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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan merupakan sebuah badan ataupun organisasi yang didirikan 

untuk melakukan produksi barang ataupun jasa dan diperjualbelikan dengan 

tujuan memperoleh laba. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 menyatakan 

bahwa perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha 

dan bersifat tetap serta terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan yaitu memperoleh 

keuntungan (Republik Indonesia, 1982). Tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Asumsi bahwa kinerja perusahaan 

tergantung pada nilai yang dihasilkan untuk pemegang saham. Semakin tinggi 

nilai saham perusahaan semakin baik pula kondisi finansial pemegang saham 

(Ross, Westerfield, & Jaffe, 2002). 

Keberhasilan tujuan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah dana perusahaan. Dana sangat diperlukan oleh perusahaan 

untuk melakukan kegiatan operasionalnya karena ketidakmampuan untuk 

membayar pemasok ataupun karyawan dapat mengakibatkan kebangkrutan 

perusahaan tersebut. Dana menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, 

sumber internal dan sumber eksternal. Dana yang berasal dari sumber internal 

adalah dana yang diperoleh dari pendapatan perusahaan sedangkan sumber 

eksternal adalah dana yang diperoleh dari para kreditor maupun investor.  

Dana eksternal perusahaan yang berasal dari gabungan kreditor dan 

investor disebut dengan struktur modal. Struktur modal ini menggambarkan 
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proporsi pendanaan perusahaan yang berasal dari utang jangka pendek dan jangka 

panjang dan ekuitas (Ross et al. 2002). Struktur modal dikatakan optimal apabila 

dapat meminimalkan kemungkinan kebangkrutan dan memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham (Gill, Biger, Mand, & Shah, 2012). Keseimbangan dalam 

struktur modal tersebut dapat membantu perusahaan dalam menciptakan keuangan 

yang kuat dan stabil.  

Besarnya pengaruh dari struktur modal mengakibatkan pengambilan 

keputusan dalam penggunaan dana yang berasal dari kreditor maupun investor 

tidak mudah, karena masing-masing sumber memiliki kekurangan dan kelebihan 

tersendiri. Penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman dapat menghemat 

pajak dikarenakan beban bunganya sedangkan dana yang bersumber dari ekuitas 

tidak dapat menghemat pajak dengan pembagian dividen (Mahmud, Herani, Rajar, 

& Farooqi, 2009). Keuntungan lain adalah kreditor tidak memiliki hak suara 

sehingga pemegang saham memiliki kuasa yang lebih besar terhadap perusahaan 

namun ketergantungan terhadap utang juga dapat meningkatkan kemungkinan 

kebangkrutan (Abdoli, Lashkary, & Dehghani, 2012). Keuntungan dengan 

pendanaan ekuitas adalah tidak ada beban tetap yang perlu dikhawatirkan 

(Masnoon & Saeed, 2014).  

Pentingnya keseimbangan dalam menentukan struktur modal menjadi 

dorongan untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan struktur modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan adalah karakteristik dewan sebagai pihak yang mengatur 

jalannya perusahaan dan mengambil keputusan, karakteristik kepemilikan sebagai 

pihak yang memiliki saham dan wewenang atas perusahaan serta mengganti 
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anggota dewan. Faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan adalah 

karakteristik perusahaan yang merupakan kemampuan perusahaan untuk 

mendukung penerbitan saham ataupun peminjaman dana. Berdasarkan uraian di 

atas, maka penelitian mengenai struktur modal dilakukan dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengambilan Keputusan 

Struktur Modal.” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah menentukan struktur modal 

yang baik bagi kelangsungan suatu perusahaan, dengan menganalisis faktor-faktor 

yang mendorong pengambilan keputusan tersebut. Berdasarkan faktor-faktor 

tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Apakah dewan independen berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal? 

b) Apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal?  

c) Apakah rapat dewan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal?  

d) Apakah dewan wanita berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? 

e) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal? 

f) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal?  

g) Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap 

struktur modal? 

h) Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap struktur 

modal? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian struktur modal ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang berperan besar dalam mempengaruhi keputusan perusahaan untuk 

menentukan struktur modal. Tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Untuk mengetahui pengaruh dewan independen terhadap struktur modal. 

b) Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan terhadap struktur modal. 

c) Untuk mengetahui pengaruh rapat dewan terhadap struktur modal. 

d) Untuk mengetahui pengaruh dewan wanita terhadap struktur modal.  

e) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap struktur 

modal. 

f) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap struktur 

modal. 

g) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap struktur 

modal. 

h) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap struktur modal. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan struktur modal, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Manfaat dari 

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini adalah dapat memberikan informasi kepada 

perusahaan mengenai kemampuan perusahaan dalam mengatur sumber 

dananya. Hasil tersebut juga dapat digunakan oleh perusahaan sebagai 

dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan struktur modal 

sehingga dapat meminimalkan resiko kebangkrutan dan memaksimalkan 

aset pemiliknya. 

b) Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor 

mengenai tingkat solvabilitas perusahaan, sehingga hasil ini dapat 

menjadi salah satu bahan pertimbangan atau patokan bagi investor dalam 

melakukan analisa sebelum mengambil suatu keputusan investasi. 

c) Bagi Kreditor 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada kreditor 

mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. 

Informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi kreditor dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman kredit. 

d) Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal sebuah 

perusahaan serta melengkapi temuan-temuan empiris di bidang akuntansi. 

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta 

referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya. 
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1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dari penelitian ini akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas mengenai bagian dari skripsi. Skripsi ini disusun dan dibagi 

menjadi lima bab, dimana masing-masing bab saling berhubungan dengan 

perincian sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan, dan manfaat dari penelitian serta 

sistematika pembahasan dari penyusunan skripsi ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai penelitian-

penelitian terdahulu yang relevan untuk digunakan sebagai dasar dalam 

menganalisis dan membahas penelitian ini. Hal ini juga digunakan untuk 

mengembangkan model penelitian dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, definisi 

operasional variabel yang akan diuji, teknik pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil pengujian data yang dikumpulkan dan memberikan 

penjelasan mengenai hasil dari hipotesis yang telah diuji tersebut. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini mengemukakan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari 

hasil penelitian dan keterbatasan dari penelitian ini serta rekomendasi 

yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya. 
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