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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Wen, Rwegasira, dan Bilderbeek (2002) meneliti pengaruh antara beberapa 

karakteristik direksi perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan yang 

terdapat di China. Penelitian ini menggunakan rasio utang sebagai pengukur 

struktur modal dan menggunakan variabel ukuran dewan, komposisi dewan 

komisaris independen, masa jabatan CEO, serta kompensasi tetap CEO sebagai 

variabel independen yang mewakili karakteristik tata kelola perusahaan. 

Penelitian ini juga menggunakan profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai 

variabel kontrol. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 60 perusahaan yang terdapat di China selama periode tahun 1996 

sampai dengan tahun 1998.  

Gambar 2.1 
Corporate Governance and Capital Structure Decisions of  The Chinese 

 Listed Firms  

Sumber: Wen et al. (2002). 
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Abor (2007) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara tata 

kelola perusahaan dan keputusan struktur modal pada 22 perusahaan yang tercatat 

di Ghana Stock Exchange selama periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2003. 

Penelitian ini menggunakan variabel rasio utang sebagai pengukur variabel 

dependen, serta menggunakan variabel ukuran dewan, komposisi dewan komisaris 

independen, dualitas CEO, dan masa jabatan CEO sebagai variabel independen 

yang mewakili pengukuran tata kelola perusahaan. Dalam penelitian ini juga 

menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat pertumbuhan, 

dan risiko sebagai variabel kontrol.  

Gambar 2.2 
Corporate Governance and Financing Decisions of Ghanaian Listed Firms  

Sumber: Abor (2007). 

Hasan dan Butt (2009) melakukan penelitian mengenai dampak struktur 

kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap struktur modal perusahaan di 

Pakistan. Dengan menggunakan sampel 58 perusahaan non keuangan yang dipilih 

secara acak serta terdaftar pada Karachi Stock Exchange selama periode 2002-

2005. Penelitian ini menggunakan ukuran dewan, komposisi dewan komisaris 
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independen, dualitas CEO, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial 

sebagai variabel independen. Serta menggunakan variabel profitabilitas dan 

ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.  

Gambar 2.3 
Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on Capital Structure 

of Pakistani Listed Companies 

Sumber: Hasan dan Butt (2009). 

Bokpin dan Arko (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh antara 

struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap keputusan struktur 

modal perusahaan. Penelitian ini menggunakan tiga variabel dependen sebagai 

pengukur struktur modal, yaitu financial leverage, rasio utang jangka pendek 

terhadap ekuitas, dan rasio utang. Sementara variabel independen yang digunakan 

adalah ukuran dewan, komposisi dewan komisaris independen, dualitas CEO, 

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. Variabel  pajak, aset tetap 

berwujud, usia perusahaan, profitabilitas, serta pembayaran dividen adalah 

variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini. Objek penelitian yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 

Ghana Stock Exchange selama periode 2002 sampai dengan 2007.  

Gambar 2.4 
Ownership Structure, Corporate Governance and Capital Structure Decisions 

 of Firms Empirical Evidence from Ghana  

 

 

 

 

Sumber: Bokpin dan Arko (2009). 

G.C dan Rijal (2010) melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh 

antara beberapa karakteristik direksi perusahaan dan struktur modal pada 

perusahaan yang tercatat di Nepal Stock Exchange. Penelitian ini dilakukan 

terhadap perusahaan non keuangan selama periode 2002 sampai dengan 2005. 

Variabel ukuran dewan, komposisi dewan komisaris independen, keahlian dewan, 

dan masa jabatan CEO digunakan sebagai variabel independen. Sementara 

variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini berupa usia perusahaan, 

non-debt tax shield, struktur aset, profitabilitas, serta ukuran perusahaan.  

 

Dualitas CEO  

Kepemilikan Manajerial  
 
Kepemilikan Asing 

Komposisi  Dewan Komisaris 
Independen 

Ukuran Dewan 

Variabel Kontrol: 
 Pajak 
 Aset Tetap Berwujud 
 Usia Perusahaan 
 Profitabilitas 
 Pembayaran dividen 

Struktur Modal 

Dwi Septiani, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2016 
UIB Repository©2016



14 
 

Gambar 2.5 
Corporate Governance and Capital Structure Decisions on Nepalese 

Listed Firms  

Sumber: G.C dan Rijal (2010). 

Bodaghi dan Ahmadpour (2010) meneliti mengenai keterkaitan antara tata 

kelola perusahaan yang baik dan struktur modal pada perusahaan yang tercatat di 

Tehran Stock Exchange. Dalam penelitian ini menggunakan variabel ukuran 

dewan, komposisi dewan komisaris independen, dualitas CEO, dan variabel 

kepemilikan institusional sebagai variabel independen yang memengaruhi 

variabel rasio utang sebagai variabel dependen. Sementara variabel profitabilitas 

dan ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol yang digunakan dalam 

penelitian ini. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 50 perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange.  
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Gambar 2.6 
The Effect of Corporate Governance and Ownership Structure on Capital 

 Structure of Iranian Listed Companies  

Sumber: Bodaghi dan Ahmadpour (2010).  

Ahmadpour, Samimi, dan Golmohammadi (2012) melakukan penelitian 

mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan struktur modal pada 311 

perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange selama periode 2005-2010. 

