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ABSTRACT 

The aim of this research is to analyze the effect of the board size, board 

remuneration, board meeting, audit committee, and outside directors on capital 

structure. This research used the multiple linear regression. This research used 

the annual report and financial statement of manufacturing company listed in 

Indonesia Stock Exchange period of 2013-2015. The technique of sampling 

method is purposive sampling method wich giving the sampling result about 31 

company. 

The result of this research indicated that the outside directors has effected 

to the capital structure. While the other variabel such as board size, board 

remuneration, board meeting, and audit committee have not effected to the capital 

structure. 

Keywords : Board Size, Board Remuneration, Board meeting, Audit Committee, 

Outside Directors, Capital Structure. 

PENDAHULUAN 

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi begitu pesat mengakibatkan 

persaingan yang kompetitif dalam dunia usaha. Dalam menjalankan operasional 

perusahaan tidak pernah terlepas dari kebutuhan akan modal. Persaingan bisnis 



 

 

yang kompetitif pun dapat mempengaruhi kebutuhan modal suatu perusahaan. 

Terutama bila perusahaan akan melakukan ekspansi, yaitu memperluas atau 

memperbesar usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan 

peralatan dan perlengkapan, perekrutan pegawai, dan lain sebagainya. Bila 

sumber modal / pendanaan  internal perusahaan telah digunakan secara maksimal, 

maka perusahaan perlu mencari sumber modal / pendanaan baru. Capital structure 

merupakan pendanaan ekuitas dan utang pada suatu perusahaan yang sering 

dihitung berdasarkan besaran relatif berbagai sumber pendanaan (Subramanyam 

dan Wild: 2010). 

Dalam penetapan capital structure dibutuhkan kerjasama tim yang baik dari 

pemangku kepentingan (stakeholders) perusahaan (Rahadian:2014). Hal ini 

menunjukkan bahwa penetapan capital structure tidak lepas dari stakeholder yang 

memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Eratnya hubungan antara capital 

structure dengan stakeholder memicu perlunya sebuah mekanisme yang 

menjamin kepentingan stakeholder (Bulan : 2014). Perlunya mekanisme tersebut 

disebabkan oleh kepentingan untuk mengontrol tindakan-tindakan yang dilakukan 

manajemen dalam mendukung kepentingan stakeholder. 

Menurut Corporate Governance Perception Index (2012) corporate 

governance (tata kelola perusahaan) muncul sebagai serangkaian mekanisme yang 

mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan 

berjalan sesuai dengan harapan para stakeholder. Tata kelola yang baik dapat 

meningkatkan stabilitas ekonomi perusahaan (Rahardian (2014).  Hamzah (2009) 

menyebutkan tata kelola perusahaan mewakili bagaimana sebaiknya agar 

perusahaan terarah dengan baik. Hamzah (2009) dalam penelitiannya juga 

menemukan bahwa corporate governance berpengaruh terhadap capital structure 

perusahaan.  

Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh corporate governance 

terhadap capital structure (struktur modal) yang pernah dilakukan di Dunia 

terutama Indonesia. Namun pada setiap penelitian terdapat perbedaan faktor apa 

yang diteliti. Tidak hanya itu, hasil yang diteliti pun berbeda-beda.  



 

 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil 

penelitian (research gap) pada penelitian Kajananthan (2012) dengan Bulan 

(2014), yang meneliti pengaruh rapat direksi dengan capital structure. Bulan 

(2014) menemukan pengaruh positif antara rapat direksi dengan struktur modal, 

sedangkan Kajananthan (2012) menemukan rapat direksi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap capital structure. Selain itu, ukuran dewan direksi 

berpengaruh positif terhadap capital structure dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Abor (2007) dan Sheikh dan Wang (2012), namun berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Hamzah (2009), Nugroho (2013) dan Bulan (2014) 

yang meneliti bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap capital 

structure. Remunerasi direksi pada penelitian Sheikh dan Wang (2012) memiliki 

pengaruh yang negatif dengan capital structure, sedangkan dalam penelitian 

Nugroho (2013) remunerasi direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap capital 

structure. Masnoon dan Rauf (2013) dan Nugroho (2013) meneliti adanya 

pengaruh negatif antara Komisaris Independen dengan capital structure, namun 

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abor (2007) dan Sheikh dan 

Wang (2012) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif 

terhadap capital structure. 

Mengacu pada reseach gap yang terjadi pada penelitian-penelitian 

sebelumnya, peneliti ingin meneliti kembali ukuran dewan direksi, remunerasi 

direksi,  rapat direksi, komisaris independen, serta menambah satu variabel lain 

sebagai mekanisme corporate governance, yakni komite audit untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap capital structure perusahaan. Penelitian ini meneliti 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

sebagai objek penelitian. 

