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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme internal corporate 

governance, size, dan profitabilitas terhadap financial risk yang diukur dengan DER 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2008-2012. 

Mekanisme internal corporate governance dalam penelitian ini adalah kepemilikan 

manajerial, ukuran dewan direksi, dan komite audit. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode purposive sampling untuk mendapatkan sampel yang representatif. Jumlah 

sampel yang didapat adalah sebanyak 184 perusahaan manufaktur dengan periode 

penelitian 2008-2012. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode 

analisis regresi linear berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme internal corporate 

governance yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap financial risk, ukuran dewan direksi dan komite 

audit mempunyai pengaruh signifikan yang negatif terhadap financial risk. Sedangkan 

size mempunyai pengaruh signifikan yang positif terhadap financial risk dan 

profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan yang negatif terhadap financial risk.  

Kata Kunci: mekanisme internal corporate governance, size, profitabilitas, dan 

financial risk. 

 

  



 

PENDAHULUAN 

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dapat memperoleh dana dari dalam 

perusahaan (internal financing) atau dari luar perusahaan (external financing)(Priyono, 

2012). Surya dan Yustiavanda (2008) menyatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan 

operasional perusahaan maupun berekspansi, hampir tidak ada perusahaan yang dapat 

berjalan dengan modal sendiri, sehingga maencari tambahan dana baik melalui 

pinjaman kredit oleh bank, lembaga keuangan, dan berbagai kredit internasional 

(Paranandhi dan Haryanto, 2013). 

Penggunaan hutang dalam struktur keuangan perusahaan mengakibatkan 

perusahaan harus menanggung beban tetap periodik berupa beban bunga, hal tersebut 

merupakan pemicu timbulnya risiko keuangan (financial risk) (Hanggraeni:2010:166). 

Financial risk diukur dengan DER, rasio DER yang tinggi menunjukkan bahwa 

pendanaan yang besar berawal dari hutang. Investor tertarik pada tingkat DER bila 

nilainya kurang dari satu, apabila nilai DER lebih dari satu menunjukkan bahwa risiko 

tinggi karena penggunaan utang yang tinggi. 

Corporate governance merupakan konsep yang luas dan kompleks yang 

mengatur keseluruhan aspek perusahaan. Keasey dan Wright (1993) menyatakan 

bahwa corporate governance merupakan sebuah struktur, proses, budaya, dan sistem 

untuk menciptakan kondisi operasional yang sukses bagi suatu perusahaan (Meizaroh 

dan Lucyanda, 2012).  



 

Perusahaan dengan landasan tata kelola yang baik akan dapat membuat 

perusahaan memiliki kinerja yang baik disegala aspek. Isu mengenai corporate 

governance mulai mengemuka khususnya di Indonesia ketika mengalami krisis yang 

berkepanjangan pada tahun 1998 (Wardhani, 2006). Menurut Wardhani (2006), banyak 

pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat 

lemahnya corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. 

(Paranandhi dan Haryanto, 2013). 

Berdasarkan pemikiran ini peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh 

mekanisme internal corporate governance, size, dan profitabilitas terhadap financial 

risk. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan terhadap kebijakan yang 

akan diambil dengan melihat pengaruh dari penerapan corporate governance dalam 

perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Kepemilikan Manajerial dan financial risk 

Kepemilikan manajerial merupakan prosentase kepemilikan saham dimiliki 

oleh manajer, direksi atau komisaris (Nuringsih, 2010). Kepemilikan saham oleh 

manajemen mengharuskan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan 

diambil oleh manajemen. Para pemegang saham bertujuan untuk meningkatkan 

kekayaannya sedangkan manajer bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

ukuran perusahaan. Hasan dan Butt (2009) mengutarakan pada saat kepemilikan saham 



 

oleh manajer di perusahaan meningkat, mereka cenderung menurunkan besarnya utang 

perusahaan untuk mengurangi risiko dan biaya kebangkrutan. Berdasarkan uraian 

diatas, maka dalam penelitian ini akan diuji hipotesis: 

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap financial risk. 

