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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Tata kelola entitas adalah komponen dengan memegang teguh fungsi 

dalam meningkatkan efisiensi ekonomi yang meliputi keterkaitan satu sama lain 

antara pihak manajemen maupun pemegang saham lainnya. Efisiensi ekonomi 

harus berjalan satu dengan yang lainnya dikarenakan efisiensi ekonomi 

memegang peran penting dalam tata kelola suatu perusahaan (Ujiyanto, 2007). 

Konsep tata kelola perusahaan telah menerima perhatian yang signifikan, secara 

lokal dan internasional dalam dua dekade terakhir. Survei terbaru menunjukkan 

bahwa perusahaan dengan mekanisme tata kelola yang tepat, sehingga 

menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada perusahaan tata kelola yang lemah, 

seperti meningkatkan nilai perusahaan di negara berkembang dan pasar keuangan 

modern (Ghabayen, 2012). 

Pengaruh akibat perbandingan antara mekanisme corporate governance 

dengan tingkat kapasitas perusahaan di negara berkembang dan negara maju dapat 

berbeda dalam sekuritas keuangan, industri dan struktur tata kelola perusahaan 

yang dihasilkan dari kondisi yang berbeda seperti struktur kerja sosial, ekonomi 

dan peraturan di negara-negara tersebut (Floriniţa, 2012). Operasi pasar bebas 

yang efektif dan efisien di negara berkembang sangat penting untuk memiliki 

dasar-dasar akuntabilitas, etika, tanggung jawab dan transparansi (Friedman & 

Friedman, 2010). Analisis laporan keuangan adalah suatu alat dalam memperoleh 

informasi yang memiliki hubungan terkait dengan posisi keuangan perusahaan. 

Corporate governance terdapat fokus utama yang menjadi perhatian 

khusus oleh pihak berwenang di negara-negara maju dan berkembang karena 

krisis ekonomi dan skandal keuangan yang telah mempengaruhi banyak 

perusahaan di tahun 2008 seperti Enron dan World Com, yang dikenal dan 

menuntut perbaikan dalam praktik organisasi perusahaan (Waweru, 2014). Tata 

kelola perusahaan yang dipantau dan dikendalikan dengan baik telah memiliki 

kapasitas untuk menjadi kunci menata ulang dan meningkatkan kinerja 

perusahaan, memastikan hak-hak pemegang saham, menyediakan lingkungan 

yang menarik bagi investor dan mendorong pembangunan ekonomi di suatu 
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negara. Korporasi di negara-negara berkembang mengalami beberapa efek buruk 

seperti kurangnya corporate governance yang baik, sehingga menyebabkan 

berkurangnya perhatian yang diberikan dari pihak yang berwenang kepada 

negara-negara tersebut (Price, Roman & Rountree, 2010; Braga-Alves & Shastri, 

2011). 

Penurunan akan tingkat kemampuan keuangan dalam suatu perusahaan 

sebelum mengalami masalah financial distress membuat perusahaan tersebut 

dalam keadaan financial distress. Kondisi tersebut dapat digambarkan dengan 

terjadinya penundaan pengiriman, memproduksi dengan tingkat kualitas yang 

dimiliki oleh produk mengalami penurunan, serta tertundanya tagihan yang wajib 

dilunasi atau dibayarkan kepada bank (Platt & Platt, 2002). Kondisi kesulitan 

keuangan dapat terjadi ketika kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan 

lebih besar dari pada aset yang ada di perusahaan. 

Suatu entitas yang menghadapi masalah keuangan jika dibiarkan terus 

menerus terjadi akan membawa dampak kebangkrutan pada perusahaan.  