 

 

 

 



 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

Landasan Teori 

1. Capital Structure 

J. Fred Weston (dalam Rahardian, 2014) mengatakan bahwa capital structure 

adalah pembiayaan/pendanaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, 

saham preferen, dan modal pemegang saham. Mencari pendanaan untuk struktur 

modal merupakan masalah utama bagi perusahaan. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa sumber dana perusahaan berasal dari 

utang dan modal. Sebagai sebuah entitas perusahaan harus ada yang memiliki. 

Kepentingan pemilik inilah yang tercermin dalam ekuitas. Dengan demikian tidak 

mungkin sebuah perusahaan memiliki utang seratus persen. Perusahaan selalu 

dalam pilihan menentukan komposisi antara utang dan modal. Komposisi antara 

utang dan modal ini disebut dengan struktur modal (Prihadi, 2013). 

Dalam menjalankan usahanya, pemegang saham (owner) biasanya menunjuk 

manajer untuk membantu dalam pengelolaan perusahaan, khususnya pengelolaan 

keuangan perusahaan yang dalam hal ini berada dalam naungan manajemen 

keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimumkan 

kesejahteraan pemilik modal atau memaksimumkan nilai perusahaan. Salah satu 

fungsi pokok manajemen keuangan yaitu keputusan pendanaan (financing 

decision). Melalui fungsi pokok keputusan pendanaan ini, manajemen akan 

menentukan bauran pendanaan yang optimal yang akan memaksimumkan nilai 

perusahaan. Bauran pendanaan merupakan bauran utang dan ekuitas (modal) 

perusahaan (Sitanggang, 2013).  

Sitanggang (2013) juga menyebutkan bahwa secara umum bauran pendanaan 

tersebut dapat diukur dengan tiga cara, yaitu : 

1. Rasio utang terhadap total aktiva (debt to total assets ratio - DTAR) 

Rasio ini dihitung dengan cara membagi total utang dengan total asset 

2. Rasio utang terhadap modal sendiri (debt to equity ratio - DER) 



 

 

Rasio ini dihitung dengan cara membagi total utang dengan modal sendiri 

3. Rasio kelipatan total aktiva terhadap modal sendiri (equity multiplier – 

EM) 

Rasio ini dihitung dengan membagi total aktiva dengan modal sendiri 

2. Teori Keagenan 

Jensen dan  Meckling  (dalam Nugroho, 2013) menyatakan bahwa hubungan 

keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer dengan investor. Masalah 

keagenan yang terjadi antara pihak  principal dan pihak agen dalam melakukan 

transaksi entitas atau organisasi dapat menimbulkan kerugian berupa biaya 

keagenan (Agency cost). Biaya keagenan adalah biaya ekstra yang harus 

dikeluarkan untuk menyelesaikan konflik yang muncul antara pemegang saham 

dan manajer. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa biaya keagenan 

tersebut terbagi tiga yaitu monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. 

Monitoring Cost yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengamati, 

mengontrol, serta membatasi perilaku agen agar tidak merugikan pihak principal. 

Bonding cost yaitu biaya yang dikeluarkan principal untuk menetapkan dan 

mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen bertindak sesuai kepentingan 

principal. Sedangkan residual loss adalah penurunan tingkat kesejahteraan 

prinsipal maupun agen setelah adanya agency relationship. 

Masalah keagenan yang timbul terus menerus didalam perusahaan dapat 

mengakibatkan asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan 

dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak 

dimiliki oleh pihak luar perusahaan (Rahmawati, Suprano, & Qomariah, 2006). 

Menurut Scott (dalam Rahardian, 2014) asimetri informasi terdiri dari dua 

macam, yaitu moral hazard dan adverse selection. Moral hazard adalah kegiatan 

yang dilakukan para manajer tidak diketahui seluruhnya oleh pemegang saham 

maupun pemberi pinjaman (kreditor), sehingga kegiatan yang melanggar kontrak 

dan sebenarnya secara etika dan norma tidak layak dapat dilakukan oleh manajer 

tanpa diketahui oleh pemegang saham. Sedangkan adverse selection yaitu bahwa 



 

 

para manajer serta orang-orang dalam perusahaan lainnya biasanya mengetahui 

lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan 

investor luar. Dan fakta yang ada dapat membuat pemegang saham dalam 

mengambil keputusan pun tidak tersampaikan. 

