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BAB II                                                                                                          

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Financial Distress 

 Financial distress menggambarkan sebuah kejadian hal-hal yang 

merugikan bagi debtholders, supplier, pelanggan, dan karyawan dalam menentukan 

struktur modal yang optimal dalam perusahaan. Kesulitan keuangan dapat 

menghalangi akses biaya yang menyangkut kepada kredit dan stakeholders yang 

menyebabkan kecenderungan perusahaan melakukan hal-hal yang berbahaya 

(Opler,1994).  

Beberapa definisi financial distress menyebutkan bahwa perusahaan 

memiliki kondisi kesulitan keuangan kepada pihak pemberi pinjaman karena 

kesulitan dalam membayar utang untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki oleh 

perusahaan (Andrade & Kaplan, 2008). Ketika suatu perusahaan berada pada 

kondisi tidak dapat untuk memenuhi obligasi perusahaan, maka dikatakan bahwa 

perusahaan telah pada kondisi financial distress. Kunci dari perusahaan berada pada 

financial distress yaitu dapat dilihat dari mampu atau tidak suatu perusahaan 

membayar kewajibannya atau liabilitas yang dimiliki. Selain itu dapat dilihat juga 

dari kondisi perekonomian suatu negara, dimana tempat beradanya suatu 

perusahaan menjalankan kegiatan operasional, penurunan performa, dan kinerja 

manajemen  yang buruk juga menjadi salah satu faktor kunci dari kondisi kesulitan 

keuangan pada suatu perusahaan. Jika perusahaan sudah berada dalam kondisi 

kesulitan keuangan dan tidak segera diatasi dengan segera, maka perusahaan 

tersebut berdampak pada kebangkrutan (Fathi & Gueyie, 2001).  
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Menurut Platt dan Platt (2002) financial distress adalah kondisi saat 

perusahaan dalam keadaan menurun dari segi keuangan sebelum terjadi 

kebangkrutan. Tahap ini diawali dengan keadaan perusahaan sulit bahkan tidak 

mampu lagi  untuk melunasi segala kewajiban yang telah ditentukan batas 

waktunya, dapat dikatakan perusahaan mengalami kesulitan keuangan.   

  Definisi tata kelola perusahaan secara umum adalah seperangkat peraturan 

yang dimana dimuat aturan yang mangatur hubungan antara berbagai pihak seperti 

dewan direksi, dewan komisaris, pemegang saham, atau dalam arti sempit 

hubungan yang saling berkepentingan satu dengan yang lainnya demi tercapainya 

sebuah tujuan dalam perusahaan. Ho dan Wong (2001) mendefinisikan tata kelola 

perusahaan yaitu mekanisme yang efektif digunakan untuk menjelaskan setiap 

tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki bagi setiap pemangku kepentingan 

didalam perusahaan. Pengungkapan perusahan adalah salah satu mekanisme yang 

digunakan perusahaan untuk memberikan keterbukaan, transparasi dan 

kepercayaan yang tidak dapat dipisahkan termasuk dalam tata kelola perusahaan, 

dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan menurut 

(Alhazaimeh et al., 2003).  

 Prowse (1998) menyebutkan corporate governance adalah mengatur 

perilaku pemilik perusahaan, dewan direksi, dewan komisaris, dan manajer 

perusahaan yang di dalamnya dimuat sebuah aturan standar untuk 

mempertanggungjawabkan segala bagian dari tugasnya kepada pihak pemegang 

saham, pihak investor, pihak luar perusahaan, serta kepada pihak pemberi 

pinjaman. Di dalam sistem tata kelola perusahaan ini ada bagian yang sangat 
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ditekankan demi tercapainya sebuah tujuan yaitu pihak pemegang saham yang 

memiliki hak untuk mendapatkan informasi vital secara akurat demi 

keberlangsungan hidup perusahaan dan perusahaan berkewajiban melakukan 

pengungkapan secara tepat, transparan, tepat waktu terhadap semua informasi 

performa pada para bagian yang terlibat di dalamnya dan stakeholders. Semua 

pihak yang memiliki kepentingan mendapatkan nilai tambah yang berguna untuk di 

masa yang akan datang. Menurut Schleifer dan Vishny (1997) mendefinisikan 

corporate governance adalah mekanisme yang terkait dengan imbal hasil investasi 

yang telah ditanamkan untuk meyakinkan para pemilik modal untuk memberikan 

modalnya di dalam perusahaan. 

