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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesulitan keuangan merupakan kondisi saat perusahaan mengalami 

penurunan profitabilitas sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi, kondisi 

tersebut menggambarkan peredaran kas operasional perusaahaan tidak mencukupi 

untuk menanggung kewajiban (seperti kredit perdagangan atau beban-beban lain) 

pembayaran kepada pemberi pinjaman dan kreditor lainnya. Penyebab terjadinya 

kesulitan keuangan paling ringan yaitu likuiditas jangka pendek, hingga kejadian 

paling berat yaitu sampai mengalami kebangkrutan (Triwahyuningtias, 2012). 

Kondisi kesulitan keuangan perusahaan ini menggambarkan perusahaan 

yang tidak dapat mengendalikan manajemennya dan sulit bersaing dengan 

perusahaan lainnya. Perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan baik kemudian 

masuk ke dalam daftar perusahaan yang terdeteksi sebagai perusahaan yang 

memiliki dampak kesulitan keuangan, hasil dari perusahaan-perusahaan industri 

yang memasuki kesulitan keuangan karena efek dari manajemen yang buruk. 

Dilihat dari beberapa kejadian yang terjadi di negara-negara besar 

maupun Indonesia sendiri, bermula pada tahun 2000 awal, Indonesia bahkan 

dunia sudah mendapati kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan 

besar yang ada di Amerika yang disebabkan oleh praktik tata kelola perusahaan 

yang salah, diantaranya Enron Group (pabrik turbin dan mesin) bangkrut pada 

tahun 2001, Conseco (lembaga keuangan) dan WorldCom (penyedia telepon jarak 

jauh) keduanya kolaps pada tahun 2002, kemudian Lehman Brothers Holdings 

(lembaga keuangan) dinyatakan bangkrut pada tahun 2008, dan disusul oleh 
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General Motors (perusahaan otomotif), Chrysler (pabrik mobil), dan Thornburg 

Mortgage (perusahan pembiayaan dan perdagangan) yang bangkrut pada tahun 

2009 yang dijelaskan melalui website Tempo.  

Berdasarkan website Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan hal 

serupa juga dialami oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan pada akhir tahun 

2018 lalu. PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau yang sering disingkat dengan 

SNP merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang multifinance di 

Indonesia. Dinyatakan pailit secara sah oleh Pengadilan Niaga (PN) pada Oktober 

2018, yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan dalam membayar 

kewajibannya dan mengakibatkan sekitar 14 bank di Indonesia mengalami 

kerugian hingga triliunan rupiah. 

Dalam kasus yang sama juga terjadi pada PT Bank Perkreditan Rakyat 

Calliste Bestari, yang beralamat di Jalan Raya Denpasar Tabanan No. 7B, Banjar 

Grokgak Kab. Bandung-Bali. Pada tanggal 13 Agustus 2019 lalu, OJK resmi 

mencabut izin usaha yang ditetapkan dalam keputusan Anggota Dewan 

Komisioner OJK Nomor KEP-141/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha    

PT Bank Perkreditan Rakyat Calliste Bestari. Sebelum melakukan pencabutan izin 

tersebut, OJK telah menetapkan BPR Calliste sebagai BPR Dalam Pegawasan 

Intensif (BDPI) dikarenakan kinerja keuangannya yang memburuk. Penetapan 

BDPI tersebut berlaku sejak 16 Mei 2018 hingga 16 Mei 2019 dan dalam masa 

tersebut pengurus serta pemegang saham telah diberi kesempatan untuk 

memperbaiki kesehatan usahanya melalui action plan yang dibuat khusus oleh 

direksi.  
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Namun, dalam masa BDPI tersebut nyatanya kinerja BPR Calliste 

semakin memburuk. Hasil tersebut tercermin melalui Rasio Kewajiban Penyedia 

Modal Minimum (KPMM) menjadi di bawah 4% pertanggal 28 Februari 2019. 

Penyebab BPR Calliste bermasalah dikarenakan adanya praktek perbankan yang 

tidak sehat, baik oleh pengurus maupun pemegang saham, sehingga kinerja 

keuangan BPR Calliste menjadi buruk terutama rasio KPMM yang tidak 

memenuhi standar yang ditetapkan yaitu paling sedikit 8%.   

Dilihat dari beberapa kasus yang telah terjadi dapat diambil kesimpulan 

bahwa keberhasilan perusahaan bergantung pada penerapan praktik yang sehat 

dan baik terhadap tata kelola internalnya. Tata kelola yang baik pada setiap 

perusahaan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerja serta 

pengelolaan keuangannya dan dikira mampu menarik investasi dari investor 

domestik maupun internasional.  