Variabel independen yang digunakan adalah konsentrasi kepemilikan, komposisi 

dewan komisaris independen, ukuran dewan, kepemilikan institusional, dualitas 

CEO, dan auditor internal.  

Gambar 2.7 
Corporate Governance and Capital Structure: Evidence from Tehran 

Stock Exchange  

Sumber: Ahmadpour et al. (2012). 
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Ganiyu dan Abiodun (2012) melakukan penelitian mengenai dampak tata 

kelola perusahaan pada keputusan struktur modal perusahaan Nigeria dengan 

menggunakan sampel 10 perusahaan sektor makanan & minuman yang terdaftar 

dalam Nigeria Stock Exchange periode tahun 2000-2009. Adapun variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan, komposisi 

dewan komisaris independen, keahlian dewan, dan dualitas CEO. Dengan 

menggunakan profitabilitas, tingkat pertumbuhan, dan ukuran perusahaan sebagai 

variabel kontrol.  

Gambar 2.8 
The Impact of Corporate Governance on Capital Structure Decision on  

Nigerian Firms 

Sumber: Ganiyu dan Abiodun (2012). 

Sheikh dan Wang (2012) melakukan investigasi untuk mengetahui apakah 

atribut tata kelola perusahaan seperti ukuran dewan, komposisi dewan komisaris 

independen, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, director 

remuneration, dan dualitas CEO memengaruhi keputusan struktur modal pada 

perusahaan Pakistan. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol seperti 

profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, dan aset tetap berwujud. Penelitian 
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ini dilakukan terhadap 155 perusahaan yang bukan merupakan sektor keuangan 

dan terdaftar di Karachi Stock Exchange selama periode tahun 2004-2008.  

Gambar 2.9 
Effects of Corporate Governance on Capital Structure: Empirical Evidence 

 from Pakistan  

 
 

 
 
 
Sumber: Sheikh dan Wang (2012). 

Boroujeni et al. (2013) melakukan penelitian terhadap efek struktur 

kepemilikan dan tata kelola perusahaan pada struktur modal. Dengan 

menggunakan sampel sebanyak 87 perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock 

Exchange selama periode tahun 2001-2009. Penelitian ini menggunakan 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan, dan komposisi 

dewan komisaris independen sebagai variabel independen. Serta menggunakan 

variabel kontrol berupa instability of earning, tingkat pertumbuhan, aset tetap 

berwujud, dan ukuran perusahaan.  
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Gambar 2.10 
The Effects of Ownership Structure and Corporate Governance on 

Capital Structure 

Sumber: Boroujeni et al. (2013). 

Rehman, Rehman, dan Raoof (2010) melakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh antara tata kelola perusahaan dan struktur modal pada 19 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange. Penelitian 

tersebut dilakukan selama periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2006. Adapun 

variabel independen yang digunakan adalah konsentrasi kepemilikan, komposisi 

dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, ukuran dewan, dan rapat 

dewan.  

Saad (2010) meneliti tingkat kepatuhan perusahaan publik dalam 

melaksanakan tata kelola perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan 

yang terdapat di Malaysia. Variabel ukuran dewan, rapat dewan, dan 

kepemimpinan ganda adalah variabel yang digunakan untuk mewakili pengukuran 

tata kelola perusahaan. Sementara variabel rasio utang terhadap aset, rasio utang, 

dan variabel interest coverage digunakan sebagai variabel dependen dalam 

Ukuran Dewan  

Komposisi Dewan Komisaris 
Independen 

Variabel Kontrol: 
 Instability of Earning 
 Tingkat Pertumbuhan 
 Aset Tetap Berwujud 
 Ukuran Perusahaan 

Struktur Modal 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Manajerial 

Dwi Septiani, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2016 
UIB Repository©2016



19 
 

penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan sebanyak 126 perusahaan yang 

dipilih secara acak dari empat industri yang terdapat di Bursa Malaysia selama 

periode 1998 sampai dengan 2006.  

Vakilifard, Gerayli, Yanesari, dan Ma’atoofi (2011) melakukan penelitian 

untuk menemukan apakah terdapat pengaruh antara tata kelola perusahaan 

terhadap struktur modal perusahaan. Dalam melakukan penelitian ini terdapat 

sebanyak 110 perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian dan tercatat 

di Tehran Stock Exchange selama periode tahun 2005-2010. Variabel ukuran 

dewan, komposisi dewan komisaris independen, dan dualitas CEO digunakan 

sebagai variabel independen yang mewakili tata kelola perusahaan. Sementara 

variabel ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, dan aset tetap 

berwujud merupakan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini. 

Abdoli, Lashkary, dan Dehghani (2012) meneliti pengaruh antara komponen 

tata kelola perusahaan seperti komposisi dewan komisaris independen, persentase 

anggota dewan yang bertanggung jawab, kepemilikan institusional, dan auditor 

internal terhadap struktur modal. Penelitian ini juga menggunakan variabel ukuran 

perusahaan, jenis kepemilikan, dan kebangkrutan sebagai variabel kontrol. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel sebanyak 101 perusahaan 

yang terdaftar di Tehran Stock Exchange.  

