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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pada tahap awal perusahaan memulai bisnisnya, selalu dihadapkan pada 

masalah kebutuhan dana untuk dapat merealisasikan ide-ide bisnis ke dalam 

operasi bisnis. Masalah pemenuhan kebutuhan dana dapat diperoleh dari sumber 

utang (debt). Dana yang berupa utang merupakan pinjaman yang berasal dari 

pihak eksternal, yaitu kreditor. Dalam pemberian pinjaman seperti utang, kreditor 

akan memperhitungkan default risk dalam perusahaan. Salah satu cara kreditor 

mengantisipasi default risk dengan membebankan sejumlah tingkat bunga pada 

utang yang dipinjamkannya sebagai syarat tingkat pengembalian atau biasa 

disebut dengan kos utang (cost of debt) (Prasetyo, 2013). 

 Diamond (1991) mengusulkan sebuah model siklus hidup pembiayaan 

utang untuk perusahaan-perusahaan yang menghadapi pendanaan terbatas. Usia 

perusahaan dapat menjadi tolak ukur dalam siklus hidup pembiayaan yang 

ditawarkan. Perusahaan muda cenderung terkunci dalam jenis hubungan yang erat 

dengan kreditornya karena reputasi perusahaan yang kurang terpercaya dan 

tingginya risiko yang dihadapi membuat perusahaan kesulitan dalam menarik 

sumber modal lainnya. Untuk perusahaan tua yang memiliki reputasi terpercaya 

dan berisiko lebih rendah memungkinkan perusahaan untuk memiliki sumber 
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 modal dari beberapa kreditor. Sehingga perusahaan tua cenderung tidak terkunci 

dalam jenis hubungan yang erat tersebut. Kreditor yang dominan menghendaki 

untuk melakukan pemantauan dan kontrol secara langsung guna mengurangi 

risiko keterbatasan informasi tentang kondisi perusahaan. Pemantauan langsung 

oleh kreditor ini akan mengurangi asimetri informasi, yang mengarah ke potensi 

peningkatan alokasi modal bagi perusahaan. 

 Tata kelola perusahaan (corporate governance) merupakan salah satu 

faktor kunci yang menentukan kesehatan sistem perusahaan dan kemampuannya 

untuk bertahan dalam guncangan ekonomi. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan 

yang baik berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan 

meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan akses mereka ke modal luar 

(Sarbah dan Xiao, 2015). Dalam penelitian ini diteliti pengaruh karakteristik 

dewan komisaris dan komite audit sebagai bagian dari corporate governance yaitu 

independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan  

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

pertemuan komite audit dan keahlian komite audit dalam hubungannya terhadap 

kos utang. Selain itu juga diteliti pengaruh kepemilikan keluarga dan reputasi 

auditor dalam hubungannya terhadap kos utang.  

 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 

Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dewan 

komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasihat kepada direksi. Sementara komite audit adalah komite yang 
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dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu 

melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (Kep-643/Bl/2012). Dewan 

komisaris dan komite audit bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen 

perusahaan sehingga kinerja manajemen sesuai dengan yang diinginkan oleh 

kreditor (principal). Dewan komisaris dan komite audit yang efektif menghasilkan 

internal perusahaan yang berkinerja efektif yang mengarah pada peningkatan 

reputasi perusahaan yang akan meningkatkan kepercayaan kreditor dan 

berpengaruh terhadap kos utang rendah.  

 Kepemilikan keluarga dapat mengurangi konflik kepentingan antara 

pemegang saham, pemegang hutang dan manajer karena kepemilikan keluarga 

memiliki kelebihan dalam memantau dan mendisiplinkan agen kontrol. 

Kepemilikan keluarga menjamin kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan 

dan perhatian keluarga terhadap reputasi perusahaan (keluarga) dan dapat 

berakibat mengurangi kos utang (Anderson et al., 2003). 

 Monitoring yang dilakukan oleh auditor dapat mengurangi agency 

problem karena auditor bekerja secara independen dan hasil auditnya 

mencerminkan kinerja manajemen sebenarnya. Tingginya suatu kualitas audit 

yang dihasilkan auditor dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti sumber daya 

yang dimilikinya, kehati-hatian dalam melakukan aktivitas auditing, dan reputasi 

KAP-nya didalam pasar modal. Hasil audit dari KAP Big-4 dipandang berkualitas 

karena memenuhi faktor-faktor tersebut. Risiko asimetri informasi yang dihadapi 

perusahaan tentu akan berkurang dan dapat berakibat mengurangi kos utang 

(Prasetyo, 2013).  
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 Penelitian ini menggabungkan berbagai variabel dari penelitian 

sebelumnya yang meliputi karakteristik dewan komisaris, karakteristik komite 

audit, kepemilikan keluarga dan reputasi auditor dalam melihat pengaruhnya 

terhadap kos utang. Beda dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan di 

Universitas Katolik Soegijapranata ada tambahan variabel intensitas pertemuan 

dewan komisaris dan keahlian komite audit. Berdasarkan uraian di atas, penelitian 

ini berjudul: ”PENGARUH KARAKTERSTIK DEWAN KOMISARIS, 

KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN KELUARGA DAN 

REPUTASI AUDITOR TERHADAP KOS UTANG (STUDI EMPIRIS 

PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

TAHUN 2012-2016).” 

