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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Tujuan didirikan perusahaan salah satunya adalah untuk mencari 

keuntungan atau laba. Pada tahap awal suatu perusahaan memulai bisnisnya, 

perusahaan selalu memiliki banyak ide dan strategi untuk menghasilkan 

keuntungan atau laba yang besar. Tetapi pada kenyataannya, kondisi ini sering tidak 

sejalan dengan masalah pendanaan yang dihadapi oleh perusahaan untuk 

mewujudkan ide bisnis mereka ke dalam operasi bisnis. Masalah pendanaan 

perusahaan tersebut dapat disiasati dengan pendanaan dari berbagai sumber, 

diantaranya adalah dapat berupa modal (equity) dan utang (debt). Sumber dana 

perusahaan yang berupa modal (equity) terdiri dari modal disetor atau modal saham 

yang diperoleh dari para pendiri perusahaan serta laba ditahan. Sedangkan sumber 

dana yang berupa utang (debt) merupakan pinjaman dana yang berasal dari pihak 

eksternal, yaitu kreditur. Beberapa macam contoh pinjaman dari utang misalnya 

utang bank, obligasi atau surat utang lainnya, dan pembiayaan dari ekuitas (equity 

financing) (Prasetyo, 2013).  

 Menurut Prasetyo (2013), dalam pemberian pinjaman seperti utang, kreditur 

akan terlebih dahulu memperhitungkan default risk perusahaan yang mengajukan 

pinjaman. Default risk adalah kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar 

utangnyas ecara disengaja. Cara kreditur mengantisipasi default risk adalah dengan 

memberikan suku bunga efektif pada tanggungan atau utang yang
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diberikan sebagai syarat tingkat pengembalian atau biasa disebut dengan kos utang 

(cost of debt). 

Menurut Fabozzi (2007) dalam Prasetyo (2013), kos utang dapat 

didefinisikan sebagai tingkat yang harus diterima dari investasi untuk mencapai 

tingkat pengembalian (yield rate) yang dibutuhkan oleh kreditur atau dengan kata 

lain adalah tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh kreditur saat melakukan 

pendanaan dalam suatu perusahaan. Kos utang dihitung dari besarnya beban bunga 

yang dibayarkan oleh perusahaan tersebut dalam setahun dibagi jumlah dari 

pinjaman yang menghasilkan bunga tersebut.  

Dalam menilai kelayakan utang yang diajukan, kreditur perlu meninjau 

laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang kredibel dan 

berkualitas akan lebih mempermudah perusahaan dalam mendapatkan kredit. 

Menurut Panduan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), laporan keuangan yang 

berkualitas adalah laporan keuangan yang dapat mudah dipahami oleh pemakainya, 

relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakainya, materialitas, handal atau reliable, 

dan dapat dibandingkan dari periode satu ke periode lainnya. Dapat disimpulkan 

laporan keuangan yang berkualitas meyakinkan kreditur bahwa perusahaan mampu 

membayar utangnya dan kreditur dapat dengan lebih mudah menilai risiko 

perusahaan. Laporan keuangan yang kredibel dapat memberi gambaran tentang 

risiko perusahaan kecil sehingga kos utang juga kecil. Risiko perusahaan 

berhubungan erat dengan kemampuan perusahaan melunasi utang. 

 Penelitian empiris yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kos 

utang telah banyak dilakukan, diantaranya Anderson et al. (2004), Juniarti dan 
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Sentosa (2009), Agustiawan (2012), Setyorini et al. (2015), Prasetyo (2013) serta 

Wibowo dan Nugrahanti (2012). Secara umum mereka meneliti karakteristik dewan 

komisaris, karakteristik komite audit, reputasi auditor dan tenur auditor 

berhubungan dengan kos utang. 