3. Pecking Order Theory 

Pecking order theory merupakan suatu teori alternatif keputusan 

pendanaan perusahaan, dimana perusahaan akan berusaha mendanai investasinya 

berdasarkan urutan risiko.  

Prihadi (2013) menyebutkan beberapa prinsip dasar dalam pecking order 

theory yaitu : (1) Perusahaan menggunakan dana secara internal, seperti dana 

yang dihasilkan dari laba ditahan dan penyusutan (depreciation). (2) perusahaan 

menyesuaikan target rasio pembayaran deviden terhadap kesempatan investasi, 

sambil mencoba perubahan mendadak dalam pembayaran deviden. (3) perusahaan 

menetapkan kebijakan deviden yang ketat. Pada saat bersamaan perusahaan 

menghadapi ketidakpastian. Dapat terjadi arus kas akan lebih atau kurang dari 

investasi. Kelebihan kas dalam arus kas akan digunakan untuk membayar utang 

atau untuk investasi jangka pendek pada sekuritas, sedangkan jika terjadi 

kekurangan kas maka akan dicukupi  pertama kali dengan kas yang ada atau 

menjual investasi jangka pendek. (4) apabila pendanaan eksternal diperlukan, 

perusahaan mengutamakan untuk menerbitkan sekuritas paling aman. Mereka 

akan mulai dengan utang, kemudian mungkin hybrid securities seperti obligasi 

konversi, dan terakhir baru menerbitkan saham (ekuitas). 

 Dari keempat prinsip dasar diatas dapat diambil kesimpulan apabila dana 

internal tidak mencukupi, maka perusahaan akan mencari dana eksternal. 

Perusahaan akan memilih sekuritas yang paling aman terlebih dahulu yaitu 

dengan menerbitkan surat utang. Namun penggunaan utang akan mencapai batas 

tertentu, yang artinya penggunaan utang tidak bisa lagi dilakukan karena telah 

mencapai batas maksimum. Hal ini berarti, perusaahaan akan menggunakan 

alternatif terakhir yaitu dengan menerbitkan saham. 



 

 

 

Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Capital Structure 

Dalam pecking order theory menjelaskan bahwa perusahaan akan 

cenderung lebih memilih utang dibandingkan dengan menerbitkan saham. Hal ini 

karena, utang lebih memiliki risiko finansial yang rendah serta untuk mencegah 

terjadinya moral hazard. Dewan direksi mempunyai peran yang penting dalam 

mengelola perusahaan, melaksanakan keputusan-keputusan bisnis termasuk 

keputusan pendanaan.  Hal ini didukung dengan UU no. 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas dalam pasal 92 ayat (1) yang menyebutkan bahwa direksi 

berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan perusahaan untuk 

kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.. 

 Razaee (2007) menyatakan bahwa dewan direksi melakukan pengawasan 

rencana, keputusan, dan tindakan manajemen, serta memonitor perilaku etis, 

pelaporan keuangan, dan kepatuhan hukun yang dapat sangat efektif dalam 

mewujudkan GCG dan melindungi kepentingan stakeholders. Hal ini berarti 

direksi memiliki fungsi sebagai monitoring untuk mengawasi tindakan manajer. 

Fungsi tersebut berguna untuk mencegah manajer bertindak demi kepentingannya 

sendiri supaya tidak menimbulkan permasalahan agensi serta terjadinya asimetric 

information antara principal dan agen. 

 Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran dewan 

direksi dalam perusahaan maka semakin besar pula rasio utang perusahaan. 

Pernyataan tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abor 

(2007).  Menurut Abor (2007) ukuran dewan yang semakin besar cenderung akan 

menimbulkan monitoring yang luas serta menerapkan kewajiban yang besar untuk 

menambah nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil 

hipotesis sebagai behrikut : 

H1: Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap capital structure. 



 

 

2. Pengaruh Remunerasi Direksi Terhadap Capital Structure 

Remunerasi merupakan total kompensasi yang diterima yang diterima 

pegawai sebagai imbalan atas jasa yang telah dikerjakannya. Remunerasi 

mengandung dua unsur yaitu kompensasi (gaji) dan komisi (bonus). Secara umum 

pegawai menginginkan remunerasi yang tinggi. Mereka akan bekerja dengan baik 

sesuai fungsinya karena remunerasi merupakan motivasi mereka, begitu juga 

dengan direksi. Remunerasi yang tinggi akan mendorong direksi untuk lebih aktif 

melakukan pengawasan dan pengendalian yang berpengaruh dalam menentukan 

kebijakan yang diambil pada perusahaan.  

  Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sheikh dan Wang (2012), 

ditemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara remunerasi direksi terhadap 

total debt ratio. Hal ini berarti bahwa direksi mengejar penurunan leverage untuk 

menghindari risiko tambahan dan tekanan kinerja akibat dari tingginya tingkat 

leverage dan untuk menjaga posisi mereka serta untuk mendapatkan gaji dan 

bonus yang besar. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai 

berikut : 

H2: Remunerasi direksi berpengaruh terhadap capital structure. 

3. Pengaruh Rapat Direksi Terhadap Capital Structure 

Rapat direksi adalah peristiwa penting dalam dalam manajemen sebuah 

perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya direksi mengadakan rapat. Rapat 

direksi menunjukkan keaktivan direksi dalam pengelolaan perusahaan. Dewan 

direksi yang proaktif berpartisipasi dalam keputusan-keputusan strategis, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaaan manajemen yang tangguh, mengawasi 

rencana, keputusan, dan tindakan manajemen, dan memonitor perilaku etis, 

pelaporan keuangan, dan kepatuhan hukum, dapat sangat efektif dalam 

mewujudkan corporate governance yang baik dan melindungi kepentingan 

stakeholders (Razaee, 2007). 



 

 

  Lewat rapat direksi inilah direksi dapat menunjukkan eksistensinya dalam 

mengelola perusahaan. Semakin banyak jumlah rapat direksi yang diadakan 

tingkat hutang akan meningkat dalam rangka mengejar struktur modal yang 

optimal dan meminimumkan biaya modal rata-rata dan memaksimumkan nilai 

perusahaan. 

 Penjelasan diatas mengindikasikan bahwa semakin sering diadakannya 

rapat maka rasio hutang akan semakin meningkat. Pernyataan ini selaras dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bulan (2014)  yang menemukan bahwa rapat 

direksi berpengaruh positif terhadap capital structure. Berdasarkan uraian tersebut 

dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 

H3: Rapat direksi berpengaruh terhadap capital structure. 

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Capital Structure 

Komite audit adalah professional yang dibentuk oleh dewan komisaris 

untuk membantu komisaris dalam mengawasi direksi dan manajemen. 

Keberadaan komite audit juga secara efektif membantu proses pengawasan 

terhadap manajemen. Artinya, keberadaan komite audit dapat meminimumkan 

masalah keagenan. 

 Rapilu (dalam Bulan, 2014) menyatakan bahwa komite audit yang 

bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit 

eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal dapat mengurangi sifat 

opportunistic manajemen.  

 Rianingsih (2008) menyatakan perusahaan yang memiliki komite audit 

akan memiliki peringkat surat utang yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang 

tidak memiliki komite audit. Keberadaan Komite Audit akan mendorong 

perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang lebih akurat, dan akan 

menurunkan risiko kredit (default risk) serta meningkatkan peringakat utang 

perusahaan (Asrida,2011).  



 

 

 Hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa komite audit berpengaruh 

terhadap rasio utang perusahaan. Pernyataan ini selaras dengan penelitian yang 

dilakukan Asrida (2011) yang menemukan pengaruh positif antara komite audit 

dengan debt equity ratio. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil hipotesis 

sebagai berikut : 

H4: Komite audit berpengaruh terhadap capital structure. 

5. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Capital Structure 

Komisaris independen merupakan orang yang diangkat berdasarkan 

keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, 

anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Adanya komisaris 

independen dapat memantau manajemen lebih aktif, sehingga memaksa 

manajemen untuk memilih tindakan yang  memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham.  

Dengan hal tersebut diatas dapat dipastikan konflik agensi akan semakin 

rendah. Keleluasaan komisaris independen membuat mereka dapat memandang 

perusahaan dengan cara yang berbeda dan tentunya lebih objektif. Komisaris 

independen akan memberikan saran dan kebijakan terbaik untuk perusahaan 

seperti pemilihan modal. Saran yang mereka berikan akan tergantung pada free 

cash flow perusahaan. Jika free cash flow perusahaan positif, maka komisaris 

independen akan menyarankan perusahaan untuk menambah kewajiban (Nugroho, 

2013). 

Abor (2007) dan Sheikh dan Wang (2012) dalam penelitiannya menemukan 

hubungan  positif yang signifikan antara Komisaris independen dengan capital 

structure. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah dewan dengan dewan 

komisaris independen yang lebih besar dapat mengawas manajemen dengan lebih 

aktif, oleh karena itu mereka memaksa manajemen untuk memilih tindakan untuk 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Sheikh dan Wang, 2012). 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut : 



 

 

H5: Komisaris independen berpengaruh terhadap capital structure. 