Magdalena (2012) melakukan penelitian untuk menyelidiki pengaruh tata 

kelola perusahaan terhadap keputusan struktur modal pada perusahaan-perusahaan 

di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2007-2009, kecuali 
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perusahaan perbankan dan institusi keuangan lainnya. Terdapat sebanyak 92 

perusahaan yang memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sampel penelitian. 

Variabel ukuran dewan, komposisi dewan komisaris independen, family 

governance, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional merupakan 

variabel independen dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan 

variabel kontrol seperti ukuran perusahaan dan profitabilitas. 

Kajananthan (2012) melakukan penelitian mengenai efek tata kelola 

perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur di Sri Lanka. 

Dengan menggunakan 28 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Colombo Stock 

Exchange sebagai sampel dalam penelitian selama periode 2009-2011. Penelitian 

ini menggunakan variabel ukuran dewan, struktur dewan, rapat dewan, dan 

komposisi dewan komisaris independen sebagai variabel independen.  

Wellalage dan Locke (2012) melakukan penelitian untuk menemukan 

keterkaitan antara tata kelola perusahaan terhadap keputusan struktur modal pada 

perusahaan di Sri Lanka. Dengan menggunakan variabel ukuran dewan, 

kepemilikan institusional, dualitas CEO, kepemilikan manajerial, dan komposisi 

dewan komisaris independen sebagai variabel independen. Sementara variabel 

tingkat pertumbuhan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan usia perusahaan 

sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan 113 perusahaan sektor 

keuangan yang terdaftar di Colombo Stock Exchange selama periode tahun 2006 

sampai dengan 2010. 

Mousavi, Jari, dan Aliahmadi (2012) melakukan penelitian untuk 

mengevaluasi mekanisme pemantauan tata kelola perusahaan terhadap struktur 
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modal pada 90 perusahaan manufaktur yang tercatat di Tehran Stock Exchange 

selama periode tahun 2007-2009. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ukuran dewan, kepemilikan institusional, dan konsentrasi 

kepemilikan. 

Ajanthan (2013) melakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh antara praktik tata kelola perusahaan terhadap struktur modal dan 

profitabilitas perusahaan. Penelitian ini menggunakan 18 perusahaan yang 

bergerak dalam bidang perhotelan dan restoran serta tercatat dalam Colombo 

Stock Exchange selama periode 2007-2012. Variabel ukuran dewan, komposisi 

dewan komisaris independen, dan dualitas CEO digunakan sebagai variabel 

independen dalam penelitian ini. 

Achchuthan, Kajananthan, dan Sivathaasan (2013) melakukan penelitian 

mengenai praktik tata kelola perusahaan dan struktur modal di Sri Lanka. Dengan 

menggunakan sampel atas 28 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Colombo 

Stock Exchange selama periode 2009 sampai dengan 2011. Adapun variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur kepemimpinan 

dewan, komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan, board committee, 

dan rapat dewan.  

Priya dan Nimalathasan (2013) meneliti pengaruh antara karakteristik 

dewan yang merupakan mekanisme dari pengontrolan perusahaan dalam 

memengaruhi struktur modal pada hotel dan restoran di Sri Lanka selama periode 

2008-2012. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rapat 
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direksi, inside directors, dualitas CEO, komposisi dewan komisaris independen, 

dan ukuran dewan.  

Dimitropoulos (2013) melakukan penelitian mengenai dampak kualitas tata 

kelola perusahaaan terhadap struktur modal dalam klub sepak bola Eropa. 

Penelitian ini menggunakan 67 klub sepak bola Eropa selama periode 2005-2009 

sebagai sampel penelitian.  Penelitian ini bertujuan untuk meninjau apakah tata 

kelola perusahaan dapat digunakan sebagai mekanisme dalam mengurangi tingkat 

utang yang tinggi yang mencirikan mayoritas klub sepak bola Eropa. Untuk 

melakukan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan variabel seperti 

komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan dualitas CEO sebagai variabel independen. 

Aziz, Ahmad, dan Arshad (2013) meneliti dampak dari struktur kepemilikan 

dan tata kelola perusahaan dalam memengaruhi struktur modal perusahaan 

Pakistan. Dalam mewakili struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan, 

penelitian ini menggunakan variabel ukuran dewan, komposisi dewan komisaris 

independen, dualitas CEO, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial 

sebagai variabel independen. Serta menggunakan variabel ukuran perusahaan dan 

profitabilitas sebagai variabel kontrol. Penelitian ini berfokus pada 32 perusahaan 

sektor konstruksi dan material yang tercatat di Karachi Stock Exchange selama 

periode 2007-2011. 

Akbari dan Rahmani (2013) meneliti peran dari adanya struktur kepemilikan 

dan tata kelola perusahaan terhadap struktur modal perusahaan di Iran. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan, komposisi 
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dewan komisaris independen, dualitas CEO, kepemilikan institusional, dan 

kepemilikan manajerial. Sementara variabel kontrol yang digunakan adalah 

ukuran perusahaan dan profitabilitas. Terdapat sebanyak 78 perusahaan non 

keuangan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange selama periode 2008-2012 

yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini.   