Perusahaan dalam kondisi mengalami masalah keuangan dan berupaya untuk 

menangani masalah tersebut dengan mencari cara untuk menyelamatkan 

perusahaannya. Perusahaan yang tidak mampu menangngani masalah keuangan 

dapat berujung kebangkrutan hingga menutup perusahaannya. Financial distress 

yakni suatu kondisi perusahaan berada di titik keuanganya sangat sulit untuk 

menutupi pembiayaan operasionalnya dan dapat dikatakan sedang tidak stabil 

(Triwahyuningtias, 2012). Tata laksana entitas yang baik seharusnya dapat 

menghindari masalah keuangan secara efektif dan dapat terhindar dari 

kebangkrutan. Financial distress dapat membawa perubahan besar dalam 

lingkungan baik itu lingkungan dalam maupun lingkungan luar, sehingga 

karakteristik corporate governance memilki pengaruh positif pada nilai ketika 

perusahaan dalam keadaan sehat dan terdapat pengaruh juga apabila keadaan 

perusahaan menjadi distressed. 

Kondisi keuangan suatu perusahaan tanpa melakukan pertimbangan-

pertimbangan yang tepat akan membawa perusahaan ke tahap kebangkrutan 

hingga pada akhirnya melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menaikkan 

laba dan aset perusahaan (Carter & Auken, 2006). Perhatian yang lemah dalam 
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menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia memiliki dampak 

besar pada perekonomian negara secara keseluruhan, mengarah ke masalah utama 

perusahaan di Indonesia untuk beroperasi dalam kerugian dan sebagian besar dari 

mereka terpaksa menutup kegiatan operasional. Perusahaan harus menaruh 

perhatian besar pada tata laksana entitas tersrtuktur, sehingga membuat acuan 

yang stabil untuk keluar dari krisis ini. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Parulian (2007) yang berkaitan 

langsung antara struktur kepemilikan terhadap masalah keuangan menghasilkan 

hasil penelitian yang menyatakan terdapatnya dewan direksi independen yang 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap kemungkinan financial distress. 

Emrinaldi (2007) juga melaksanakan penelian yang serupa dan menghasilkan 

terdapat pengaruh signifikan negatif untuk variabel dewan direksi independen 

terhadap kesulitan keuangan. Pengawasan yang diberikan dewan direksi 

independen terhadap perusahaan akan memberikan tingkat kesulitan keuangan 

menjadi rendah, sehingga mencerminkan manajemen perusahaan yang efektif. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Emrinaldi (2007) menguji variabel 

kepemilikan institusional pada financial distress. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan terdapatnya pengaruh signifikan negatif. Kepemilikan institusional 

menunjukkan potensi dalam menghindari atau mencegah terjadinya kesulitan 

keuangan. Kepemilikan institusional juga diteliti oleh Masrudin (2007) dan 

menemukan hasil yang tidak selaras, dimana menghasilkan hasil yang tidak 

ditemukannya pengaruh yang signifikan pada kondisi financial distress. 

Hasil penelitian yang banyak memiliki hasil yang berbeda dari setiap 

penelitian peneliti sebelumnya terhadap masalah kesulitan keuangan, sehingga 

perlu untuk diteliti yang lebih dalam untuk mendalami bagaimana tata kelola 

perusahaan yang baik agar terhindari kesulitan keuangan. Penelitian berdasarkan 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas layak untuk 

diteliti. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang 

mungkin terjadi kebangkrutan perusahaan. Penelitian peneliti fokus pada 

perusahaan terbuka yang sudah terdapat pada daftar BEI. 
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1.2 Urgensi Penelitian 

Penelitian peneliti bermaksud dalam menguji dan mengetahui pengaruh 

yang terdapat dalam tata laksana entitas pada financial distress pada perusahaan di 

BEI. Kode etik dan sistem hukum mekanisme tata kelola perusahaan memiliki 

tingkat pengendalian yang berbeda antar negara. Mekanisme pengelolaan tata 

kelola perusahaan yang berbeda dalam setiap negara pastinya memiliki masalah 

keuangan yang berbeda pula. 

Kebangkrutan bukan masalah yang terjadi secara tiba-tiba bagi sebuah 

perusahaan. Penelitian yang pernah dilakukan telah menunjukkan bahwa terdapat 

banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu kebangrkutan. Dua 

faktor yang dapat mempengaruhi kebangrkutan perusahaan yaitu faktor internal 

dan eskternal. Faktor yang berasal dari internal dapat berupa kegagalan dalam 

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Faktor eksternal dapat berupa 

terjadinya krisis ekonomi di Indonesia (Kristanti, 2016). 

