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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara global tingkat perkembangan perekonomian semakin hari semakin 

meningkat. Hal itu mengakibatkan tingginya persaingan antar perusahaan, 

sehingga menuntut perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan 

menyempurnakan sistem kinerja perusahaan. Dengan adanya era globalisasi yang 

semakin pesat, maka perusahaan dengan manajemen yang kuat akan bertahan 

hidup, dan sebaliknya perusahaan yang lemah akan mundur dan tidak mampu lagi 

untuk bersaing.

Dalam mengoperasikan kegiatan usaha dengan baik, tentunya perusahaan 

membutuhkan sumber dana yang memadai. Sumber dana tersebut diperoleh dari 

pihak internal maupun eksternal (Rahmawati, 2014). Sumber dana internal 

merupakan modal yang diperoleh dari kegiatan usaha perusahaan dan modal 

sendiri. Sedangkan sumber dana eksternal merupakan modal yang diperoleh dari 

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya. Perusahaan, dalam hal ini mengajukan 

pinjaman kepada pihak bank dan/atau lembaga lainnya berupa pinjaman atau 

menerbitkan surat utang.

Dana yang diperoleh perusahaan dari kreditor tidak akan mudah 

diberikan begitu saja. Kreditor akan menilai kondisi perusahaan dengan 

memperhitungkan tingkat default risk. Salah satu cara mengantisipasi default 

risk, yaitu kreditor membebankan biaya atau sejumlah tingkat bunga pada 
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utang yang dipinjamkan sebagai syarat tingkat pengembalian yang disebut 

biaya utang (Prasetya, 2013). Seperti halnya salah satu perusahaan di 

Indonesia yang mengalami gagal bayar atau default yaitu, PT Trikomsel Oke 

Tbk (TRIO) yang gagal membayar bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo 

pada Desember 2015. Sepanjang sembilan bulan pertama 2015 laba TRIO 

hanya Rp 71,527 miliar berbanding dengan periode sama tahun 2014 yang 

menjulang hingga Rp 687,968. Hingga kuartal III 2015 TRIO mengalami 

kerugian hingga Rp 330,540 miliar. Pefindo kemudian menurunkan peringkat 

Trikomsel menjadi idSD dari idCCC dan mempertahankan idCCC untuk 

obligasi wajib konversi (OWK) I Tahun 2012 milik emitmen  tersebut. 

Peringkat merupakan cermin perlindungan arus kas dan likuiditas perusahaan 

yang lemah dan penurunan kinerja bisnis perusahaan. Firma standard & Poor

( S&P ) telah mengeluarkan peringatan potensial default untuk obligasi dalam 

mata uang Singapura yang jatuh tempo pada November dan Desember 2015. 

TRIO sedang mendiskusikan berbagai opsi dengan kreditor terkait dengan 

restrukturasi utang. Restrukturasi utang ialah upaya perbaikan oleh kreditor 

dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan 

memenuhi kewajibannya, seperti rescheduling (penjadwalan 

kembali),restructuring (persyaratan kembali), lalu reconditioning (penataan 

kembali). Saat ini TRIO menjadi sorotan pasar modal tertutama dalam hal 

pembayaran bunga obligasi dalam mata uang singapura jatuh tempo 

November dan Desember 2015. Hal ini akan menurunkan reputasi TRIO 

dimata kreditor, sehingga biaya utang yang akan dinikmati TRIO akan tinggi.
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Biaya utang adalah tingkat bunga yang diterima oleh kreditor sebagai 

tingkat pengembalian yang diisyaratkan (Bringham dan Houston, 2001). 

Perusahaan yang sebagian besar menggunakan sumber dananya dengan utang, 

maka perusahaan tersebut berkewajiban membayar bunga. Biaya utang yang 

digunakan biasanya adalah biaya utang setelah pajak, maka biaya bunga tersebut 

akan menyebabkan berkurangnya pajak penghasilan.

Kreditor melihat keefektifan kinerja perusahaan untuk memberikan 

pinjaman. Perusahaan berkewajiban untuk akuntabel dan transparansi. Bentuk dari 

transparansi tersebut berupa Good Corporate Governance (GCG). Adanya GCG 

diharapkan pengawasan terhadap menejemen untuk mengambil keputusan yang 

efektif, mencegah tindakan fraud, dan kecurangan dengan mengurangi asimetri 

informasi anatara pihak eksekutif dengan pemegang saham perusahaan (Juniarti, 

2009).