Gul, Malik, Siddiqui, dan Razzaq (2013) meneliti keterkaitan antara 

mekanisme tata kelola perusahaan dan keputusan pendanaan perusahaan di 

Pakistan. Penelitian ini menggunakan 24 perusahaan perbankan yang tercatat di 

Karachi Stock Exchange selama periode tahun 2008 hingga 2012. Konsentrasi 

kepemilikan, komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan, dan dualitas 

CEO digunakan sebagai variabel independen. Sementara variabel aset tetap 

berwujud, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan digunakan sebagai 

variabel kontrol. 

Duca (2013) menginvestigasi pengaruh antara karakteristik struktur dewan 

dan struktur modal perusahaan di Rumania. Variabel ukuran dewan, komposisi 

dewan komisaris independen, dan dualitas CEO digunakan sebagai variabel 

independen yang mewakili karakteristik dewan. Serta variabel ukuran perusahaan 

sebagai variabel kontrol dalam dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 

50 perusahaan yang terdaftar di Bucharest Stock Exchange dalam tahun 2010 

sebagai objek dalam penelitian. 

Agyei dan Owusu (2014) melakukan penelitian untuk melihat pengaruh 

antara struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadap struktur modal 

pada perusahaan manufaktur yang dipilih secara acak dan tercatat di Ghana Stock 
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Exchange selama periode 2007-2011. Variabel tata kelola perusahaan dan struktur 

kepemilikan yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini 

adalah ukuran dewan, komposisi dewan komisaris independen, dualitas CEO, 

board committee, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. 

Sementara variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan digunakan sebagai 

variabel kontrol. 

Ali, Nasir, dan Satti (2014) menganalisis dampak tata kelola perusahaan 

terhadap keputusan struktur modal pada perusahaan perbankan yang terdapat di 

Saudi Arabia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ukuran dewan, komposisi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan, 

kepemilikan manajerial, dan rapat dewan. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 10 perusahaan perbankan selama periode tahun 2010 dan 

2011 yang tercatat di Saudi Arabian Stock Exchange. 

Ola, Ghavidel, dan Taghipur (2014) meneliti pengaruh tata kelola 

perusahaan terhadap keputusan pendanaan pada 45 perusahaan manufaktur yang 

tercatat di Tehran Stock Exchange selama periode 2010 sampai dengan 2013. 

Variabel struktur kepemimpinan dewan, board committee, ukuran dewan, rapat 

dewan, dan komposisi dewan komisaris independen menjadi variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

Uwuigbe (2014) menganalisis pengaruh antara tata kelola perusahaan dan 

keputusan struktur modal pada perusahaan Nigeria. Variabel tata kelola 

perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan, dualitas 

CEO, komposisi dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial. 
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Penelitian ini menggunakan 40 perusahaan yang tercatat di Nigerian Stock 

Exchange selama periode 2006-2011 sebagai sampel penelitian. 

Ganzeboom (2014) meneliti dampak dari ukuran dewan, komposisi dewan 

komisaris independen, dan konsentrasi kepemilikan terhadap struktur modal. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara variabel 

tata kelola perusahaan tersebut dalam memengaruhi struktur modal 169 

perusahaan di Netherlands selama periode 2010 sampai dengan 2012. 

Jaradat (2015) melakukan investigasi mengenai pengaruh variabel tata 

kelola perusahaan dalam memengaruhi struktur modal pada perusahaan yang 

terdapat di Jordan. Variabel tata kelola perusahaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ukuran dewan, board gender, komposisi dewan komisaris 

independen, dan dualitas CEO. Penelitian ini juga menggunakan variabel ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan aset tetap berwujud sebagai variabel kontrol. 

Terdapat sebanyak 129 perusahaan non keuangan yang tercatat di Amman Stock 

Exchange selama periode 2009-2013 yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

Yaseen dan Amarneh (2015) melakukan penelitian apakah tata kelola 

perusahaan memegang peranan dalam menentukan struktur modal perusahaan. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusi keuangan, kepemilikan institusional, dan 

kepemilikan asing. Sementara variabel ukuran perusahaan, pembayaran dividen, 

tingkat pertumbuhan investasi, kas, dan rasio laba terhadap ekuitas. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan sektor keuangan yang tercatat di Amman Stock 

Exchange selama periode 2005-2011. 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

Penelitian ini menggunakan struktur modal sebagai variabel dependen. 

Struktur modal adalah campuran dari utang jangka panjang dan ekuitas yang 

harus dipertahankan perusahaan (Gitman & Zutter, 2012). Struktur modal 

perusahaan terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, saham biasa, dan 

laba ditahan. Besarnya proporsi utang yang dipertahankan perusahaan dapat 

diamati melalui debt to equity ratio, dengan membandingkan total utang 

perusahaan terhadap total ekuitas. 

 

2.3 Pengaruh Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Antara Ukuran Dewan Terhadap Struktur Modal 

Board of Directors (Dewan Direksi) merupakan badan puncak tertinggi 

dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yang juga memegang peranan utama 

dalam keputusan strategik yang diambil oleh perusahaan (Ganiyu & Abiodun, 

2012). Dewan direksi bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan untuk 

menjamin pertumbuhan perusahaan dan memaksimalkan pengembalian para 

pemegang saham. Selain itu, dewan direksi juga dituntut untuk melakukan 

pengawasan dan mendisiplinkan manajemen tingkat senior (Sheikh & Wang, 

2012). Oleh sebab itu, dewan direksi dipertimbangkan sebagai variabel yang 

penting dalam mempelajari pengaruh tata kelola perusahaan terhadap struktur 

modal.  