Perhatian yang lemah dalam tata laksana entitas terhadap financial distress 

membawa dampak yang sangat berpengaruh dalam kegiatan operasional 

perusahaan dimana karakteristik tata kelola perusahaan yang didalamnya terdapat 

dewan direksi independen yang akan mengawasi kinerja manajemen entitas. 

Penelitian yang beragam terhadap masalah keuangan yang pernah dilakukan 

menghasilkan hasil yang beragm variasi. Latar belakang telah menjelaskan bahwa 

dari beberapa penelitian mengungkapkan hasil dari karakteristik corporate 

governance seperti dewan direksi independen memiliki hasil yang signifikan dan 

positif atau sebaliknya dewan direksi independen signifikan dan negatif bahkan 

ada yang sama sekali tidak ditemukan pengaruh yang signifikan. Penjelasan yang 

telah diungkapkan menytakan bahwa diperlunya untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut lagi. Peneliti akan meneliti penelitian dengan memberikan penelitiannya 

berjudul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Financial Distress 

Perusahaan yang Terdaftar di BEI”. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Urgensi penelitian dalam penelitian merumuskan pertanyaan yang 

berkaitan langsung pada variabel penelitian. Pertanyaan atas urgensi penelitian 

akan dibahas, yaitu: 

1. Apakah dewan direksi independen terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap financial distress? 

2. Apakah ukuran dewan direksi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

financial distress? 

3. Apakah direksi wanita terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

financial distress? 

4. Apakah masa jabatan direksi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

financial distress? 

5. Apakah akivitas dewan direksi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

financial distress? 

6. Apakah kepemilikan manjerial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

financial distress? 

7. Apakah kepemilikan institusi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

financial distress? 

8. Apakah kepemilikan asing terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

financial distress? 

9. Apakah kepemilikan pemerintah terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap financial distress? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian mengandung tujuan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi independen terhadap financial 

distress. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi direksi terhadap 

financial distress. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi wanita terhadap financial 

distress. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh masa jabatan direksi terhadap financial 

distress. 

5. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas dewan direksi terhadap financial 

distress. 

6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap financial 

distress. 

7. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusi terhadap financial 

distress. 

8. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap financial distress. 

9. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap financial 

distress. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang diteliti peneliti mengandung manfaat bagi perusahaan, 

investor, dan akademisi. Penjelasan manfaat penelitian, yaitu: 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian memberikan manfaat dalam mengetahui kondisi kemungkinan 

mengalami kondisi kesulitan keuangan suatu entitas, sehingga dapat 

mempermudah entitas untuk mengambil tindakan dalam menentukan 

setiap keputusan yang bijaksana dan tepat. 

2. Bagi investor 

Penelitian memberikan manfaat dalam bagi investor mempertimbangkan 

keputusan yang diambil untuk melakukan investasi terhadap suatu 

perusahaan. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian memberikan manfaat yang terdapat dampak positif bagi peneliti 

sendiri dimana dapat menambah pengetahuan baru tentang corporate 

governance terhadap kondisi kesulitan keuangan dan dapat dijadikan 

sebagai sebuah sumber dan acuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika untuk menyusun laporan penelitian yang dinamakan skripsi 

memberikan penjelasan umum terkait pembahasan apa saja yang terkandung 

dalam laporan. Sistemastika skripsi terbagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

pertanyaan, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan 

menguraikan variabel yang digunakan dalam model penelitian 

terdahulu, pengembangan kerangka teoritis dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi rancangan penelitian, sampel dan populasi penelitian, 

jenis, teknik, dan sumber data penelitian, metode penelitian serta 

metode analisa data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi gambaran umum proses analisa data dan pembahasan 

hasil penelitian baik yang diperoleh dari data sekunder maupun 

primer. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini berisi penjelasan kesimpulan-kesimpulan akhir yang 

diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bagian 

ini juga menguraikan keterbatasan dan saran-saran sebagai 

pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. 
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