6.  Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Remunerasi Direksi, Rapat Direksi, 

Komite Audit, Dan Komisaris Independen Terhadap Capital Structure 

Ukuran dewan direksi, remunerasi direksi, rapat direksi, dan komisaris 

independen adalah organ dalam corporate governance (tata kelola perusahaan). 

Sedangkan komite audit merupakan mekanisme corporate governance itu sendiri. 

Hal ini berarti, ukuran dewan direksi, remunerasi direksi, rapat direksi, komisaris 

independen, dan komite audit merupakan bagian dari corporate governance 

perusahaan. 

Sheikh dan Wang (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa tata 

kelola yang berkualitas tinggi akan meningkatkan kinerja perusahaan tidak hanya 

dengan membangun dan mempertahankan budaya perusahaan yang memotivasi 

manajemen untuk mengambil tindakan-tindakan yang memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham, tetapi juga dengan mengurangi biaya modal. Hal ini didukung 

dengan Hamzah (2009) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara corporate governance terhadap capital structure 

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis terakhir dalam penelitian ini 

adalah : 

H6 : Ukuran dewan direksi, remunerasi direksi, rapat direksi, komite audit, 

dan komisaris independen berpengaruh terhadap capital structure 

METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian menurut Sugiono (dalam Sujarweni, 2015) merupakan 

suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Penelitian ini menguji variabel independen yaitu corporate 

governance dengan mengambil karakteristik dari organ dalam corporate 

governance yakni ukuran dewan direksi, remunerasi direksi, rapat direksi, serta 



 

 

mekanisme dalam corporate governance yakni komite audit dan komisaris 

independen. Untuk variabel dependennya yaitu capital structure. 

Tabel 1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Metode pengambilan sampel dalam 

Ukuran Dewan 

Direksi 

Ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah dewan 

direksi yang ada di perusahaan dalam tahun t 

Remunerasi Direksi Remunerasi direksi diukur dengan melihat jumlah imbalan 

yang diberikan atas jasa yang dikerjakan oleh direksi 

selama setahun 

Rapat Direksi Rapat direksi diukur dengan melihat jumlah rapat yang 

diadakan oleh direksi  selama setahun 

Komite Audit Komite audit diukur dengan melihat jumlah komite audit 

yang ada di perusahaan dalam tahun t 

Komisaris 

Independen 

Komisaris Independen diukur dengan membagi jumlah 

komisaris independen dengan total jumlah komisaris yang 

ada di perusahaan 

 

Capital Structure TDR = Kewajiban jangka panjang + kewajiban jangka 

pendek 

                                               Total Aset 



 

 

penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel berdasarkan dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Adapun 

deskripsi sampel penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam 

penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 2. 

Tabel 2 

Deskripsi Sampel Penelitian 

No Keterangan 
Jumlah 

Perusahaan 

1. 
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2015 
141 

2. 

Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan 

laporan tahunan dan laporan keuangan berturut-turut 

sejak tahun 2013 sampai 2015 di situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

(15) 

3. 

Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan 

informasi tata kelola perusahaan mengenai ukuran 

direksi, remunerasi direksi, rapat direksi,  ukuran 

komite audit, serta komisaris independen secara lengkap 

(71) 

4. 

Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan 

laporan keuangan dalam mata uang rupiah pada tahun 

2013-2015 

(24) 

Jumlah Sampel Terpilih 31 

Total Sampel Perusahaan Manufaktur pada periode 2013-2015 berjumlah 31 

perusahaan × 3 tahun = 93 pengamatan 

 

METODE ANALISA 

Didalam penelitian ini pengujian hipotesis menggunakan software SPSS 

21 dengan metode analisis regresi berganda. Metode tersebut digunakan untuk 



 

 

memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh 

ukuran dewan direksi, remunerasi direksi, rapat direksi, komite audit, dan 

komisaris independen terhadap capital structure diukur dengan rumus : 

TDRit = β0 + β1UDDit + β2REMit + β3RDit + β4KAit + β5KIit+ e 

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tabel 3 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

UDD 93 2 15 5.65 2.733 

REM 
93 481200000 7008700000

0 

12248214961

.74 

1285072817

6.866 

RD 93 2 63 17.87 12.122 

KA 93 3 5 3.25 .564 

KI 93 .250000 .666667 .40545315 .100957032 

TDR 93 .098553 .880902 .45300982 .212919973 

Valid N 

(listwise) 

93     

      

 

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 3 menunjukkan sampel perusahaan 

manufaktur 2013-2015 memiliki paling sedikit 2 orang direksi dan paling banyak 

15 orang direksi. Rata-rata jumlah direksi dalam sampel penelitian ini adalah 5 

orang direksi. Artinya ukuran direksi perusahaan yang diamati dalam penelitian 

ini memiliki jumlah yang relatif sedikit. 