 Lembaga internasional seperti ADB (Asian Development Bank) 

menyebutkan ada empat nilai utama yang terkandung di corporate governance 

yaitu participation, transparency, accountability, dan predictability. OECD 

(Organization for Economic Cooperation and Development) menjelaskan tata 

kelola perusahaan adalah wadah serta sarana untuk mencapai tujuan perusahaan, 

harus adanya struktur para pemegang saham, manajer, dewan komisaris untuk 

memonitoring cara kinerja perusahaan dengan menyusun rancangan masa depan 

perusahaan. 

 

2.2  Model Penelitian Terdahulu   

 Daily and Dalton (1994) menguji dengan menggunakan sampel 100 

perusahaan, yang terdri dari 50 perusahaan yang sehat, dan 50 perusahaan yang 

mengalami financial distress di dalam penelitiannya. Peneliti menguji hubungan 

antara tata kelola dari sisi komposisi serta struktur kepemimpinan board sebagai 
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faktor penjelas. Jumlah independent directors termasuk ke dalam  bagian komposisi 

dan struktur kepemimpinan board dan proporsinya pada board serta independensi 

dari CEO sebagai struktur board yang dilihat pengaruhnya. Variable kontrol yang 

digunakan adalah rasio profitabilitas,  leverage, likuiditas, dan ukuran perusahaan 

dari total aset perusahaan.  

 Menurut Simpson dan Gleason (1999) meneliti tentang hubungan mengenai 

hubungan tata kelola perusahaan antara struktur dewan direksi dan komisaris, 

struktur kepemilikan manajerial serta kepemilikan institusional terhadap financial 

distress dalam perusahaan banking. Sampel terdiri dari perusahaan perbankan yang 

terdaftar di SNL Quarterly Securities menyediakan data tentang perusahaan yang 

paling banyak diperdagangkan dan mencakup 375 sample perusahaan. 

 Whitaker (1999) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa financial distress 

sebagai suatu kondisi dalam laporan keuangan perusahaan dimana arus kas masuk 

perusahaan memiliki nilai yang kurang atau lebih rendah dibandingkan dengan 

biaya yang dikeluarkan perusahaan salah satunya dari biaya hutang jangka panjang 

(long term debt). Elloumi dan Gueyle (2001) menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa kondisi financial distress yang dialami pada perusahaan berturut-turut 

selama 2 tahun mengalami laba bersih negatif atau dengan pengukuran melalui nilai 

EPS perusahaan.  

 Elloumi dan Gueyie (2001) meneliti hubungan antara karakteristik tata kola 

perusahaan dan kesulitan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang berada di 

Kanada. Variable yang di teliti meliputi komposisi board of directors, perputaran 

(CEO), dan kepemilikan directors baik internal dan ekternal perusahaan. Variable 
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kontrol dalam penelitian ini liquidity dan leverage dengan menggunakan indikator 

keuangan perusahaan. Dengan menggunakan sampel 92 perusahaan publik, dimana 

yang terdiri dari 46 perusahaan yang sehat secara keuangan dan 46 perusahaan yang 

mengalami financial distress.  

 Zhen, Li dan Chao (2004) dalam penelitiannya terhadap suatu perusahaan 

di China mengenai corporate governance, kepemilikan perusahaan dan financial 

distress, diperoleh kesimpulan terhadap variabel independen yaitu ukuran dewan, 

kepemilikan manajerial, CEO duality, insider on board, konsentrasi kepemilikan, 

total aset, utang terhadap jumlah aset dan nilai pasar terhadap nilai buku perusahan 

 Leh dan Yeh (2004) melakukan penelitian tentang hubungan tata kelola 

perusahaan terhadap financial distress. Data yang diteliti adalah dari sample 

perusahaan terbuka yang ada di Taiwan dari periode 1996 – 1999. Dengan 

menggunakan variabel persentase kedudukan dewan direksi sebagai pengawas 

diantara pemegang saham, persentase pemegang saham yang menjanjikan pinjaman 

bank, dan deviasi dari kontrol kas.  