Ukuran Dewan dan Financial Risk 

Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan sesuai dengan 

pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi diangkat dan setiap 

waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Peran dewan direksi 

sangat penting dalam pengawasan dan pemantauan keputusan manajerial (Jensen dan 

Meckling, 1976 dalam Ormrod et al., 2013). Hal ini untuk memastikan bahwa para 

manajer tidak menghindari risiko dan mementingkan diri sendiri. Hasan dan Butt 

(2009) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi yang besar dapat menekan manajer 

untuk mengurangi pemakaian modal dari luar perusahaan dan meningkatkan kinerja 

perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini akan diuji hipotesis: 

H2: Ukuran dewan berpengaruh terhadap financial risk. 

Komite Audit dan Financial Risk 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, komite audit adalah suatu 

komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat 

meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. 



 

Komite audit diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai profesi yang 

memberikan pendapat kepada komisaris khususnya tentang transparansi laporan 

keuangan, sehingga ini menunjukkan bahwa kehadiran komite audit dapat memberikan 

laporan keuangan yang lebih berkualitas, maka akan menurunkan default risk dan 

meningkatkan peringkat surat utang perusahaan (Rinaningsih, 2008). Berdasarkan 

uraian diatas, maka dalam penelitian ini ingin  akan diuji hipotesis: 

H3: Komite audit berpengaruh terhadap financial risk. 

Ukuran Perusahaan dan Financial Risk 

Ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar atau kecilnya informasi yang 

terdapat di suatu perusahaan. Sartono (2004) dalam Cahyani (2012) menyatakan 

besaran perusahaan atau skala perusahaan yang ditentukan dari total aset yang dimiliki 

oleh perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang besar memiliki profitabilitas yang 

lebih besar untuk memenangkan persaingan dalam bisnis. Perusahaan yng berukuran 

lebih kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil 

lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Oleh karena itu 

memungkinkan perusahaan besar tingkat risikonya lebih besar daripada perusahaan 

yang kecil. Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini akan diuji hipotesis: 

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap financial risk. 

 

 



 

Profitabilitas dan Financial Risk 

Profitabilitas bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, membantu 

mengestimasi kemampuan laba dalam jangka panjang dan menaksir risiko dalam 

investasi atau meminjam dana (Dwiatmini dan Nurkholis, 2001 dalam Cahyani, 2012). 

Tingkat profitabilitas tidak selalu sama dengan risiko yang tinggi, risiko yang tinggi 

dapat meningkatkan profitabilitas atau bisa mengakibatkan kerugian yang potensial. 

Risiko tidak dapat dihilangkan, oleh karena itu risiko harus dikelola. Berdasarkan 

uraian diatas, maka dalam penelitian ini akan diuji hipotesis: 

H5: Profitabilitas berpengaruh terhadap financial risk. 

METODE PENELITIAN 

Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2008-2012. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan 

metode Purposive Sampling atau berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu kriteria 

pemilihan sampel perusahaan sebagai berikut: (1) perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2008-2012, (2) menerbitkan laporan keuangan secara rutin dan 

lengkap, (3) memiliki data keuangan lengkap sesuai variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, (4) tidak merugi selama periode penelitian.  

 



 

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel independen yaitu mekanisme internal corporate governance 

(kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, dan komite audit), size, dan 

profitabilitas. 

Kepemilikan Manajerial (KM) 

Kepemilikan manajerial merupakan prosentase kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh manajer, direksi atau komisaris (Nuringsih, 2010). Dalam penelitian ini 

persentase kepemilikan manajerial didapat dari ICMD (Indonesian Capital Market 

Directory), kepemilikan manajerial juga dapat diukur dengan persentase jumlah saham 

yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar 

(Guna dan Herawaty, 2010). Rumusnya sebagai berikut: 

KM= %100
beredar yang perusahaan Saham

manajemen  dimiliki yang Saham
x




 

Ukuran Dewan Direksi (UD) 

Dewan direksi merupakan dewan yang dipilih oleh para pemegang saham, 

bertugas mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola 

perusahaan, dengan tujuan kepentingan para pemegang saham. Ukuran dewan direksi 

diukur dengan persentase jumlah dewan direksi dari jumlah anggota dewan. 