Ganiyu dan Abiodun (2012) menemukan adanya pengaruh signifikan positif 

antara ukuran dewan direksi terhadap struktur modal perusahaan. Semakin besar 
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ukuran dewan direksi dapat membuat perusahaan semakin rentan untuk memilih 

rasio gearing yang lebih tinggi dengan mengambil kesempatan untuk 

menggunakan modal eksternal guna melakukan modernisasi, ekspansi, eksploitasi 

agresif terhadap peluang investasi. Rasio gearing merupakan rasio utang 

perusahaan yang mengukur kapasitas penjamin (debitur) dalam kemampuan 

perusahaan membayar kewajibannya. Abor (2007) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi akan meningkatkan 

kekompakan para anggota dewan direksi dengan melakukan pengawasan yang 

kuat terhadap perusahaan sehingga cenderung mengadopsi utang yang tinggi agar 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rehman et al. (2010), Sheikh dan Wang (2012), Ahmadpour 

et al. (2012), Kajananthan (2012), Awan, Bukahri, dan Ansari (2012), Boroujeni 

et al. (2013), dan penelitian oleh Priya dan Nimalathasan (2013). Hasil signifikan 

positif juga ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Agyei dan Owusu 

(2014), Ali et al. (2014), Gul et al. (2013), Duca (2013), Jaradat (2015), serta 

penelitian oleh Gill, Biger, Mand, dan Shah (2012). 

Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Bodaghi dan 

Ahmadpour (2010) justru menunjukkan pengaruh signifikan negatif antara ukuran 

dewan direksi terhadap struktur modal perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin besar ukuran dewan direksi dapat memberikan tekanan kepada manajer 

untuk mengikuti tingkat gearing yang lebih kecil dan meningkatkan kinerja 

perusahaan. Vakilifard et al. (2011) juga menemukan bahwa ukuran dewan 

direksi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap rasio utang. Pengaruh 
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signifikan negatif ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran 

dewan direksi yang kecil serta lemahnya tata kelola perusahaan akan 

menggunakan jumlah utang yang semakin besar untuk mengurangi masalah 

agensi. Hasil dari kedua penelitian ini didukung pula oleh penemuan-penemuan 

lain yang dilakukan oleh Wen et al. (2002), Hasan dan Butt (2009), Heng, 

Azrbaijani, dan San (2012), Magdalena (2012), Ajanthan (2013), Dimitropoulos 

(2013), Aziz et al. (2013), Uwuigbe (2014), serta penelitian dari Achchuthan et al. 

(2013). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh G.C dan Rijal (2010), Saad (2010), 

Wellalage dan Locke (2012), Bokpin dan Arko (2009), Akbari dan Rahmani 

(2013), Ola et al. (2014), Ganzeboom (2014), serta penelitian oleh Mousavi et al. 

(2012) menemukan tidak adanya pengaruh signifikan antara ukuran dewan direksi 

dan struktur modal atau dalam pengertian lain ukuran dewan direksi tidak 

memengaruhi keputusan struktur modal perusahaan. Hussainey dan Aljifri (2012) 

dalam penelitiannya juga menemukan hasil penelitian yang sama. Ukuran dewan 

direksi yang besar cenderung akan mengalami kesulitan untuk mencapai 

kesepakatan yang disebabkan oleh adanya perbedaan dan pertentangan dalam 

berpendapat serta cara pandang (Hussainey & Aljifri, 2012).  

2.3.2 Pengaruh Antara Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap 

Struktur Modal 

Komposisi dewan komisaris independen menunjukkan proporsi non-

executive directors (external directors) atau yang lebih dikenal dengan istilah 

komisaris independen. Pengertian komisaris independen menurut UU No. 40 

Dwi Septiani, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2016 
UIB Repository©2016



29 
 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 120 ayat 2 adalah orang yang 

diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan 

pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris 

lainnya. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dapat memberikan 

sinyal kepada pasar bahwa perusahaan sedang diawasi atau dipantau secara 

efisien, sehingga lenders akan mempertimbangkan atas kelayakan perusahaan 

untuk diberikan pinjaman kredit (Bodaghi & Ahmadpour, 2010).  

Sheikh dan Wang (2012) menemukan adanya pengaruh signifikan positif  

antara komisaris independen dan struktur modal. Pengaruh ini menunjukkan 

bahwa semakin banyak komisaris independen maka perusahaan akan mengambil 

tingkat utang yang lebih banyak pada syarat-syarat yang menguntungkan, 

dikarenakan perusahaan sedang dipantau secara efektif. Hasil penelitian yang 

serupa juga ditemukan oleh G.C dan Rijal (2010), Rehman et al. (2010), 

Kajananthan (2012), Awan et al. (2012), Priya dan Nimalathasan (2013), Wen et 

al. (2002), Abor (2007), Bokpin dan Arko (2009), Jaradat (2015), serta penelitian 

dari Agyei dan Owusu (2014).  