 Penelitian Lyn, Petrova dan Spieler (2005) yang meneliti mengenai 

hubungan praktek tata kelola perusahaan terhadap financial distress. Jumlah sampel 

yang diteliti sebanyak 127 perusahaan yang mengalami kebangkrutan selama tahun 

1990-2004. Adapun variable independen yang digunakan yaitu komposisi serta 

ukuran pada dewan direksi, struktur kepemilikan struktur manajemen perusahaan. 

 Deng dan Wang (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh 

kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, anggota dewan, dan kepemilikan 

yang berfokus pada probabilitas financial distress. Sampel yang digunakan dari 
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tahun 2002 sampai dengan 2003 perusahaan yang telah tercatat pada bursa 

Shanghai, China. Sampel yang diteliti sebanyak 192 perusahaan yang terdiri dari 

96 perusahaan sehat dan 96 perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. 

Variable independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, anggota 

dewan, kepemilikan pemerintah dan konsentrasi kepemilikan, likuiditas pasar 

saham. Variabel kontrol yang dipakai adalah leverage, likuiditas, dan annual 

cummulative abnormal returns. 

 Abdullah (2006) melakukan penelitian tentang  struktur dewan dan 

kepemilikan terhadap financial distress. Adapun variabel yang digunakan yaitu 

CEO dualitas, komisaris independen, komite audit, management interest, dan 

outside blockholding. Jumlah sampel yang diteliti terdiri dari perusahaan yang ada 

di malaysia dari periode 1999- 2001 dengan total data sebanyak 86 sampel.  

Halim, Daud, Mazlan, dan Marzuki (2008) dalam penelitiannya terhadap 

sauatu perusahaan diperoleh financial distress dipengaruhi oleh prespektif 

macroeconomic, dengan variabel independen yang digunakan meliputi credit 

liquidity, indeks harga konsumen (IHK), produk domestik bruto (PDB), dan 

corporate birth rate.  

Polsiri dan Sokkhanaphibarn (2009) suatu perusahaan dapat menghindari 

(dengan peringatan dini) terjadi ancaman masa depan berupa kebangkrutan atau 

financial distress dengan menggunakan model prediksi kebangkrutan. Peneliti 

meneliti pada perusahaan di Thailand para periode 1996-2000. Variabel  bebas yang 

diteliti yaitu struktur kepemilikan dan struktur dewan. Adapun variabel kontrol 

yaitu leverage, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.  
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 Miglani, Ahmed, dan Henry (2010) meneliti topik yaitu faktor-faktor 

hubungan yang mempengaruhi financial distress. Jumlah sampel yang diteliti 

adalah 175 perusahaan dari tahun 1999 sampai dengan 2003 yang terdaftar di 

negara Australia. Variabel independen adalah komisaris independen, ukuran 

dewan, CEO dualitas, blockholder, audit komite, kepemilikan direksi, serta opini 

audit. Variabel leverage, perusahaan audit dan ukuran perusahaan adalah variabel 

kontrol pada penelitian ini.  

 Darus dan Mohamad (2011) dalam penelitiannya berhubungan dengan 

corporate governance dan corporate failure di Malaysia. Jumlah sampel yang 

dimanfaatkan sebanyak 176 perusahaan publik yang terdiri dari 88 perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan dan 88 perusahaan dalam keadaan sehat dari segi 

keuangan, dari rentan waktu 2004-2006. Variable independen yaitu corporate 

governance yaitu board structure¸ ownership structure, dan mekanisme kontrol 

internal.   

Li dan Du (2011) meneliti yaitu prediksi financial distress yang ada pada 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Shenzen dan Bursa Efek Shangai pada tahun 

2005 sampai dengan periode tahun 2017 berdasarkan model logistik yang 

digunakan dalam penelitian tersebut. Adapun jumlah sampel yang digunakan yaitu 

sebanyak 100 perusahaan manufaktur. Variabel independen adalah rasio hutang 

terhadap besarnya ekuitas, rasio komisaris independen, ukuran dewan, rasio hutang 

terhadap asset, perputaran jumlah aset, dan kas terhadap rasio kewajiban lancar 

perusahaan.   
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Salloum, Azoury dan Azzi (2012) meneliti financial distress dengan 

menggunakan variable corporate governance. Penelitian ini menggunakan sampel 

178 perusahaan keluarga yang terdiri dari 89 perusahaan dalam kondisi distress dan 