 

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 negatif terhadap kos utang?  

3. Apakah intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh negatif 

terhadap kos utang?  

4. Apakah keahlian dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kos 

utang?  

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



5 

 

 

 

6. Apakah intensitas pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap 

kos utang?  

7. Apakah keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap kos utang?  

8. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap kos utang?  

9. Apakah reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap kos utang?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk: 

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh independensi dewan komisaris 

terhadap kos utang. 

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kos 

utang. 

3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh intensitas pertemuan dewan komisaris 

terhadap kos utang. 

4. Mengetahui ada tidaknya pengaruh keahlian dewan komisaris terhadap kos 

utang. 

5. Mengetahui ada tidaknya pengaruh ukuran komite audit terhadap kos 

utang. 

6. Mengetahui ada tidaknya pengaruh intensitas pertemuan komite audit 

terhadap kos utang. 

7. Mengetahui ada tidaknya pengaruh keahlian komite audit terhadap kos 

utang. 

8. Mengetahui ada tidaknya pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kos 

utang. 
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9. Mengetahui ada tidaknya pengaruh reputasi auditor terhadap kos utang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Bagi Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor 

mengenai kos utang dan beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu 

karakterstik dewan komisaris, karakteristik komite audit, kepemilikan 

keluarga dan reputasi auditor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu investor dalam mengambil keputusan dalam hubungannya 

mengenai pertimbangan munculnya kos utang dalam meminjam dana.  

2. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru tentang 

faktor-faktor yang berpengaruh pada kos utang terutama dalam kaitannya 

dengan karakterstik dewan komisaris, karakteristik komite audit, 

kepemilikan keluarga dan reputasi auditor. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 

     H1 (-) 

 

     H2 (-) 

 

     H3 (-) 

 

     H4 (-) 

     H5 (-) 

 

     H6 (-) 

 

     H7 (-) 

 

     H8 (-) 

 

     H9 (-) 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 
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 Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan agency theory yang merupakan 

konflik kepentingan antara pemilik dan agen dapat terjadi karena ada 

kemungkinan bahwa agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan 

prinsipal. Manajer sebagai pengelola perusahaan juga lebih banyak mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan pemilik. Ketidakseimbangan penguasaan informasi inilah yang akan 

memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Salah 

satu cara kreditor mengantisipasi risiko ini dengan membebankan sejumlah 

tingkat bunga pada utang yang dipinjamkannya sebagai syarat tingkat 

pengembalian atau biasa disebut dengan kos utang (cost of debt) (Prasetyo, 2013). 

 Dalam penelitian ini diteliti pengaruh corporate governance yang 

diproksikan independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas 

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

intensitas pertemuan komite audit dan keahlian komite audit dalam hubungannya 

terhadap kos utang. Selain itu juga diteliti pengaruh kepemilikan keluarga dan 

reputasi auditor dalam hubungannya terhadap kos utang.  Berdasarkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan 

Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dewan komisaris adalah organ 

emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara 

umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat 

kepada direksi. Sementara komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan 

bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan 

tugas dan fungsi dewan komisaris (Kep-643/Bl/2012). 
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 Kepemilikan keluarga dapat mengurangi konflik kepentingan antara 

pemegang saham, pemegang hutang dan manajer karena kepemilikan keluarga 

memiliki kelebihan dalam memantau dan mendisiplinkan agen kontrol. 

Kepemilikan keluarga menjamin kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan 

dan perhatian keluarga terhadap reputasi perusahaan (keluarga) dan dapat 

berakibat mengurangi kos utang (Anderson et al., 2003). 

 Monitoring yang dilakukan oleh auditor dapat mengurangi agency 

problem karena auditor bekerja secara independen dan hasil auditnya 

mencerminkan kinerja manajemen sebenarnya. Tingginya suatu kualitas audit 

yang dihasilkan auditor dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti sumber daya 

yang dimilikinya, kehati-hatian dalam melakukan aktivitas auditing, dan reputasi 

KAP-nya didalam pasar modal. Hasil audit dari KAP Big-4 dipandang berkualitas 

karena memenuhi faktor-faktor tersebut. Risiko asimetri informasi yang dihadapi 

perusahaan tentu akan berkurang dan dapat berakibat mengurangi kos utang 

(Prasetyo, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB  I PENDAHULUAN  

Pada bagian pendahuluan berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bagian landasan teori berisi tinjauan teori, tinjauan empiris, 

pengembangan dan perumusan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bagian metode penelitian berisi populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel 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 dan saran dari analisis yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 