Berbeda dengan hasil penelitian di atas, hasil penelitian dari Magdalena 

(2012) menunjukkan pengaruh signifikan negatif antara komposisi dewan 

komisaris independen terhadap keputusan struktur modal. Temuan ini 

menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris independen dalam 

perusahaan, maka dana dari pihak eksternal juga akan semakin rendah. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa sebuah perusahaan dengan jumlah dewan komisaris 
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independen yang lebih besar akan memiliki tingkat pengawasan yang lebih baik 

untuk meminimalkan kemungkinan tingginya tingkat utang perusahaan.  

Uwuigbe (2014) mengungkapkan bahwa sebagai pihak yang independen, 

komisaris independen bertindak untuk mengurangi masalah agensi dalam 

perusahaan. Semakin besar jumlah komisaris independen dalam perusahaan akan 

memiliki tingkat pengawasan yang lebih baik pula, termasuk dalam mengawasi 

perusahaan agar meminimalkan kemungkinan terhadap utang yang tinggi. Faktor 

yang mendasari hal tersebut adalah karena komisaris independen bertugas untuk 

mengawasi setiap keputusan manajer perusahaan, termasuk keputusan sumber 

pendanaan perusahaan. Akibat adanya pengawasan tersebut maka akan 

mendorong manajer perusahaan untuk meminimalkan tingkat utang yang diambil 

oleh perusahaan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari 

Abdoli et al. (2012), Wellalage dan Locke (2012), Ajanthan (2013), Boroujeni et 

al. (2013), Dimitropoulos (2013), Akbari dan Rahmani (2013), Heng et al. (2012), 

serta penelitian dari Ali et al. (2014). 

Berbeda dengan dua hasil penelitian di atas, penelitian dari Ganiyu dan 

Abiodun (2012) justru menemukan tidak adanya pengaruh signifikan atau tidak 

terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap keputusan struktur 

modal. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Bodaghi dan 

Ahmadpour (2010), Hasan dan Butt (2009), Vakilifard et al. (2011), Achchuthan 

et al. (2013), Aziz et al. (2013), Gul et al. (2013), Duca (2013), Ola et al. (2014), 

Ganzeboom (2014), dan penelitian dari Ahmadpour et al. (2012). 
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2.3.3 Pengaruh Antara Kepemilikan Manajerial Terhadap Struktur Modal 

Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajerial dalam perusahaan dapat 

mengurangi konflik agensi antara manajer dan pemegang saham, hal ini 

disebabkan oleh adanya keselarasan kepentingan antara manajer dan pemegang 

saham terhadap perusahaan (Dimitropoulos, 2013). Oleh sebab itu, variabel 

kepemilikan manajerial dapat menjadi variabel yang memengaruhi keputusan 

pendanaan dalam perusahaan. 

Penelitian Wellalage dan Locke (2012) menunjukkan adanya pengaruh 

signifikan positif antara kepemilikan manajerial dan struktur modal. Penemuan ini 

menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang 

tinggi cenderung mengejar tingkat utang yang tinggi pula. Tingginya kepemilikan 

saham oleh pihak manajerial tersebut akan dapat meminimalkan adanya kubu 

kubu dalam manajemen perusahaan, mengurangi masalah moral, dan informasi 

yang asimetris. Kepemilikan saham manajerial yang tinggi juga akan memberikan 

insentif yang besar dan meningkatkan kemampuan dalam memantau tindakan 

para manajer, sehingga perusahaan akan cenderung mengadopsi utang yang 

tinggi. Hal ini konsisten dengan penemuan oleh Rehman et al. (2010), yang mana 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 

struktur modal. Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian dari Rehman et 

al. (2010) dan penelitian oleh Wellalage dan Locke (2012) adalah penelitian dari 

Bokpin dan Arko (2009), Dimitropoulos (2013), Aziz et al. (2013), Agyei dan 

Owusu (2014), Yaseen dan Amarneh (2015), serta penelitian oleh Boroujeni et al. 

(2013). 
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Berbeda dengan penemuan di atas, hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sheikh dan Wang (2012) menemukan adanya pengaruh signifikan negatif antara 

kepemilikan manajerial dan keputusan struktur modal. Semakin besar 

kepemilikan manajerial akan menyelaraskan kepentingan manajer dan 

kepentingan pemegang saham luar dan mengurangi proporsi utang untuk 

mengurangi kemungkinan timbulnya masalah keagenan. Penemuan ini selaras 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Butt (2009), yang mana 

semakin meningkatnya kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan semakin 

meminimalkan proporsi penggunaan utang sehingga dapat meminimalisir risiko 

dan biaya kebangkrutan. Hasil penelitian oleh Said (2012), Ali et al. (2014), 

Akbari dan Rahmani (2013), serta Uwuigbe (2014) juga menemukan adanya 

pengaruh signifikan negatif antara variabel kepemilikan manajerial terhadap 

keputusan struktur modal.  

Berbanding terbalik dari kedua hasil penelitian di atas, penelitian yang 

dilakukan oleh Magdalena (2012), Abor dan Biekpe (2006), dan penelitian oleh 

Huang dan Song (2002) menunjukkan tidak adanya pengaruh antara kepemilikan 

manajerial dalam pengambilan keputusan pendanaan perusahaan. 