89 perusahaan yang non-distress di Lebanon dari tahun 2004-2008. Variable 

independen yang digunakan adalah komisaris independen, jumlah direksi, CEO 

duality, kepemilikan manajerial, direktur wanita, masa jabatan direktur, direktur 

wanita. 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Model pengaruh antara komisaris independen, kepemilikan manajerial, 

masa jabatan dewan direksi, direktur wanita, dan ukuran dewan direksi terhadap 

financial distress, sumber: Salloum et al., 2012. 

 Lakshana dan Wijekoon (2012) penelitian yang dilakukan pada perusahaan 

yang berada di Sri Lanka dengan menggunakan sampel 140 perusahaan. Meneliti 

tentang financial distress pada periode 2002-2008. Variabel independen yang 

diteliti adalah CEO dualitas, kepemilikan saham eksternal, komisaris independen, 

opini audit dan ukuran dewan.  

 Abdoli, Mirazami, & Bakhtiarnejad (2012) dengan melakukan penelitian, 

untuk financial distress perusahaan dapat mengukur going concern (keberadaan) 
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suatu perusahaan di masa depan dengan teori model prediksi kebangkrutan, dengan 

teori model ini seorang  manajer dapat mengetahui dan mengambil kebijakan untuk 

menghindari terjadinya kebangkrutan perusahaan. 

Juniarti (2013) dalam penelitiannya meneliti tentang good corporate 

governance dapat dijadikan dugaan jika suatu perusahaan mengalami financial 

distress. Variabel independen berupa dewan direksi, ukuran komite audit, struktur 

kepemilikan perusahaan, serta rasio keuagan berupa net profit margin, current ratio 

dan debt to total asset. 

Khalid dan Akhter (2013) dalam penelitiannya di salah satu perusahaan di 

Pakistan mengenai dampak atau pengaruh tata kelola terhadap financial distress, 

dimana variabel independennya berupa ukuran dewan direksi, independensi dewan 

direksi, CEO duality, ukuran komite audit, opini yang diberikan auditor dan 

eksternal blockholder. 

Penelitian Zare, Kavianifard, Sadeghi, dan Rasouli (2013) melakukan 

penelitian mengenai topik indeks tata kelola terhadap financial distress. Jumlah 

sampel yang menjadi bahan penelitian adalah sebanyak 152 perusahaan yang 

tercatat pada Tehran Stock Exchange dari periode 2007-2010. Variabel independen 

berupa bankruptcy probability, ukuran dewan, konsentrasi kepemilikan, ROA, 

leverage, ukuran perusahaan dan asset gain.  

Salloum et al. (2014) meneliti tentang financial distrees yang dapat diliat 

dari rasio keuangan suatu perusahaan dengan tingkat profibilitasnya, salah satunya 

dengan tingkat return on asset (ROA) dimana jika suatu perusahaan yang memiliki 

nilai ROA negatif maka perusahaan tersebut sedang mengalami financial distress 
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atau kesulitan keuangan dari sisi probilitasnya dan sebaliknya jika memiliki nilai 

ROA positif maka perusahaan masih memiliki tingkat probilitas yang tinggi dan 

tidak mengalami masalah keuangan. Populasi yang dimanfaatkan dalam penelitian 

ini menggunakan perusahaan milik keluarga sebanyak 178 perusahaan di Lebanon.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model penelitian financial distress, sumber : Salloum et al., 2014. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1   Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Financial Distress  

   Menurut penelitian Salloum dan Azoury (2012), ukuran dewan memiliki 

peranan penting dalam pengambilan keputusan yang strategis pada suatu 

perusahaan secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Ukuran dewan 

merupakan jumlah yang tediri dari dewan direktur disuatu perusahaan. Direksi 

memiliki tugas utama antara lain yaitu kepengurusan, komunikasi, tanggung jawab 

sosial, manajemen risiko dan pengendalian internal (Komite Nasional Kebijakan 

Governance, 2006). 