Perusahaan dengan GCG yang kuat akan meningkatkan peringkat kredit 

(credit ratings)yang dikeluarkan lembaga pemeringkat kredit (credit rating 

agency) dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki GCG yang lemah. Hal 

ini akan sangat mempengaruhi kreditor dan calon kreditor atas kredibilitas dan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya (Asbaugh et al 

2004 dalam Juniarti 2009). Disisi lain, GCG perusahaan yang kuat akan membuat 

biaya utang perusahaan yang lebih rendah. GCG merupakan faktor yang tidak 

begitu saja diabaikan oleh kreditor. GCG yang baik merupakan kontribusi yang 

baik dalam menciptakan nilai yang bagus dimata kredituor (Sheifer dan Vishny 

1997 dalam Rahmawati 2014). 
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Variabel pengukuran Good Corporate Governance adalah Komisaris 

Independen dan Komite audit. Keefektifan pengawasan oleh komisaris 

independen dan komite audit adalah jaminan atas integritas nilai pelaporan 

keuangan. Dalam penelitian Rahmawati (2014), komisaris independen yang 

dijadikan proksi GCG menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap 

biaya utang. Komisaris independen diharapkan mampu menyeimbangkan 

pengambilan keputusan dewan komisaris (Piot dan Missioner-Piera, 2007 dalam 

Juniarti, 2009). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komisaris 

independen berpengaruh tidak signifikan mengurangi biaya utang.

Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi komite 

audit. Di Indonesia sendiri, ada beberapa peraturan mengenai hal tersebut. 

Diantaranya adalah Bapepam Kep-643/BL/2012 tentang pembentukan dan 

pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit dan Pemenkeu 88/PMK.06/2015 

mengenai tugas yang dilakukan oleh Komite Audit. Dalam peraturan tersebut 

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan 

efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor 

eksternal dan auditor internal serta pemantau hasil audit dan berkewajiban 

memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap penunjukan auditor 

eksternal. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan pihak kreditor dan 

eksternal yang akan berimbas pada peningkatan modal perusahaan dan penurunan 

atas modal pinjaman. Penilitian Anderson dkk (2003) menunjukkan bahwa reaksi 

pasar terhadap keberadaan komite audit berdampak positif hal ini dapat dilihat 

dari rendahnya jumlah biaya utang yang dinikmati perusahaan karena kepercayaan 
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kreditor terhadap perusahan. Komite audit ini bertanggung jawab terhadap 

Komisaris Independen yang bertugas mengawasi direksi perusahaan dalam 

mencapai kinerja dalam business plan dan memberikan nasihat kepada direksi 

mengenai penyimpangan pengelolaan.

Dengan begitu, suatu perusahaan yang memiliki default risk yang rendah 

dan memiliki reputasi yang baik, maka perusahaan akan menikmati biaya utang

yang rendah. Siklus pembiayaan utang dapat dilihat dengan Karakteristik 

Perusahaan. Karakteristik Perusahaan dapat diukur dengan ukuran perusahaan, 

usia perusahaan dan leverage. Perusahaan dengan ukuran yang besar 

memungkinkan dipercaya oleh pihak eksternal dan kreditor. Semakin besar aset, 

penjualan, dan kapasitas pasar dari perusahaan, menjadi indikasi bahwa 

perusahaan tersebut adalah besar. Ukuran perusahaan ( firm size ) dapat dilihat 

dari besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, 

maka semakin tinggi kepercayaan kreditor untuk memberi pinjaman, karena 

perusahaan memiliki jaminan bahwa perusahaan dapat mengembalikan pinjaman 

dengan jaminan aset saat jatuh tempo.

Usia perusahaan dapat menajdi tolak ukur kreditor dalam 

mempertimbangkan pemberian pinjaman modal kepada perusahaan. Krediotr 

cenderung melihat usia perusahaan yang sudah lama beroperasi dibidang 

usahanya ketimbang perusahaan yang masih merilis usahanya. Karena perusahaan 

yang memiliki usia matang dalam usahanya memiliki kreditabilitas. Tak hanya 

itu, kreditor juga memperhitungkan risiko keuangan yang akan dihadapi oleh 

perusahaan. Tingginya risiko yang akn dihadapi oleh perusahaan yang masih 
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belum mapan dalam usahanya, membuat kreditor ragu – ragu dalam pemberian 

pinjaman.

Kreditor juga melihat besar kecilnya Leverage atau bisa disebut sebagai 

Rasio utang, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan 

pendanaan melalui hutang ( financial leverage ) (Brigham dan Hoston, 2010). 