2.3.4 Pengaruh Antara Kepemilikan Institusional Terhadap Struktur Modal 

Kehadiran pemegang saham institusional dalam perusahaan dapat 

membantu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen 

perusahaan  dalam menentukan kebijakan operasional dan keuangan perusahaan. 

Berdasarkan fakta ini pula, perusahaan-perusahaan saat ini melakukan penekanan 

terhadap pemisahan kepemilikan dari manajerial perusahaan dengan tujuan untuk 
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mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen 

perusahaan (Boroujeni et al., 2013).  

Penelitian yang dilakukan oleh Abdoli et al. (2012) mengenai pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap struktur modal perusahaan menunjukkan 

adanya pengaruh signifikan positif. Semakin tinggi pemusatan kepemilikan oleh 

perusahaan-perusahaan milik negara atau perseroan terbatas dan badan hukum, 

maka pendanaan berupa pinjaman atau obligasi juga akan semakin besar. Hal ini 

disebabkan oleh kemudahan pemegang saham untuk mengakses sumber 

pendanaan tersebut. Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian oleh 

Dimitropoulos (2013), Boroujeni et al. (2013), Huang dan Song (2002), Abor dan 

Biekpe (2006), serta penelitian oleh Agyei dan Owusu (2014). 

Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

keputusan struktur modal perusahaan. Hasil penelitian ini dikemukakan oleh 

Hussainey dan Aljifri (2012), hasil penelitian tersebut menyiratkan bahwa 

semakin banyak investor institusional di dalam perusahaan akan semakin 

mengurangi proporsi kebutuhan pembiayaan perusahaan dengan menggunakan 

utang. Hal ini selaras dengan teori pecking order, yang mana perusahaan akan 

lebih memilih untuk menggunakan sumber pendanaan internal seperti kas dari 

hasil kegiatan operasional.  

Lakshmi (2009) mengungkapkan semakin banyak investor institusional 

dalam perusahaan maka akan semakin mengurangi proporsi tingkat pendanaan 

perusahaan dengan menggunakan utang. Karena, perusahaan dengan tingkat utang 

yang tinggi akan menghadapi risiko keuangan yang tinggi pula di masa yang akan 
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datang. Oleh sebab itu, investor institusional akan lebih memilih untuk 

menggunakan tingkat pendanaan dengan utang yang semakin kecil. Konsisten 

dengan hasil penelitian oleh Lakshmi (2009) serta penelitian oleh Hussainey dan 

Aljifri (2012), penelitian yang dilakukan oleh Najjar dan Taylor (2008), 

Ahmadpour et al. (2012), Akbari dan Rahmani (2013), serta penelitian dari 

Mousavi et al. (2012) juga menemukan adanya pengaruh signifikan negatif antara 

kepemilikan institusional terhadap struktur modal.  

Penelitian yang dilakukan oleh Magdalena (2012) mengenai pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap struktur modal perusahaan menemukan tidak 

adanya pengaruh signifikan antara kedua variabel tersebut. Kurangnya 

transparansi dalam perusahaan menyebabkan pemegang saham institusional 

kurang menyadari kondisi internal perusahaan selain informasi yang diberikan 

oleh pihak manajemen. Investor institusional yang kurang memiliki akses 

terhadap informasi internal perusahaan tidak akan mampu memberikan analisis 

dan cenderung menyerahkan keputusan struktur modal perusahaan kepada pihak-

pihak yang memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Magdalena (2012) juga didukung oleh hasil 

penelitian dari Wellalage dan Locke (2012), Hasan dan Butt (2009), Bodaghi dan 

Ahmadpour (2010), Aziz et al. (2013), serta penelitian oleh Yaseen dan Amarneh 

(2015). 

2.3.5 Pengaruh Antara Konsentrasi Kepemilikan Terhadap Struktur Modal 

Konsentrasi kepemilikan adalah kepemilikan saham oleh lima besar 

pemegang saham tertinggi dari jumlah saham yang beredar di dalam perusahaan 
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(Sheikh dan Wang, 2012). Pemegang saham besar atau tertinggi ini dikenal juga 

dengan istilah blockholders. Adanya kepemilikan blockholders dapat membantu 

perusahaan dalam mengurangi agency problem antara manajer dan pemegang 

saham serta dapat memengaruhi manajemen dalam pengambilan keputusan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sheikh dan Wang (2012) menemukan 

adanya pengaruh signifikan positif antara variabel konsentrasi kepemilikan dan 

struktur modal, yang mana blockholders merupakan alat monitor yang efektif dan 

memiliki lebih banyak kemampuan untuk memaksa manajemen dalam mengambil 

tindakan untuk menggunakan tingkat utang yang optimal daripada yang 

diinginkan secara pribadi oleh manajer, dengan begitu akan dapat memaksimalkan 

pula kemakmuran pemegang saham. Penemuan ini juga selaras dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ahmadpour et al. (2012), Gul et al. (2013), Ali et al. (2014), 

serta penelitian oleh Ganzeboom (2014) bahwa terdapat pengaruh yang positif 

antara konsentrasi kepemilikan dengan sruktur modal perusahaan. 