 Ukuran dewan dapat mempengaruhi kesulitan keuangan yang disebabkan 

karena faktor yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan sehingga dapat 
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menyebabkan predeksi dalam financial distress. Selain faktor tata kelola 

perusahaan adanya pengaruh teori keagenan juga menyebabkan kesulitan keuangan 

karena dengan peningkatan jumlah anggota telah mengangkat kontrol disiplin 

mereka atas CEO. Banyaknya jumlah tingkat ukuran dewan memiliki efek pada 

diversifikasi keahlian dan mungkin telah dilindungi organisasi dan financial 

distress (Bredart, 2014).  

Zare et al. (2013) mengatakan bahwa saat meningkatnya ukuran dewan 

maka menyebabkan semakin tinggi juga kesulitan keuangan pada suatu perusahaan 

karena adanya penurunan pengawasan terhadap manajemen dan profitabilitas juga 

akan menurun.  Pelaporan keuangan yang secara efektif ditentukan dari banyaknya 

jumlah dewan direksi pada suatu perusahaan. Jika ukuran dewan direksi yang 

banyak pada suatu peruahaan membuat tidak dapat melakukan pengawasan yang 

baik terhadap proses pelaporan keuangan yang secara efektif. Untuk membentuk 

pengawasan pada suatu perusahan terhadap kinerja sangat ditentukan pada 

banyaknya dewan disuatu perusahaan, jika semakin banyak jumlah dewan dalam 

suatu perusahaan akan semakin sulit untuk membentuk pengawasan terhadap 

kinerja perusahaan (Salloum & Azoury, 2012). Menurut Li dan Du (2011) semakin 

besar jumlah dewan suatu perusahaan dapat membantu mengkoordinasi kinerja 

dalam perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa ukuran dewan memiliki pengaruh 

signifikan negatif terhadap finacnial distress. Hal ini konsisten dengan hasil 

penelitian dari Simpson dan Gleason (1999), Lakshana dan Wijekoon (2012).  
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2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Financial Distress 

 Komisaris Independen adalah terdiri dari banyaknya jumlah komisaris 

independen terhadap jumlah keseluruhan komisaris yang ada di dalam suatu 

perusahaan. Peranan seorang komisaris independen dalam suatu perusahaan 

memegang peranan yang penting dan sudah menjadi perhatian dalam memantau 

kinerja perusahaan serta membantu meningkatkan keragaman (Li et al., 2015). 

Dalam penelitian Salloum dan Azoury (2012) menjelaskan bahwa komisaris 

independen bersifat objektif untuk lebih meningkatkan pengawasan secara umum 

dan khusus terhadap direksi dan manajer pada perusahaan. Peranan komisaris 

independen juga mendukung peran auditor dalam melakukan investigasi yang lebih 

mendalam dengan tujuan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga 

dapat mengurangi kemungkinan suatu perusahaan mengalami kondisi financial 

distress. 

Menurut Hanafi dan Breliastiti (2012) menyatakan bahwa jumlah komisaris 

independen yang semakin besar dalam suatu perusahaan menyebabkan untuk 

terjadinya kesulitan keuangan meningkat, karena kinerja komisaris independen 

tidak dapat  dilakukan dengan tepat dalam hal pengawasan, dan adanya rangkap 

jabatan lain di perusahaan sehingga fokus utama sebagai seorang komisaris 

independen tidak berjalan. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Routledge dan Morrison (2012).  

Menurut Salloum dan Azoury (2012) bahwa semakin banyak jumlah 

komisaris independen akan semakin kecil kemungkinan terjadinya kesulitan 

keuangan. Hal ini terjadi karena jumlah komisaris independen dapat mempengaruhi 
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kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan hasil yang sama dengan 

peneliti Elloumi dan Gueyie (2001), Manzaneque et al., (2014), Li Wang, dan Deng 

(2008), dan Polsiri dan Sookhanaphibarn (2009). Dari peneliti-peneliti diatas 

menjelaskan bahwa  komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap 

financial distress. Peneliti yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang 

signifikan adalah penelitian dari Darus dan Mohamad (2011), Wardhani (2007), 

serta Li dan Liu (2009).  