Pada variabel remunerasi direksi pada tabel 3 menunjukkan jumlah 

besaran remunerasi terkecil adalah sebesar Rp. 481.200.000, sedangkan jumlah 



 

 

terbesarnya adalah Rp.70.087.000.000 dan memiliki rata-rata sebesar 

Rp.12.248.214.961.  

Pada variabel rapat direksi menunjukkan nilai minimum 2 dan maksimum 

63, hal ini berarti perusahaan paling sedikit melaksanakan 2 kali rapat direksi dan 

paling banyak melaksanakan 63 kali rapat direksi. Rata-rata rapat direksi 

dilaksanakan sebanyak 17 kali rapat. Hal ini menunjukkan intensitas rapat direksi 

yang besar dilakukan setiap tahunnya oleh perusahaan. Dengan rata-rata rapat 

dewan sebanyak 17 kali dapat diperkirakan bahwa perusahaan menyelenggarakan 

rapat dewan secara rutin setiap bulannya. 

Pada variabel komite audit menunjukkan perusahaan dalam sampel 

penelitian ini paling sedikit memiliki 3 komite audit dan paling banyak memiliki 

jumlah komite audit sebanyak 5. Rata-rata jumlah komite audit adalah 3 orang 

anggota. Di Indonesia peraturan jumlah komite audit diatur dalam Bapepam 

paling sedikit terdiri dari 3 anggota. Dari hasil analisis statistik deskriptif dapat 

diketahui bahwa  jumlah komite audit di setiap perusahaan dalam pengamatan ini 

telah memenuhi peraturan dari Bapepam. 

Pada variabel komisaris independen menunjukkan perusahaan dalam 

sampel penelitian ini paling sedikit memiliki komisaris independen sebanyak 25% 

dari total keseluruhan komisaris. Sedangkan jumlah terbanyak sebesar 66% dari 

total keseluruhan komisaris dan memiliki rata-rata jumlah komisaris independen 

sebanyak 40% dari total keseluruhan komisaris. Keberadaan komisaris 

independen di Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa 

Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 yang menetapkan bahwa setiap 

perusahaan publik harus memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 

30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Dari hasil analisis statistik 

deskriptif dapat diketahui bahwa jumlah komisaris independen dalam pengamatan 

ini telah memenuhi peraturaran tersebut, namun masih terdapat perusahaan yang 

tidak memenuhinya. 

 



 

 

PENGUJIAN HIPOTESIS PENELITIAN 

Uji Koefisien Determinasi 

Sebelum dilakukan uji hipotesis telah dilakukan uji asumsi klasik dan 

hasilnya data penelitian ini lolos dalam uji asumsi klasik. Uji hipotesis pertama 

dilakukan uji koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Berdasarka 

hasil pengujian yang telah dilakukan, dalam tabel 4 besarnya adjusted R
2
 adalah 

0,153. Hal ini berarti 15,3 % variasi capital structure dapat dijelaskan oleh kelima 

variabel independen yakni ukuran dewan direksi, remunerasi direksi, rapat direksi, 

komite audit, dan komisaris independen. Sisanya 84,7% di jelaskan oleh sebab-

sebab (variabel) yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Tabel 4  

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

  Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .446
a
 .199 .153 .195924660 

a. Predictors: (Constant), KI, REM, RD, KA, UDD 

b. Dependent Variable: TDR 

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali,2013). Hasil uji 

statistik F dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini: 

 

 

 

 



 

 

Tabel 5 Hasil Uji Statistik F Model Penelitian 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression .831 5 .166 4.331 .001
b
 

Residual 3.340 

4.171 

87 .038   

Total 92    

a. Dependent Variable: TDR 

b. Predictors: (Constant), KI, REM, RD, KA, UDD 

 

Hasil uji statistik F pada Tabel 5 tampak bahwa nilai F hitung sebesar 

4,331 lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 2,20 dengan Probabilitas sebesar 0,001 

pada tingkat signifikansi yang digunakan peneliti sebesar 0,05 (5%). Karena nilai 

F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 

maka model regresi dapat dikatakan bahwa secara signifikan variabel independen 

yaitu ukuran dewan direksi, remunerasi direksi, rapat direksi, komite audit, dan 

komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap capital 

structure. 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen (Ghozali,2013). Hasil pengujian ini dapat 

dilihat dalam Tabel 6 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 6 Hasil Uji t Model Penelitian 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .226 .152  1.488 .140 

UDD -.001 .010 -.018 -.141 .888 

REM -2.956E-012 .000 -.172 -1.307 .195 

RD .002 .002 .138 1.354 .179 

KA -.017 .044 -.045 -.382 .704 

KI .693 .210 .329 3.303 .001 

a. Dependent Variable: TDR 

 

 Uji t pada variabel ukuran dewan direksi, tampak nilai t hitung sebesar -

0,141 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi ukuran 

dewan direksi sebesar 0,888 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap capital structure. Dengan 

demikian H0 diterima dan H1 ditolak. 