Sementara itu hasil penelitian oleh Rehman et al. (2010), Said (2012), Abor 

dan Biekpe (2006), dan Mousavi et al. (2012) berbanding terbalik dengan kedua 

hasil penelitian di atas, yang mana hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat 

keterkaitan antara konsentrasi kepemilikan dan struktur modal perusahaan.  

2.3.6 Pengaruh Antara Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal 

Ukuran perusahaan mengukur besar kecilnya suatu perusahaan yang dinilai 

berdasarkan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sheikh dan Wang (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan positif antara ukuran perusahaan dan struktur modal. Pengaruh positif 
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ini konsisten dengan teori model statistik trade-off, yang menyarankan agar 

perusahaan berskala besar seharusnya meminjam dalam porsi yang lebih besar 

karena kemampuan mereka dalam mendiversifikasi risiko serta untuk 

memanfaatkan keuntungan dari adanya perlindungan pajak atas pembayaran 

beban bunga.  

Hasan dan Butt (2009) mengutarakan bahwa perusahaan besar pada 

umumnya memiliki hubungan yang dekat dan kuat terhadap kreditur, hal ini akan 

memudahkan perusahaan untuk memperoleh pendanaan dengan menggunakan 

utang pada tingkat yang menguntungkan, oleh sebab itu variabel ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap struktur modal 

perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Bodaghi dan Ahmadpour (2010), 

Magdalena (2012), Boroujeni et al. (2013), Agyei dan  Owusu (2014), Hussainey 

dan Aljifri (2012), Najjar dan Taylor (2008), Vakilifard et al. (2011), G.C dan 

Rijal (2010),  Aziz et al. (2013), Akbari dan Rahmani (2013), Abor (2007), serta 

penelitian oleh Bokpin dan Arko (2009) juga menemukan hasil yang serupa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wellalage dan Locke (2012) menemukan 

hasil penelitian yang berbeda dengan hasil penelitian di atas. Yang mana, semakin 

besar ukuran perusahaan justru akan mendorong perusahaan untuk menggunakan 

tingkat utang yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh semakin besar dan 

semakin matangnya suatu perusahaan akan menghasilkan dana internal yang 

besar, dan perusahaan akan cenderung untuk menghindari penggunaan pendanaan 

yang berasal dari eksternal seperti penggunaan utang.  
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2.3.7 Pengaruh Antara Profitabilitas Terhadap Struktur Modal 

Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio return on asset (ROA), 

yang mengukur tingkat laba yang mampu perusahaan hasilkan dari penggunaan 

aset dan laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

tingkat profitabilitas yang tinggi rentan untuk memilih rasio gearing yang tinggi 

pula, dengan cara mengambil peluang terhadap sumber modal yang berasal dari 

eksternal untuk digunakan sebagai keperluan modernisasi perusahaan, ekspansi, 

serta eksploitasi peluang investasi (Ganiyu & Abiodun, 2012). Pernyataan dari 

penelitian oleh Ganiyu dan Abiodun (2012) tersebut menunjukkan bahwa 

profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap struktur modal. Hasil 

penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wellalage 

dan Locke (2012) serta Vakilifard et al. (2011). 

Sheikh dan Wang (2012) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh 

signifikan negatif antara profitabilitas perusahaan terhadap struktur modal. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan 

yang tinggi cenderung akan meminjam pada tingkat yang rendah daripada 

perusahaan yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah. Hasan dan Butt 

(2009) juga menemukan hasil penelitian yang serupa, yang mana perusahaan yang 

memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan menggunakan dana yang berasal 

dari internal sebagai pilihan pertama dalam memutuskan pembiayaan suatu 

proyek sebelum memutuskan untuk menggunakan utang. Bodaghi dan 

Ahmadpour (2010), Magdalena (2012), Agyei dan Owusu (2014), Aziz et al. 

(2013), serta Bokpin dan Arko (2009) juga menemukan hasil penelitian yang 
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mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sheikh dan Wang (2012) serta Hasan 

dan Butt (2009).  

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan model penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis 

akan menggunakan kombinasi dari jurnal penelitian oleh Ganiyu dan Abiodun 

(2012), Sheikh dan Wang (2012), serta Magdalena (2012). Penelitian ini 

menggunakan tempat, waktu, dan objek penelitian  yang berbeda dari ketiga 

penelitian tersebut. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.11 di bawah ini. 

Gambar 2.11 
    Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Struktur Modal pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
 

 

 

 

 

 
 
Sumber: Ganiyu dan Abiodun (2012), Sheikh dan Wang (2012), dan Magdalena 

(2012). 
 

Berdasarkan kerangka model penelitian pada gambar di atas, maka hipotesis 

untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan Institusional 

Variabel Kontrol: 
 Ukuran Perusahaan 
 Profitabilitas 
 

Struktur Modal 

Komposisi  Dewan Komisaris 
Independen 

Ukuran Dewan 

Konsentrasi Kepemilikan 
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H1:  Ukuran Dewan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap struktur 

modal. 

H2: Komposisi Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap struktur modal. 

H3: Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

struktur modal. 

H4: Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

struktur modal. 

H5: Konsentrasi Kepemilikan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

struktur modal. 

H6: Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap struktur 

modal. 

H7: Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap struktur modal. 
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