2.3.3 Pengaruh Masa Jabatan Direktur terhadap Financial distress 

 Masa jabatan direktur merupakan salah satu cara untuk mengukur 

kepemimpinannya. Seorang direktur yang telah menjabat cukup lama dalam sebuah 

perusahaan akan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai sistem 

operasi perusahaan setiap harinya dibandingkan dengan direktur yang baru 

menjabat sebagai direktur. Direktur dengan masa jabatan yang cukup lama dalam 

sebuah perusahaan akan dianggap lebih unggul atau lebih berpengaruh dalam 

perusahaan dibandingkan dengan direktur yang baru menjabat dalam hitungan 

tahun yang sedikit (Salloum dan Azoury, 2012). 

 Kasus yang dapat kita jumpai, saat masa jabatan direktur yang relatif singkat 

dan tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk mengawasi dan mengontrol 

manager karena minimnya pengalaman dalam menjalankan perusahaan. Oleh 

karena itu, semakin singkat masa jabatan seorang direktur semakin besar 

kemungkinan terjadinya financial distress. Masa jabatan direktur berpengaruh 

signifikan negatif terhadap financial distress, hasil ini sejalan dengan penelitian dari 

Salloum et al. (2012), Wilson et al. (2013).  
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2.3.4 Pengaruh Direktur Wanita terhadap Financial Distress 

 Direktur wanita adalah jumlah wanita yang menjabat sebagai direktur pada 

suatu perusahaan. Peran wanita semakin nyata dalam lingkungan perusahaan, 

kemampuan yang dimiliki untuk dapat menjadi seorang pemimpin perusahaan dan 

direktur wanita akan memberikan pengawasan yang lebih efektif yang dapat 

meningkatkan efisiensi manajemen pada perusahaan (Salloum & Azoury, 2012).   

 Wanita sebelum mengambil keputusan cenderung secara berhati-hati dalam 

menentukan pilihan, sehingga akan menolak risiko-risiko yang kemungkinan 

terjadi. Direktur wanita tidak menutup kemungkinan bahwa wanita dapat 

mengelola suatu perusahaan dengan baik. Sehingga, wanita yang menjabat sebagai 

direktur di dalam sebuah perusahaan akan mengurangi terjadinya financial distress. 

Ukuran direktur wanita memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap financial 

distress hasil penelitian dari Bart (2013). Hasil penelitian ini juga sama dengan 

(Wilson et al., 2013).  

2.3.5  Pengaruh Kepemilikan Saham Internal terhadap Financial Distress  

 Kepemilikan saham internal merupakan proporsi jumlah saham yang 

dimiliki antara dewan direksi dan dewan komisaris di suatu perusahaan. 

Kepemilikan saham internal memiliki hubungan positif yang berkaitan dengan 

kinerja perusahaan. Hak-hak pemegang saham minoritas adalah kunci untuk 

meningkatkan tata kelola perusahaan (Salloum & Azoury, 2012).  

 Dalam manajemen holding shares memiliki hubungan dengan penciptaan 

nilai di masa depan maupun jangka panjang. Pada penelitian Wang dan Deng 

(2006) menggunakan sampel pada perusahaan China, dan menemukan hasil bahwa 
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adanya kepemilikan saham internal dalam suatu perusahaan maka memiliki 

kesempatan yang lebih besar untuk bertahan hidup dalam situasi sulit.  

 Menurut Salloum dan Azoury (2012) menyatakan bahwa semakin sedikit 

pihak internal yang memiliki saham dalam perusahaan maka akan semakin besar 

kemungkinan terjadinya financial distress. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan 

saham internal mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan 

direksi dan dewan komisaris yang memiliki saham akan menyebabkan kinerja yang 

lebih baik. Kepemilikan saham internal memiliki hubungan signifikan negatif 

kesulitan keuangan, hasil penelitian ini konsisten dengan Elloumi dan Gueyie 

(2001), Manzaneque et al. (2015), Miglani et al. (2015), Wilson et al. (2013) 

2.3.6 Pengaruh  Kepemilikan Saham Insitusional terhadap Financial 

Distress 

 Kepemilikan insitusional merupakan indikator penilaian terhadap kinerja 

perusahaan, karena seorang investor tidak mungkin melakukan investasi pada suatu 

perusahaan dengan kinerja perusahaan yang rendah. Dalam penelitian Md-Rus et 

al. (2013) menjelaskan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka 

semakin menjauhi terjadinya financial distress, karena investor institusi berperan 

sebagai monitoring agent. 

