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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kesulitan keuangan merupakan masalah umum yang sering terjadi pada 

perkembangan suatu ekonomi, dimana sebuah perusahaan tidak mampu 

mempertahankan kondisi keuangan terhadap perubahan ekonomi. Perusahaan 

akan mengalami kebangkrutan karena tidak memiliki keuangan yang kuat dan 

kemampuan pengelolaan yang rendah terhadap sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan (MdRus, Kamarun, Latif, & Alassan, 2013). 

Kebangkrutan merupakan hasil akhir dari insolvency atau liquidity bagi 

perusahaan yang tidak mampu menyelesaikan masalah keuangan yang terjadi 

(Haber, 2005). Insolvency atau liquidity adalah suatu keadaan dimana perusahaan 

mulai mengalami keadaan keuangan yang tidak sehat. Bukti dari keadaan 

keuangan yang tidak sehat adalah tidak mampu membayar kewajiban perusahaan 

yang muncul. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan dengan 

adanya nominal jumlah kewajiban yang ditanggung lebih besar dari aset 

perusahaan (Jooste, 2007). 

Kesulitan keuangan merupakan suatu situasi dimana arus kas operasional 

perusahaan tidak mampu menutupi kewajiban lancar seperti kreditur perdagangan 

juga beban bunga (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2003). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya krisis keuangan dalam suatu perusahaan antara lain 

kesalahan dalam pengambilan keputusan manajemen, kehilangan kontrol dalam 

manajemen, perubahan lingkungan eksternal, dan faktor lainnya (Li & Du, 2011).  
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Proses restrukturisasi umumnya dimulai dari menemukan faktor-faktor 

yang menyebabkan kesulitan keuangan ini muncul dan melakukan perbaikan 

secara intensif dengan menata ulang berbagai struktur perusahaan. Proses 

restrukturasi dapat dilakukan dengan menjual sebagian besar aset, menerbitkan 

saham baru, negosiasi terhadap bank dan kreditur, dan mengubah utang dengan 

ekuitas (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2003). 

Penyelidikan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan 

keuangan menjadi tindakan yang perlu dilakukan dan diketahui oleh setiap 

perusahaan walau tidak mengalami keadaan tersebut. Tindakan tersebut dijadikan 

sebagai sebuah arahan agar perusahaan dapat lebih cepat mendeteksi munculnya 

faktor yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan dan diperbaiki secara cepat. 

Sekitar tahun 2008, dunia dikejutkan dengan krisis ekonomi di Amerika 

Serikat akibat subprime mortgage. Dampak dari krisis tersebut juga dirasakan 

oleh negara-negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Indonesia sendiri pernah 

mengalami krisis multi dimensi pada pertengahan tahun 1997, yang sering disebut 

krisis moneter. Krisis ini dimulai dari merosotnya nilai rupiah terhadap dolar 

sehingga terjadi masalah likuidasi di bidang perbankan. Kepercayaan investor 

mulai menurun dan banyak masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan-

perusahaan di Indonesia. Banyak perusahaan yang mengalami kondisi yang 

disebut dengan kesulitan keuangan (Dwijayanti, 2010). 

Fenomena kesulitan keuangan di perusahaan publik Indonesia yang ada 

akhir-akhir ini terjadi ketika peningkatan harga minyak yang mengejutkan pada 

tahun 2005 dan krisis subprime mortgage pada 2008. Pada tahun 2005, 

pemerintah Indonesia mengurangi subsidi untuk harga minyak lokal. Hal ini 
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membuat biaya produksi mengalami peningkatan yang mengakibatkan turunnya 

kemampuan belanja juga turunnya permintaan dari masyarakat dan akhirnya 

menurunkan profitabilitas perusahaan. Banyak perusahaan publik yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEl) melakukan penghapusan pencatatan saham dari 

bursa sebagai akibat dari kerugian besar dan kekurangan uang tunai (Bank 

Indonesia, 2008).  

Fenomena yang sama kembali terjadi pada tahun 2008, kegiatan bisnis 

yang mengalami kontraksi di pasar internasional menyebabkan lemahnya 

perekonomian karena krisis keuangan global melanda dunia. Akibat dari krisis 

tersebut adalah banyak perusahaan yang mengalami penghapusan pencatatan 

saham dari BEI. Salah satu contohnya adalah PT Davomas Abadi Tbk yang keluar 

dari daftar perusahaan di BEI pada tahun 2014 karena tidak mampu membayar 

obligasi yang jatuh tempo akibat krisis ekonomi global (Detik finance, 2015).  