Semakin kecil rasio leverage maka semakin kecil risiko yang akan ditanggung 

oleh kreditor ketika menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

Reputasi perusahaan yang baik, dikarenakan adanya monitoring biaya 

hutang dengan meningkatkan kualitas audit eksternal. Kualitas audit pada laporan 

keuangan dapat mempengaruhi keputusan kreditor dalam menentukan besarnya 

biaya utang. Kualitas audit yang baik akan meningkatkan kredibilitas laporan 

keuangan perusahaan, sehingga dapat mengurangi default risk. Kualitas audit 

yang baik memberikan risiko informasi yang rendah ( Teoh dan Wong, 1993). 

Cusholli dan Knechel (2012) dalam Prasetyo (2013), pemantauan yang dilakukan 

oleh auditor secara langsung akan menimbulkan potensi unbundling biaya 

pemantauan dari biaya hutang langsung kepada kreditor bergeser kepada auditor. 

Banyak penelitian yang telah lama mengakui pentingnya penggunaan auditor 

berkualitas dalam menurunkan biaya ekuitas bagi perusahaan go public. Dalam 

kondisi ini, memilih auditor terkemuka yang berada di KAP BIG-n dapat 

berfungsi sebagai sinyal atas kualitas perusahaan terutama bagi investor yang 

kekurangan informasi (Titman dan trueman, 1986 dalam Causholi dan Kenchel 

2012, dalam Prasetya 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dan Sentosa 

(2009) juga menunjukkan bahwa biaya utang yang dimiliki pada perusahaan yang 
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diaudit oleh KAP Big Four lebih rendah daripada biaya hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan yang diaudit oleh auditor non Big Four. 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan meneliti tentang pengaruh 

good corporate governance, karakteristik perusahaan, dan kualitas audit terhadap 

biaya utang. Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian Juniarti 

(2009) dan Prasetya (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah dengan menggabungkan variabel independen dalam 

mempengaruhi biaya utang.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti memilih judul “Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, 

Karakteristik Perusahaan, dan Kualitas Audit terhadap Biaya Utang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap biaya hutang?

2. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya hutang?

3. Apakah usia perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya hutang?

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap biaya hutang?

5. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap biaya hutang?

6. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap biaya hutang?
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk 

melihat:

1. Mendapat bukti empiris mengenai pengaruh negatif komisaris independen 

terhadap biaya utang.

2. Mendapat bukti empiris mengenai pengaruh negatif komite audit terhadap 

biaya utang.

3. Mendapat bukti empiris mengenai pengaruh negatif usia perusahaan terhadap 

biaya utang.

4. Mendapat bukti empiris mengenai pengaruh negatif ukuran perusahaan 

terhadap biaya utang.

5. Mendapat bukti empiris mengenai pengaruh positif leverage terhadap biaya 

utang.

6. Mendapat bukti empiris mengenai pengaruh negatif kualitas audit terhadap 

biaya utang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah

1. Pihak akademi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bukti empiris 

pengaruh komisaris independen, komite audit, usia perusahaan, ukuran 

perusahaan, leverage, dan kualitas audit terhadap biaya hutang sebagai variabel 
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H1-

H2-

H3-

H4-

H5
+

H6-

untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menjadi sumbangan teori 

dalam akuntansi terutama pada akuntansi keuangan.

2. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

investor dalam pengambilan keputusan keuangan dan dapat menilai kualitas 

informasi laporan keuangan perusahaan.

1.5 Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, biaya hutang merupakan variabel dependen. Dan 

variabel independennya adalah komisaris independen, komite audit, usia 

perusahaan, ukuran perusahaan, leverage, dan kualitas audit. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dengan dummy. 

Komisaris 
Independen

Komite Audit

Usia Perusahaan

Biaya Utang 
Ukuran Perusahaan

Leverage

Kualitas Audit
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Sampelnya adalah perusahaan yang  terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Perbedaan 

yang dilakukan penulis adalah pada sampel penelitian. Sampel yang digunakan 

adalah perusahaan yang terdaftar di BEI. Semakin baik GCG perusahaan maka 

perusahaan akan menanggung biaya utang yang rendah. Semakin besar ukuran 

perusahaannya maka semakin rendah perusahaan menanggung biaya utangnya. 

Semakin lama usia perusahaan maka semakin rendah perusahaan menanggung 

biaya utangnya. Semakin bagus kualitas auditnya maka semakin rendah 

perusahaan menanggung biaya utangnya. Semakin rendah tingkat leverage maka 

semakin rendah risiko perusahaan menanggung biaya utang.
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1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berisi teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan 

penelitian dan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: populasi dan sampel penelitian, sumber dan jenis data, 

definisi dan pengukuran variabel dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA

Berisi berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, dan saran.