Uji t pada variabel remunerasi direksi, tampak nilai t hitung sebesar -1,307 

lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi remunerasi direksi 

sebesar 0,195 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa remunerasi 

direksi tidak berpengaruh terhadap capital structure. Dengan demikian H0 

diterima dan H2 ditolak. 

Uji t pada variabel rapat direksi, tampak nilai t hitung sebesar 1,354 lebih 

kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi rapat direksi sebesar 

0,179 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa rapat direksi tidak 

berpengaruh terhadap capital structure. Dengan demikian H0 diterima dan H3 

ditolak. 

Uji t pada variabel komite audit, tampak nilai t hitung sebesar -0,382 lebih 

kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi komite audit sebesar 

0,704 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak 



 

 

berpengaruh terhadap capital structure. Dengan demikian maka H0 diterima dan 

H4 ditolak 

Uji t pada variabel komisaris independen, tampak nilai t hitung sebesar 

3,303 lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1,985 dan  nilai signifikansi komisaris 

independen sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

komisaris independen berpengaruh terhadap capital structure. Dengan demikian 

maka H0 ditolak dan H5 diterima. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti adalah ukuran dewan 

direksi berpengaruh terhadap capital structure. Hasil pengujian adalah hipotesis 

pertama (H1) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak 

memiliki pengaruh terhadap capital structure. Temuan ini mengindikasikan 

bahwa ukuran dewan direksi yang besar, tidak menjamin adanya peningkatan 

capital structure. Hal ini bisa jadi karena ukuran direksi yang besar hanya 

menggambarkan jumlah anggota, namun tidak  mencerminkan kinerja direksi 

yang proaktif berpartisipasi dalam keputusan-keputusan strategis perusahaan. 

Bulan (2014) menjelaskan bahwa besar kecilnya dewan direksi bukanlah faktor 

penentu utama dari efektivitas pelaksanaan corporate governance pada 

perusahaan, yang mana efektivitas tersebut tergantung dari dewan direksi dalam 

aktivitas yang aktif dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis dan 

pengawasan terhadap perusahaan termasuk keputusan capital structure. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bulan (2014). Namun 

hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Abor (2007) 

dan Seikh dan Wang (2012) yang memiliki hasil bahwa dewan direksi 

berpengaruh positif terhadap capital structure. 

Hipotesis kedua yang diajukan oleh peneliti adalah remunerasi direksi 

berpengauh terhadap capital structure. Hasil Penelitian adalah hipotesis kedua 

(H2) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya jumlah remunerasi 

direksi tidak dapat mempengaruhi capital structure. Mengacu pada teori yang 



 

 

dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), remunerasi yang diberikan 

kepada direksi adalah bentuk agency cost yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

mengamati, mengontrol, serta membatasi perilaku agen agar tidak melakukan 

suatu hal yang dapat merugikan principal. Agen akan berusaha menghindarkan 

principal dari kerugian sehingga cenderung mengambil keputusan-keputusan yang 

bersifat menghindarkan perusahaan dari risiko-risiko finansial. Kesalahan dalam 

menentukan capital structure akan berdampak luas terutama apabila perusahaan 

terlalu besar menggunakan utang, maka beban tetap yang harus ditanggung 

perusahaan akan semakin besar pula, dan hal ini akan meningkatkan risiko 

finansial, yaitu risiko saat perusahaan tidak dapat membayar beban bunga dan 

angsuran-angsuran utangnya (Kesuma,  2009). Penjelasan diatas dapat menjadi 

indikasi bahwa besarnya remunerasi yang diberikan principal terhadap agen tidak 

menjamin bahwa agen akan berusaha meningkatkan capital structure perusahaan. 

Hasil dari pengujian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nugroho 

(2013) dan Bulan (2014) yang menemukan bahwa remunerasi direksi tidak 

memberikan pengaruh terhadap capital structure. Namun hasil penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Seikh dan Wang (2012). 