Di luar akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2005 dan tahun 

2008, juga disebabkan oleh lemahnya tata kelola perusahaan yang diterapkan di 

Indonesia dimana tata kelola perusahaan merupakan unsur penting keberhasilan 

atau kegagalan suatu perusahaan (International Finance Corporation Indonesia, 

2014). Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan merupakan akibat 

dari manajemen yang buruk dibanding dengan akibat dari penurunan ekonomi 

(Whitaker, 1999).  

Pengertian tata kelola perusahaan menurut Forum for Corporate 

Governance in Indonesia (2002) adalah seperangkat peraturan yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi 

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Pihak yang berkepentingan 
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(stakeholders) yang dimaksud adalah penanam modal, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan, pemegang kepentingan internal maupun eksternal.  

Tata kelola perusahaan menggambarkan peranan dan perilaku dari dewan 

direksi, dewan komisaris, pengelolaan perusahaan, dan para pemegang saham 

(FCGI, 2002). Polsiri dan Sookhanaphibarn (2009) menjelaskan bahwa variabel 

dari tata kelola dapat berperan penting dalam memprediksi kesulitan keuangan. 

Keterlibatan pemegang saham, direksi, dan manajer yang aktif dalam dewan dapat 

mengurangi terjadinya kesulitan keuangan karena lebih banyak informasi dan 

masukan yang didapatkan oleh perusahaan.  

Elyanto dan Syafruddin (2013) juga Hanadi dan Breliastiti (2016) 

meneliti mengenai peran dan pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan 

terhadap kesulitan keuangan. Struktur tata kelola yang digunakan berupa struktur 

dewan, struktur kepemilikan, dan struktur komite audit. Struktur dewan terdiri 

atas jumlah dewan direksi dan proporsi komisaris independen. Struktur 

kepemilikan berupa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, serta 

struktur komite audit adalah ukuran komite audit, independensi komite audit, 

keahlian komite audit, dan frekuensi rapat komite audit.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai prediksi kemungkinan terjadinya 

kesulitan keuangan dengan mengangkat judul “Analisis Pengaruh Tata Kelola 

Perusahaan terhadap Kesulitan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut : 

1. Apakah aktivitas dewan direksi mempunyai pengaruh terhadap kesulitan 

keuangan?  

2. Apakah komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap kesulitan 

keuangan?  

3. Apakah ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh terhadap kesulitan 

keuangan?  

4. Apakah kepemilikan asing mempunyai pengaruh terhadap kesulitan 

keuangan?  

5. Apakah kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap 

kesulitan keuangan?  

6. Apakah kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap kesulitan 

keuangan?  

7. Apakah independensi komite audit mempunyai pengaruh terhadap 

kesulitan keuangan?  

8. Apakah keahlian komite audit mempunyai pengaruh terhadap kesulitan 

keuangan?  

9. Apakah ukuran komite audit mempunyai pengaruh terhadap kesulitan 

keuangan?  
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh signifikan atau 

tidak terhadap variabel dependen yaitu kesulitan keuangan (financial distress). 

Variabel independen terdiri dari aktivitas dewan direksi, komisaris independen, 

ukuran dewan direksi, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, independensi komite audit, keahlian komite audit, dan ukuran komite 

audit. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas manfaat yang dapat diberikan dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak manajemen 

dalam melakukan antisipasi atas kemungkinan terjadinya keadaan tidak 

mampu menutupi kewajiban perusahaan untuk menjamin 

keberlangsungan perusahaan terus beroperasi. 

b. Bagi Investor 

Hasil penelitian dapat memberikan arahan kepada pemegang saham atau 

penanam modal untuk mempertimbangkan keputusan investasi yang 

akan diambil dan mengetahui apakah perusahaan tersebut mampu 

melangsungkan usahanya di masa akan datang. 

 

 

Yosmiyanti, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kesulitan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
repository.uib.ac.id @2017



Universitas Internasional Batam 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi 

dan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai materi kesulitan 

keuangan.    

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan uraian secara umum 

mengenai isi dan pembahasan setiap bab yang terdapat dalam penyusunan 

penelitian ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan dan manfaat dari penelitian, dan sistematika pembahasan dari 

penyusunan penelitian ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian secara sistematis mengenai penelitian-

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas dalam penyusunan penelitian ini, model penelitian yang 

dikembangkan penulis dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, definisi 

operasional variabel yang akan diuji dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang diperlukan serta metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menunjukkan hasil pengujian data dan memberikan penjelasan 

mengenai hasil hipotesis yang telah diuji tersebut. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil 

penyusunan penelitian dan keterbatasan dari penelitian ini serta 

rekomendasi yang dapat diberikan untuk menunjang penelitian 

selanjutnya. 
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