 Kepemilikan Institusional seperti (bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, 

reksadana) berperan efektif untuk menunjukkan mekanisme mengenai tata kelola 

perusahaan dalam memantau pihak manajemen dan fokus pada kinerja perusahaan 

untuk jangka panjang (Donker et al., 2009). Hasil penelitian yang menujukkan 

adanya hubungan signifikan negatif antara kepemilikan institusional terhadap 
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kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan adalah penelitian dari Elloumi dan 

Gueyie (2001), Miglani et al. (2015), Rinaldi et al. (2014). Hasil ini tidak sama 

dengan penelitian Wardhani (2007) yang menyatakan bahwa tidak adanya 

hubungan yang signifikan. 

2.3.7  Pengaruh Komite Audit terhadap Financial Distress  

 Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris yang memiliki fungsi dan 

peran yang sangat penting dalam menjalankan pengawasan terhadap manajemen 

perusahaan. Maka dengan kata lain komite audit memiliki tanggung jawab langsung 

kepada dewan komisaris terhadap peningkatan kualitas kinerja perusahaan. Tugas 

utama komite audit adalah memastikan informasi yang diberikan kepada pihak 

manajemen merupakan informasi yang dapat dipercaya, diandalkan dan bebas dari 

salah saji. Hal ini juga menunjukkan dari hasil penelitian bahwa adanya komite 

audit memberikan informasi-informasi keuangan secara objektif (Abbott et al., 

2004). Komite audit yang efektif akan meningkatkan kredibilitas dan objektivitas 

laporan keuangan. Ukuran komite audit yang besar akan menyediakan pengawasan 

yang lebih terhadap top management dan kualitas laporan keuangan sehingga 

meningkatkan praktik tata kelola internal (Salloum, 2014). 

Rahmat et al. (2009) menjelaskan bahwa komite audit yang ada dalam 

perusahaan sedikit maka akan mencerminkan kurangnya keragaman keterampilan 

serta pengetahuan sehingga menimbulkan tata kelola perusahaan menjadi tidak 

efektif. Jika ingin mengukur seberapa besar tingkat keefektivitas komite audit maka 

dapat dilihat dari jumlah sumber daya manusia yang difokuskan dalam menghadapi 

isu-isu terkait perusahaan. Saat perusahaan memiliki komite audit yang efektif 
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maka diharapkan dapat memberikan pencapaian laba akuntansi sehingga terhindar 

dari kondisi kesulitan keuangan, hasil penelitian ini konsisten dengan Lakshan dan 

Wijekoon (2012) dan Rahmat et al. (2009).  

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

 Model penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh tata 

kelola perusahaan terhadap financial distress. Variabel independen mencakup 

karakteristik ukuran dewan, komisaris independen, masa jabatan direktur , direktur 

wanita, karakteristik struktur kepemilikan (kepemilikan saham internal, 

kepemilikan saham institusional), dan komite audit. Variabel kontrol  yaitu 

leverage dan ukuran perusahaan.  

Model penelitian digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.3 Model penelitian pengaruh ukuran dewan, komisaris independen, masa 

jabatan direktur, direktur wanita, kepemilikan saham internal, kepemilikan saham 

institusional, komite audit terhadap financial distress.  

2.4.2 Perumusan Hipotesis  

 Berdasarkan model penelitian diatas maka hipotesis yang dapat 

disimpulakan untuk penelitian ini adalah: 

H1 : Ukuran dewan mempunyai pengaruh yang signifikan Positif terhadap 

financial distress. 

H2 : Komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan negatif 

terhadap financial distress. 

H3 : Masa jabatan direktur berpengaruh signifikan negatif terhadap financial 

distress. 

H4 : Direktur wanita berpengaruh signifikan negatif terhadap financial distress. 

H5 : Kepemilikan saham internal mempunyai pengaruh yang signifikan negatif 

terhadap financial distress. 

H6: Kepemilikan saham institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap 

financial distress. 

H7 : Komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap 

financial distress. 

H8 : Leverage mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap financial 

distress. 

H9 : Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap 

financial distress. 
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