Sejauh ini tata kelola pada perusahaan merupakan suatu elemen yang 

sangat kuat kaitannya terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Adanya tata kelola 

tersebut mampu memastikan seberapa besar tingkat keefisiensian ekonomi suatu 

perusahaan tersebut, apakah perusahaan tersebut mengalami peningkatan atau 

malah sebaliknya. Terciptanya tata kelola perusahaan yang sehat pada suatu 

perusahaan, maka diharapkan mampu mendorong serta mengoptimalisasikan 

alokasi atau sumber dana pada suatu perusahaan dan menjaga pertumbuhan serta 

kesejahteraan perusahaan. Terbentuknya tata kelola yang sehat dan kokoh 

diharapkan perusahaan tersebut dapat terhindar dari kemungkinan kesulitan 

keuangan. 
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Pada kaitannya terhadap tata kelola perusahaan penulis membagi lagi ke 

dalam beberapa point pada penelitian ini yang dapat mempengaruhi kesulitan 

keuangan pada perusahaan, yang pertama yaitu faktor struktur kepemilikan. 

Ketika perusahaan memiliki struktur kepemilikan yang terpisah dan tidak rata 

maka dapat menyebabkan terjadinya beberapa masalah, seperti pengambilalihan 

pemegang saham besar dan independensi dewan akan menjadi lebih rendah  

(Li, Wang & Deng, 2008). Ditemukan bukti empiris yang menyatakan pengaruh 

kepemilikan atau kinerja direktur atau manajerial tidak dapat disimpulkan. Teori 

agensi memprediksi bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi dalam perusahaan 

akan mendapati hasil kinerja keuangan yang lebih baik (Md-rus, Nisham, Mohd, 

Latif & Alassan, 2013). 

Faktor lainnya yaitu struktur dewan terbagi jadi dua kategori yaitu 

ukuran dewan dan dewan independen. Menurut Darmadi dan Gunawan (2013) 

penelitian umumnya mempertimbangkan tiga karakteristik pada dewan, 

diantaranya: dewan independensi, ukuran dewan dan peran dualitas. Besarnya 

ukuran dewan sangat diharapkan dapat memimpin agar dapat menurunkan 

kemungkinan sebuah perusahaan mengalami tekanan keuangan (Abdullah, 2006). 

Dewan independen dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk dapat memantau dan 

mengontrol segala tindakan yang dilakukan oleh direksi, sehingga perusahaan 

akan lebih dapat meminimalisir kecurangan yang akan terjadi yang disebabkan 

oleh kecurangan internal. Tata kelola perusahaan yang efisien akan memastikan 

akuntanbilitas dewan direksi maupun manajemennya (Udin, Khan & Javid, 2016). 

Faktor terakhir yaitu komite audit. Prinsip penerapan tata kelola yang 

baik (GCG) secara menyeluruh serta konsisten merupakan hal yang bersifat 
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fundamental bagi suatu perusahaan. Salah satu unsur yang mampu memberikan 

konstribusi tinggi dalam penerapan GCG adalah komite audit. Suatu organisasi 

atau badan yang dibentuk oleh dewan komisaris merupakan pembentukan komite, 

berkewajiban dalam pelaksanaan tugas serta membantu fungsi dari dewan 

komisaris. Menurut Rahmat, Iskandar dan Saleh (2009) komite audit memiliki 

kewajiban dalam keikutsertaan untuk pengembangan mulai dari rencana strategis 

perusahaan hingga rekomendasi kepada dewan mengenai hal-hal operasional 

ataupun keuangan.  

Kesulitan keuangan hingga kini masih menjadi topik hangat untuk 

diperbincangkan. Dikarenakan masih banyak perusahaan-perusahaan yang hampir 

atau sudah mengalami kasus tersebut. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk 

mengangkat isu penyebab terjadinya krisis yang menimpa perusahaan-perusahaan 

di Indonesia. 

Setelah tersusun penjabaran dari latar belakang di atas, kesimpulan yang 

dapat dikutip yaitu bagusnya suatu tata kelola sangat diperlukan dan maksimal 

agar perusahaan-perusahaan besar terhindar dari kemingkinan kesulitan keuangan 

dan mampu bersaing dengan perusahaan besar lainnya dalam dunia bisnis baik di 

dalam dan luar negeri. Menindaklanjuti dari kesimpulan yang diperoleh, maka 

dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, 

Struktur Dewan, dan Audit Komite Terhadap Kesulitan Keuangan pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Pada zaman yang berkembang saat ini, perkembangan dunia usaha pun 

semakin pesat terjadi. Semakin banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri 

dengan berbagai macam bidangnya bukan hanya di luar negeri namun juga terjadi 

di Indonesia. Sumber daya manusia pun tentunya secara otomatis akan meningkat, 

dikarenakan sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam mencapai 

tujuan perusahaan baik untuk perusahaan besar maupun kecil.  

Selain dari sumber daya manusia, faktor penting lainnya yang 

menjadikan perusahaan memiliki arah yang jelas agar dapat menuju 

kesuksesannya merupakan faktor penataan kelola pada perusahaan tersebut. 

