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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi berpengaruh terhadap sistem Corporate 

Governance pada perusahaan. Corporate Governance yaitu tata kelola 

perusahaan yang merupakan hubungan antara berbagai partisipan dalam 

perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks & Minow, 

2001 dalam Wardhani, 2007). Banyak perusahaan yang mengalami kegagalan 

dalam sistem Corporate Governance, diantaranya pada tahun 2008 krisis 

keuangan global yang menimbulkan masalah kesulitan keuangan dalam 

perkembangan dunia usaha termasuk industri manufaktur. Para investor dan 

kreditur sebelum menanamkan dananya pada suatu perusahaan akan selalu 

melihat terlebih dahulu kondisi keuangan perusahaan tersebut. Oleh karena 

itu, analisis dan prediksi atas kondisi keuangan suatu perusahaan adalah 

sangat penting (Husnan, 2001 dalam Pembayun 2012).  

Teori keagenan yang merupakan landasan bagi penerapan Corporate 

Governance sebagai suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian, antara 

manajer dan principle  di mana masing-masing pihak menginginkan 

keuntungan bagi dirinya sendiri. Adanya teori keagenan dalam Corporate 

Governance diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap manajer dan 

principle, agar supaya menghindari terjadinya masalah kesulitan keuangan 

pada perusahaan tersebut. Unsur-unsur dalam Corporate Governance itu 
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sendiri yaitu Fairness (Keadilan) artinya semua pemegang saham tanpa 

terkecuali mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi yang 

sama, Transparency (Transparansi) artinya tidak ada informasi yang 

disembunyikan dari pemegang saham tertentu untuk kepentingan pribadi 

pihak-pihak lain, Accountability (Akuntabilitas) artinya apa yang 

diinformasikan oleh perusahaan kepada publik harus dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya serta tidak ada sesuatu 

yang disembunyikan dari publik, Responsibility (Pertanggung jawaban) 

artinya perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk menginformasikan 

semua apa yang telah dilakukan dan dicapai perusahaan selama satu periode 

tertentu. Mekanisme corporate governance ada empat yang sering dipakai 

dalam berbagai penelitian mengenai corporate governance yang bertujuan 

untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu komposisi komite audit, ukuran 

dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan struktur kepemilikan. 

Financial Distress merupakan suatu kondisi di mana perusahaan 

menghadapi masalah kesulitan keuangan. Perusahaan mengalami kondisi 

financial distress terlebih dahulu sebelum akhirnya perusahaan tersebut 

mengalami kebangkrutan, karena pada saat itulah dapat dikatakan bahwa 

perusahaan dalam keadaan krisis. Perusahaan dapat mengalami kegagalan 

masalah kesulitan keuangan pada saat perusahaan tersebut tidak dapat keluar 

dari situasi kesulitan keuangan, selain itu ketika perusahaan tidak mempunyai 

kemampuan untuk memenuhi jadwal pembayaran kembali hutangnya kepada 

kreditur pada saat jatuh tempo (dalam Sastriani dan Fuad, 2013). Di mana 
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keadaan seperti ini bahwa perusahaan mengalami penurunan dana dalam 

usahanya karena adanya penurunan dalam pendapatan dan hasil penjualan atau 

operasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan laba. Penyebab 

perusahaan dihapus dari bursa adalah karena perusahaan tersebut mengalami 

kondisi kesulitan keuangan, sehingga dikatakan bahwa perusahaan yang 

dihapus merupakan perusahaan yang berada dalam kondisi financial distress.  

Menurut Widarjo dan Setiawan (2002) dalam Harmawan (2013), 

kondisi financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang 

dialami oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan 

ataupun likuidasi. Kondisi ini pada umumnya ditandai antara lain dengan 

adanya penundaan pengiriman, kualitas produk yang menurun, dan penundaan 

pembayaran tagihan dari bank. Apabila kondisi financial distress ini diketahui, 

diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut 

sehingga perusahaan tidak akan masuk pada tahap kesulitan yang lebih berat 

seperti kebangkrutan ataupun likuidasi. Sedangkan menurut Brigham dan 

Daves(2003) dalam Harmawan (2013), financial distress terjadi karena 

serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan 

kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang 

secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak adanya 

atau kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan 

uang tidak sesuai keperluan. 

