibatnya, kepercayaan publik terhadap perusahaan menjadi semakin menurun 

serta mengakibatkan merosotnya indeks saham di US. 

Sementara itu, kasus tata kelola perusahaan yang buruk di Indonesia juga 

pernah dialami oleh PT Kereta Api Indonesia, Kasus manipulasi laporan 

keuangan oleh Bank Lippo, Bank Century, dan kasus-kasus lainnya. Kasus Bank 

Century contohnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS) Mirza Adityaswara menyatakan, kasus Bank Century 

diakibatkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk (Agustia, 2013). Bank 

Century bermasalah karena adanya pengingkaran prinsip-prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik. Beberapa pemiliknya berkomplot membobol dana nasabah 

untuk kepentingan pribadi mereka (Kautsar, 2009). Serta bantuan bailout yang 

tidak sepantasnya diterima oleh Bank Century yang dicucurkan oleh Lembaga 

Penjamin simpanan dengan maksud untuk menyelamatkan Bank Century. Dengan 

melakukan rekayasa akuntansi, Bank Century menyakinkan pemerintah bahwa 

mereka masih memenuhi capital adequacy ratio (CAR), sehingga masih berhak 

untuk mendapatkan bantuan pinjaman dari pemerintah. Dampak dari kasus ini 

adalah hilangnya kepercayaaan nasabah terhadap Bank Century sendiri, kerugian 

yang dialami oleh pemerintah, serta tutupnya Bank century yang kini telah 

berganti nama menjadi Bank Mutiara. 

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di 

Indonesia masih rentan terhadap masalah tata kelola perusahaan. Sheikh dan 
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Wang (2012) mengungkapkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik akan 

meningkatkan kinerja perusahaan dan tidak hanya akan mempertahankan budaya 

perusahaan dalam memotivasi manajemen untuk mengambil tindakan yang 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, tetapi juga akan dapat 

mengurangi biaya modal. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan dampaknya terhadap 

keputusan struktur modal, dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Tata 

Kelola Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah di atas, terdapat beberapa 

masalah penelitian yang dapat disusun dalam rumusan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

a) Apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap struktur modal? 

b) Apakah komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 

struktur modal? 

c) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap struktur modal? 

d) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap struktur modal? 

e) Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap struktur modal? 

f) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal? 

g) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal? 
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1.3 Tujuan dan  Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris berkaitan 

dengan hal di bawah ini : 

a) Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan terhadap struktur modal. 

b) Untuk mengetahui pengaruh komposisi dewan komisaris independen 

terhadap struktur modal. 

c) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap struktur 

modal. 

d) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap struktur 

modal. 

e) Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap struktur 

modal. 

f) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal. 

g) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta 

kontribusi bagi: 

1. Mahasiswa & Akademisi sebagai literatur untuk memahami pengaruh tata 

kelola perusahaan yang baik dalam keputusan penentuan struktur modal, 

serta sebagai bukti empiris untuk melakukan penelitian kedepannya 

mengenai pengaruh tata kelola perusahaan. 
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2. Perusahaan-perusahaaan di Indonesia sebagai sarana untuk memahami dan 

mengerti kondisi serta situasi yang sedang terjadi, serta meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik 

dalam perusahaan yang dapat memengaruhi keputusan struktur modal yang 

diambil oleh perusahaan. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya 

ilmiah, yang menggambarkan secara garis besar deskripsi dan penjelasan dari bab 

pertama hingga bab terakhir. Hal ini ditujukan agar dapat memudahkan pembaca 

dalam memahami karya ilmiah yang telah disusun. Penelitian ini terdiri dari lima 

bab, yaitu:  

BAB I: PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

 Bab ini menguraikan model penelitian terdahulu, definisi variabel 

dependen, pengaruh antar variabel, serta model penelitian dan 

perumusan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode analisis 
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data yang meliputi uji statistik deskriptif, uji outlier, uji asumsi klasik, 

serta uji hipotesis. 

BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan menjelaskan uraian dari hasil uji statistik deskriptif, hasil 

uji outlier, hasil uji asumsi klasik, dan hasil uji hipotesis. 

BAB V:  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, serta rekomendasi yang 

diberikan penulis. 
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