Hipotesis ketiga yang diajukan oleh peneliti adalah rapat direksi 

berpengaruh terhadap capital structure. Hasil meunjukkan bahwa hipotesis ketiga 

(H3) ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya rapat direksi tidak 

menjamin dapat mempengaruhi capital structure. Hal ini mungkin karena rapat 

yang diadakan hanya beragenda menyangkut kebijakan, operasional, dan realisasi 

pelaksanaan operasional dilapangan saja, seperti misalnya mengenai produksi, 

strategi market, dan evaluasi penjualan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Khajananthan (2012) yang menemukan bahwa rapat direksi 

tidak berpengaruh terhadap capital structure. Namun penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Bulan (2014) yang 

menyatakakan bahwa rapat direksi berpengaruh positif terhadap capital structure. 

Hipotesis keempat yang diajukan oleh peneliti adalah komite audit 

berpengaruh terhadap capital structure. Hasil menunjukkan bahwa hipotesis 



 

 

keempat (H4) ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah komite audit tidak 

menjamin adanya pengaruh terhadap capital structure. Penelitian yang dilakukan 

oleh Sulistya dan Sukartha (2013) menunjukkan hasil bahwa keberadaan komite 

audit kurang efektif disebabkan karena jumlah komite audit dalam perusahaan 

belum bisa memaksimalkan fungsinya dalam praktik akuntansi. Keberadaan 

badan tersebut disinyalir hanya melakukan penelaahan atas informasi keuangan 

dan akuntansi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi tidak langsung 

terlibat atas penyelesaian masalah keuangan yang dihadapi perusahaan, khususnya 

penyelesaian permasalahan mengenai keputusan permodalan. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa besar kecilnya jumlah komite audit tidak berpengaruh 

terhadap capital structure perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Bulan (2014) yang menyatakan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap capital structure. 

Hipotesis kelima yang diajukan oleh peneliti adalah komisaris independen 

berpengaruh terhadap capital structure. Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) 

adalah diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya jumlah komisaris 

independen dapat mempengaruhi capital structure. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sheikh dan Wang (2012) dan 

penelitian Abor (2007). Sheikh dan Wang (2012) menyebutkan bahwa perusahaan 

dengan komisaris independen yang banyak dapat mengawasi manajemen dengan 

lebih efektif. Hal ini dapat mencegah terjadinya moral hazard yang dapat 

dilakukan oleh manjemen dan meminimalisir terjadinya masalah keagenan. 

Keleluasaan komisaris independen membuat mereka dapat memandang 

perusahaan dengan cara yang berbeda dan tentunya lebih objektif. Komisaris 

independen akan memberikan saran dan kebijakan terbaik untuk perusahaan 

seperti pemilihan modal. 

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah ukuran dewan direksi, 

remunerasi direksi, rapat direksi, komite audit, dan komisaris independen 

berpengaruh terhadap capital structure., hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hipotesis keenam diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran dewan direksi, 



 

 

remunerasi direksi, rapat direksi, komite audit, dan komisaris independen secara 

bersama-sama memberikan pengaruh terhadap capital structure. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi 

berganda model penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi 

tidak berpengaruh terhadap capital structure pada perusahaan manufaktur 

yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

2. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi 

berganda model penelitian menunjukkan bahwa remunerasi direksi tidak 

berpengaruh terhadap capital structure pada perusahaan manufaktur yang 

tedaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

3. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi 

berganda model penelitian menunjukkan bahwa rapat direksi tidak 

berpengaruh terhadap capital structure pada perusahaan manufaktur yang 

tedaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

4. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi 

berganda model penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap capital structure pada perusahaan manufaktur yang 

tedaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

5. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi 

berganda model penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen 

berpengaruh terhadap capital structure pada perusahaan manufaktur yang 

tedaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

6. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi 

berganda model penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, 

remunerasi direksi, rapat direksi, komite audit, dan komisaris independen 



 

 

berpengaruh terhadap capital structure pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

Saran 

Adapun saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya 

berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang 

dapat mempengaruhi capital structure perusahaan. Tidak hanya terfokus 

pada organ dalam corporate governance, tetapi bisa menambah variabel 

lain dari struktur kepemilikan yang diduga dapat berpengaruh terhadap 

capital structure. Hal ini dikarenakan organ dalam corporate goverance 

didalam penelitian yakni ukuran dewan direksi, rapat direksi, remunerasi 

direksi, dan komite audit hasilnya terbukti tidak memberikan pengaruh 

terhadap capital structure. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah periode 

pengamatan penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih baik 
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