UD = 
Dewan Anggota

DireksiDewan   Anggota




 

 



 

Komite Audit (KA) 

Komite audit yaitu suatu komite yang tugasnya membantu dan memperkuat 

fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan 

keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate 

governance di perusahaan-perusahaan. Komite audit diukur dengan perbandingan 

anggota komite audit yang berasal dari luar terhadap jumlah anggota komite audit 

(Isnanta, 2008 dalam Guna dan Herawaty, 2010). Untuk menghitung proporsi komite 

audit dapat dirumuskan sebagai berikut: 

KA= 
Audit Komite Anggota

Luar dariAudit   Komite Anggota




 

Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran 

perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. 

Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan hasil logaritma natural (Ln) dari total 

aset. 

Size = Ln Total Aset 

Profitabilitas (ROA) 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang 

berkaitan dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Herni dan Susanto, 

2008). Profitabilitas dalam penelitian ini diukur denggan rasio Return on Assets (ROA) 

yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap total asset (Alam dan 

Shah, 2013). Namun dalam penelitian ini ROA didapat dari ICMD. 



 

ROA = %100
Aset Total

pajaksetelah bersih  Laba
x  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah financial risk, financial risk 

diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER). DER dalam penelitian ini diperoleh dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD), DER juga dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

DER = 
Ekuitas Total

Debt Total
 

Model Regresi 

Pengujian hipotesis mengenai kepemilikan manajerial (KM), ukuran dewan 

direksi (UD), komite audit (KA), ukuran perusahaan (Size) dan profitabilitas (ROA) 

terhadap financial risk dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 

Adapun model regresinya adalah sebagai berikut: 

DER = β0 + β1KM + β2UD+ β3KA+ β4SIZE+ β5 ROA+ e 

Hasil dan Pembahasan 

Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan pengujian dengan regresi berganda untuk menguji pengaruh 

variabel independen (KM, UD, KA, Size dan ROA) terhadap variabel dependen (DER), 

maka dapat disusun persamaan sebagai berikut: 

DER = 0.728 –0.006KM – 0.758UD – 0.521KA+ 0.049SIZE– 0.024ROA + ε 

 



 

Uji Ketepatan Model 

Dari hasil uji F diperoleh nilai Fhitung (15.378) dengan nilai p-value = 0.000 

sedangkan Ftabel (2.265) dengan ketentuan α = 5%, df1 = k-1 atau 6-1 = 5, dan df2 = n-

k atau 184-6= 178. Hasil uji Fhitung (15.378) lebih besar dari Ftabel (2.265) dengan p < 

0.05, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial (KM), ukuran dewan 

(UD), komite audit (KA), size, dan profitabilitas secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap financial risk.  

Hasil perhitungan nilai R2 dibantu dengan program SPSS, dalam analisis regresi 

berganda diperoleh angka keofisien determinasi atau R2 sebesar 0.302. Artinya bahwa 

30.2% variabel risiko keuangan yang diukur dengan DER dijelaskan oleh mekanisme 

internal corporate governance, size dan profitabilitas, sisanya sebesar 69.8% dijelaskan 

oleh faktor lain yang tidak masuk dalam observasi.  

Uji Asumsi Klasik 

Hasil yang diperoleh dalam pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa 

semua asumsi telah terpenuhi berdasarkan hasil berikut: Berdasarkan uji normalitas 

dengan menggunakan Kolmogrov-Smirnov dapat diketahui bahwa nilai p-value lebih 

besar dari a (p > 0.05), maka data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji normalitas 

data unstandartdized residual (p-value 0.080). Uji Multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat besarnya tolerance value dan VIF. Jika nilai tolerance di atas 0.1 dan VIF 

dibawah 10 maka model tersebut bebas dari multikolinearitas. Sehingga dapat 



 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen. Uji 

Heteroskedastisitas dengan uji rank spearman menunjukkan bahwa probabilitas 

signifikan > 0.05, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji 

Autokorelasi dengan metode Durbin Watson (DW), dari uji Durbin Watson nilai DW 

sebesar 2.162 dimana angka tersebut pada dU < DW < 4-dU yaitu 1.8148 < 2.162 < 

2.1852 maka H0 = tidak ada autokorelasi positif, negatif, tidak ditolak. Model tersebut 

tidak terdapat autokorelasi. 