Fungsi dari tata kelola tersebut adalah untuk menjelaskan hubungan antar 

partisipan dalam perusahaan tersebut agar perusahaan memiliki alur dan bagian-

bagian yang jelas sesuai dengan pengelompokan tugas dan pekerjaan tiap anggota 

pada perusahaan tersebut.  

Pengelolaan pada suatu perusahaan merupakan hal yang wajib dilakukan, 

demi kelangsungan perusahaan itu sendiri. Penataan yang baik pada perusahaan 

dapat mencerminkan hasil yang baik pula untuk perusahaan dikemudian hari. Tak 

hanya itu, jika rancangan tata kelola berjalan dengan efisien, peluang perusahaan 

untuk mengalami kondisi sehat akan semakin besar (Cinantya & Merkusiwati, 

2015). Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang salah dalam 

mengendalikan tata kelola perusahaannya. Rendahnya kualitas yang ada pada tata 

kelola perusahaan di Indonesia menjadikan faktor utama dari kejatuhan 

perusahaan-perusahaan di Indonesia (Harahap, 2017).  

Resti Dwi Syeftiani. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Dewan, dan Komite Audit terhadap 
Kesulitan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository ©2019



7 
 

Universitas Internasional Batam 
 

Penelitian ini berguna untuk para manajer serta seluruh partisipan pada 

perusahaan. Agar dapat menata perusahaan dengan lebih baik dan menjalankan 

pekerjaan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga perusahaan akan 

mendapatkan dampak yang baik untuk kelangsungan dan kemajuan perusahaan 

serta terhindar dari kasus dan kesulitan keuangan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Dari penjabaran latar belakang, dapat disimpulkan beberapa pertanyaan. 

Diantaranya:  

a. Apakah kepemilikan insider berpengaruh signifikan terhadap kesulitan 

keuangan? 

b. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

kesulitan keuangan? 

c. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap kesulitan 

keuangan? 

d. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap 

kesulitan keuangan? 

e. Apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap kesulitan 

keuangan? 

f. Apakah dewan independen berpengaruh signifikan terhadap kesulitan 

keuangan? 

g. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap kesulitan 

keuangan? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui faktor yang menjadi penyebab 

terjadinya kesulitan keuangan. Adapun kesimpulannya, antara lain: 

a. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan insider terhadap kesulitan 

keuangan. 

b. Untuk mengetahui pegaruh kepemilikan institusional terhadap kesulitan 

keuangan. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap kesulitan 

keuangan. 

d. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap kesulitan 

keuangan. 

e. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan terhadap kesulitan keuangan. 

f. Untuk mengetahui pengaruh dewan independen terhadap kesulitan 

keuangan. 

g. Untuk mengetahui pengaruh audit komite terhadap kesulitan keuangan. 

 

1.4.2 Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diberikan yaitu: 

a. Bagi Perusahaan  

Diharapkan dapat memberikan manfaat serta dampak yang baik bagi 

pihak internal perusahaan khususnya manajemen dalam mengantisipasi 

terjadinya kemungkinan kesulitan keuangan. Semakin kecil kemungkinan 
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yang menyebabkan kondisi kesulitan keuangan perusahaan, maka dapat 

dipastikan perusahaan tersebut jauh dari risiko kebangkrutan. 

b. Bagi Investor 

Diharapkan dapat menjadi informasi serta cerminan tentang bagaimana  

kondisi perusahaan kepada pemegang saham atau investor agar dapat 

meninjau keputusan sebelum melakukan investasi ke perusahaan-

perusahaan besar. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dari penyusunan penelitian ini yaitu dapat menguraikan 

secara umum bahkan menyeluruh pada tiap bab pembahasan di 

dalamnya. Diharapkan dapat memberi bukti yang bersifat empiris (dapat 

dipercaya) perihal faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesulitan 

keuangan serta mampu dijadikan bahan acuan bagi peneliti seterusnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan  

Sebagai media untuk penggambaran secara umum terhadap bagian-

bagian dari isi serta pembahasan tiap bab yang terdapat dalam penyusunan 

penelitian, yang terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan jabaran latar belakang penelitian, permasalahan 

yang terjadi pada penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan dari penyusunan penelitian ini. 
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BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Bab ini menjelaskan variabel yang mempengaruhi, teori mengenai 

model penelitian terdahulu, dan hubungan antar variable dependen 

dan independen. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan pembahasan mengenai metodelogi penelitian, 

metodologi pendekatan, metodologi pengumpulan data dan 

pengujian terhadap analisis yang dipakai pada pembahasan 

penelitian dengan tujuan pemecahan masalah. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjabarkan mengenai pembahasan dari berbagai 

pengumpulan data yang dihasilkan dan analisa kesimpulan 

mengenai hasil analisis yang dihasilkan. 

 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan simpulan dari seluruh pembahasan serta hasil 

penelitian yang diperoleh dan saran rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya. 
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