Dewan komisaris independen dibantu oleh komite audit adalah pemantau 

bagi pihak manajemen dan kemungkinan untuk memberikan laporan keuangan 

yang kredibel. Klein (2002b) menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris 

mempengaruhi tugas komite audit. Demikian pula, Adams dan Mehran (2002) 

menunjukkan bahwa dewan komisaris dan komite audit dalam suatu perusahaan 

akan lebih banyak meningkatkan efektivitas monitoring perusahaan karena dengan 

adanya dewan komisaris dan komite audit yang lebih besar, lebih independen, lebih 

ahli dan lebih sering mengadakan rapat dapat meningkatkan tingkat pengawasan 

dan meningkatkan proses akuntansi keuangan. Dengan kata lain karakteristik 

dewan komisaris dan komite audit berhubungan negatif dengan kos utang (debt 

yield) (Adams dan Mehran, 2002). 

Penelitian empiris tentang kos utang sudah banyak dilakukan oleh beberapa 

peneliti terdahulu. Anderson et al. (2004) menemukan independensi dewan 

komisaris, ukuran dewan komisaris, keahlian dewan komisaris, ukuran komite audit 

dan jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap kos utang. Juniarti dan 

Sentosa (2009) menemukan independensi dewan komisaris dan reputasi auditor 

berpengaruh negatif terhadap kos utang. Agustiawan (2012) menemukan 

independensi dewan komisaris dan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap 

kos utang. Sementara Setyorini et al. (2015) memberikan bukti reputasi auditor dan 
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tenur auditor berpengaruh negatif terhadap kos utang. Hasil yang konsisten juga 

ditunjukan oleh Prasetyo (2013) bahwa kualitas auditor dan ukuran komite audit 

berpengaruh negatif terhadap kos utang. Wibowo dan Nugrahanti (2012) juga 

menemukan independensi dewan komisaris dan reputasi auditor berpengaruh 

negatif terhadap kos utang. 

Penelitian ini menguji kembali variabel -variabel yang mempengaruhi kos 

utang dengan menambah variabel independen baru yaitu reputasi auditor dan tenur 

auditor yang diambil dari Setyorini et al. (2015). Agar model yang dihasilkan 

menjadi lebih baik, dalam penelitian ini dimasukkan variabel kontrol: profitabilitas, 

leverage dan ukuran perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berjudul: 

”PERAN DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT DAN AUDITOR 

DALAM MENURUNKANKOS UTANG.” 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah penelitian ini: 

1. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kos 

utang?  

2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kos utang?  

3. Apakah keahlian dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kos utang?  

4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap kos utang?  

5. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap kos utang?  

6. Apakah reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kos utang?  

7. Apakah tenur auditor berpengaruh negatif terhadap kos utang?  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh independensi dewan komisaris terhadap kos 

utang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kos utang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh keahlian dewan komisaris terhadap kos utang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap kos utang. 

5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap kos utang. 

6. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap kos utang. 

7. Untuk mengetahui pengaruh tenur auditor terhadap kos utang. 
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1.4. Kerangka Pikir 

 

KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS 

  

 

      

      

      

KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT 

      

      

 

KUALITAS AUDITOR 

 

 

 

VARIABEL KONTROL 

 

 

( - ) 

( - ) 

 

( - ) 

 

( - ) 

 

( - ) 

 

( - ) 

 

Independensi Dewan Komisaris 

Kos Utang 

(Yield Spread) 

Reputasi Auditor 

Ukuran Dewan Komisaris 

Keahlian Dewan Komisaris 

 

UkuranKomite Audit 

Jumlah Rapat Komite Audit 

 

Tenur Auditor 

Leverage 

Profitabilitas 

 

Ukuran Perusahaan 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB  I PENDAHULUAN  

Pada bagian pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bagian landasan teori berisi tinjauan teori, tinjauan empiris, 

pengembangan dan perumusan hipotesis, kerangka pikir serta 

definisi dan pengukuran variabel. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bagian metode penelitian berisi populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, desain riset serta alat analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Pada bagian hasil dan analisis berisi analisa yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi 

dari analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya.