Uji Hipotesis (Uji Statisik t) 

Berdasarkan uji hipotesis dapat diketahui bahwa variabel ukuran dewan direksi, 

komite audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap 

financial risk. Variabel kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap 

financial risk. 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap financial risk  

Hasil pengujian hipotesis pertama, yang menguji pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap financial risk, hasilnya bahwa kepemilikan manajerial (KM) tidak 

berpengaruh terhadap DER (financial risk). Hasil uji t diperoleh nilai thitung < ttabel (-

1.787 <1.973) dengan nilai signifikan sebesar 0.076 > 0.05, dan nilai koefisien regresi 

-0.006 dengan parameter negatif, maka H1 ditolak. Artinya besar kecilnya jumlah 

saham yang dimiliki oleh manajer tidak berpengaruh terhadap risiko keuangan. 



 

Manajer yang risk averse melakukan diversifikasi secara optimal untuk mengurangi 

risiko pribadi. Pada saat kekayaan pribadi tidak terdiversifikasi, manajer menuntut 

insentif tinggi untuk mengimbangi risiko yang diterima. Semakin tinggi tingkat risiko 

perusahaan, manajer akan mengurangi keterlibatannya dalam kepemilikan untuk 

mengurangi kemungkinan kehilangan kekayaan pribadi mereka (Putri dan Nasir, 

2006). Hasil ini tidak konsisten dengan hasil Neffati et.al (2011) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap risiko dan Alam dan Shah (2013) 

yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap firm 

risk, jika anggota dewan direksi juga memiliki saham dalam perusahaan dapat 

meningkatkan risiko perusahaan. 

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap financial risk  

Hasil pengujian hipotesis kedua, yang menguji pengaruh ukuran dewan direksi 

terhadap financial risk, mendapatkan hasil bahwa variabel ukuran dewan direksi (UD) 

berpengaruh signifikan terhadap DER (financial risk). Hasil uji thitung < ttabel (-3.282 < 

1.973), dan nilai signifikan sebesar 0.001 < 0.05, maka H2 diterima. Besarnya 

koefisien regresi -0.785 dengan parameter negatif, artinya bahwa semakin besar ukuran 

dewan akan menurunkan tingkat financial risk. Dewan direksi dapat menekan manajer 

untuk mengurangi pemakaian modal dari luar perusahaan sehingga dapat mengurangi 

risiko keuangan dan meningkatkan kinerja perusahaan (Hasan dan Butt, 2009). Hasil 

ini konsisten dengan penelitan Neffati et.al (2011) bahwa ukuran dewan (UD) 

berpengaruh negatif yang signifikan terhadap risiko keuangan.  



 

Pengaruh Komite Audit terhadap financial risk  

Hasil pengujian hipotesis ketiga, yang menguji pengaruh komite audit terhadap 

financial risk, hasilnya bahwa komite audit berpengaruh terhadap DER (financial risk). 