Komite audit, ukuran dewan serta struktur kepemilikan sering 

dikaitkan dengan praktik financial distress. Beberapa penelitian terdahulu 

sering menggunakan variabel ini untuk mengukur kemungkinan perusahaan 
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tersebut mengalami masalah kesulitan keuangan, diantaranya Wardhani 

(2007), Emrinaldi (2007), Pembayun (2012), dan Harmawan (2013). Dari 

penelitian-penelitian tersebut hasil yang diperoleh masih belum konsisten, 

namun sebagian besar menemukan adanya indikasi masalah kesulitan 

keuangan. 

Pada tahun 2007, Wardhani melakukan penelitian mengenai 

Mekanisme Corporate Governance Dalan Perusahaan Yang Mengalami 

Permasalahan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang mengalami kesulitan keuangan dengan perusahaan yang sehat secara 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dari penelitian tersebut 

diperoleh hasil bahwa secara parsial variabel ukuran dewan direksi, turn over 

direksi mempunyai pengaruh signifikan terhadap financial distress sedangkan 

dewan komisaris dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap financial distress. 

Emrinaldi (2007), melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Pengaruh Praktek Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) terhadap 

Kesulitan Keuangan Perusahaan. Dari penelitian tersebut Emrinaldi (2007) 

menemukan bahwa komite audit, ukuran dewan dan struktur kepemilikan 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap masalah kesulitan keuangan. 

Pembayun (2012), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress. Dari penelitian ini, 

Pembayun menemukan bahwa ukuran komie audit dan kompetensi komite 

audit berpengaruh negatif, sedangkan komite audit independen dan pertemuan 

komite audit tidak berpengaruh negatif. 
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Dhika Harmawan (2013), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Karakteristik Komite Audit, Ukuran Dewan dan Struktur Kepemilikan 

Terhadap Financial Distress. Dari penelitian tersebut Harmawan menemukan 

bahwa ukuran komite audit, pertemuan komite audit, komite audit independen, 

ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap 

financial distress, sedangkan struktur kepemilikan berpengaruh positif 

terhadap financial distress. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan 

dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap Financial 

distress? 

2. Apakah proporsi komite audit independen berpengaruh negatif terhadap 

Financial distress? 

3. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap Financial 

distress? 

4. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap Financial 

distress? 

5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap Financial 

distress? 

6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap Financial 

Distress? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dibatasi oleh: 

1. Perusahaan yang diteliti menggunakan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan 31 Desember 

2011-2013. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan bukti empiris tentang: 

1. Untuk menganalisis pengaruh negatif ukuran komite audit terhadap 

Financial Distress. 

2.  Untuk menganalisis pengaruh negatif proporsi komite audit independen 

terhadap Financial Distress. 

3.  Untuk menganalisis pengaruh negatif ukuran dewan direksi terhadap 

Financial Distress. 

4.  Untuk menganalisis pengaruh negatif ukuran dewan komisaris terhadap 

Financial Distress. 

5.  Untuk menganalisis pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap 

Financial Distress. 

6.  Untuk menganalisis pengaruh negatif kepemilikan institusional terhadap 

Financial Distress. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi ilmu pengetahuan dan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi berupa bukti empiris mengenai financial distress, 

karakteristik komite audit, ukuran dewan, dan struktur kepemilikan. 

b.  Untuk manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi 

pihak manajemen untuk meningkatkan kinerjanya sehingga mampu 

menghindari perusahaan dari kondisi financial distress.  

c.  Untuk pihak eksternal, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

oleh para investor, pemegang saham, kreditor, dan pemerintah dalam 

pengambilan keputusan. 
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