Ditunjukkan dengan nilai thitung < ttabel (-2.219 < 1.973), dan nilai signifikan sebesar 

0.028 < 0.05, sehingga H3 diterima. Koefisien regresi sebesar -0.521, dengan 

parameter negatif, artinya bahwa keberadaan komite audit dapat menurunkan tingkat 

financial risk. Hal ini dapat membuktikan bahwa keberadaan komite audit dapat 

membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam memberikan 

pengawasan secara menyeluruh. Hasil ini berlawanan dengan penelitian Rinaningsih 

(2008) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap risiko dengan 

parameter positif. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) terhadap financial risk  

Hasil pengujian hipotesis keempat, yang menguji pengaruh ukuran perusahaan 

(size) terhadap financial risk, hasilnya bahwa size berpengaruh terhadap DER 

(financial risk). Hasil uji thitung < ttabel (3.673 > 1.973), dan nilai signifikan sebesar 0.000 

< 0.05, sehingga H4 diterima. Besarnya koefisien regresi 0.049, dengan parameter 

positif. Perusahaan dengan ukuran yang besar diperkirakan mempunyai kesempatan 

untuk menarik utang dalam jumlah besar (Wiliandri, 2011). Karena utang tersebut 

perusahaan menanggung beban periodik berupa bunga, hal tersebut yang memicu 

timbulnya risiko keuangan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Alam dan Shah 



 

(2013) yang menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap risiko. 

Pengaruh Profitabilitas terhadap financial risk  

Hasil pengujian hipotesis kelima, yang menguji pengaruh profitabilitas 

terhadap financial risk, hasilnya bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap DER 

(financial risk). Hasil uji thitung < ttabel (-7.271 < 1.973) dengan nilai signifikan sebesar 

0.000 < 0.05, sehingga H5 diterima. Besarnya koefisien regresi sebesar -0.024, dengan 

parameter negatif. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ticoalu 

(2013) perusahaan akan lebih cenderung menggunakan dana internal dalam memenuhi 

kebutuhannya. Perusahaan perlu meningkatkan keuntungan melalui laba bersih agar 

perusahaan dapat membiayai seluruh utang melalui keuntungan tersebut dan menarik 

investor yang melihat return on asset perusahaan. Hasan dan Butt (2009) juga 

mengemukakan bahwa perusahaan akan menggunakan dana internal untuk membiayai 

proyek-proyeknya sebelum beralih pada utang. 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap financial risk. Hasil 

uji t memperoleh nilai thitung < ttabel (-1.787 <1.973), dengan nilai signifikan sebesar 

0.076 > 0.05. 



 

2. Ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

financial risk. Hasil uji t memperoleh nilai thitung < ttabel (-3.282 <1.973), dengan 

nilai signifikan sebesar 0.001 < 0.05. 

3. Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial risk. Hasil uji 

t memperoleh nilai thitung < ttabel (-2.219 <1.973), dengan nilai signifikan sebesar 

0.028 < 0.05. 

4. Ukuran perusahaan (size) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

financial risk. Hasil uji t memperoleh nilai thitung < ttabel (3.673 > 1.973), dengan 

nilai signifikan sebesar 0.000 < 0.05. 

5. Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap financial risk. 

Hasil uji t memperoleh nilai thitung < ttabel (-7.271 < 1.973), dengan nilai signifikan 

sebesar 0.000 < 0.05. 

Keterbatasan Penelitian 

Simpulan penelitian tersebut tidak lepas dari keterbatasan penelitian (1) Nilai 

Adjusted R2 yang rendah menunjukkan adanya variabel independen lain diluar 

penelitian ini yang lebih dominan dalam mempengaruhi financial risk, (2) pemilihan 

sampel tidak dilakukan dengan acak tetapi dengan purposive sampling, sehingga 

temuan penelitian tidak dapat digeneralisasi, (3) periode penelitian ini hanya lima 

tahun, ada kemungkinan bahwa hasil penelitian tidak konsisten dengan hasil penelitian 

sebelumnya dan mungkin akan memperoleh hasil yang berbeda jika periode penelitian 

diperpanjang.  



 

Saran 

Dengan adanya berbagai keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, maka 

penelitian berikutnya, diharapkan mengembangkan penelitian ini dengan menambah 

variabel lain misalnya kualitas GCG, memilih sampel secara acak agar temuan 

penelitian dapat digeneralisasi, memperpanjang periode penelitian sehingga diperoleh 

hasil yang konsisten dengan hasil temuan sebelumnya dan diperoleh hasil yang lebih 

baik. 
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