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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Kesulitan Keuangan 

Seluruh perusahaan pastinya memiliki visi, misi serta tujuan tertentu agar 

dapat tercapainya kesuksesan. Dalam mencapai tujuannya, suatu perusahaan perlu 

membentuk prosedur kerja yang baik agar segala kegiatan yang ada pada 

perusahaan tersusun serta berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat 

dipastikan perusahaan tersebut akan bertahan dalam kurun waktu yang cukup 

panjang. 

Seiring perkembangan dunia yang semakin maju, persaingan dalam dunia 

usaha pun semakin ketat terjadi. Perusahaan-perusahaan yang ada tentunya saling 

berlomba-lomba dengan melakukan segala cara dan berbagai inovasi agar 

perusahaan mereka tetap bertahan dan menjadi yang terdepan. Untuk mampu 

bersaing dalam dunia bisnis tersebut tentunya perusahaan harus memiliki strategi 

bisnis, kerjasama dan sistem tata kelola yang baik pula. 

Kesulitan keuangan menjadi problematika yang sangat penting untuk 

diwaspadai oleh setiap perusahaan. Dimana menurut Salehi, Shiri dan Pasikhani 

(2016) kesulitan keuangan adalah kesusahan yang paling sintesis dan terkenal 

bagi perusahaan. Tekanan finansial bukan hanya membuat perusahaan menderita 

kerugian ekonomi yang besar tetapi juga secara langsung mempengaruhi 

kelangsungan hidup perusahaan dan perkembangannya. 

Kesulitan keuangan yang terjadi di perusahaan biasanya diakibatkan oleh 

jalannya arus kas yang tidak lancar serta persaingan yang semakin ketat. 

Perusaahan dapat dikatakan mampu bersaing ketika suatu perusahaan benar-benar 
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dapat menerapkan strategi generik tersebut ke dalam praktek kerjanya. Namun 

ketika perusahaan tidak mampu bertahan dalam persaingan dengan kompetitor 

lainnya, maka yang terjadi adalah perusahaan akan mendapati kesulitan dalam 

mengelola usahanya. Dari sinilah awal mula kesulitan keuangan perusahaan akan 

terjadi.  

Mempertimbangkan hal-hal yang memicu semakin meningkatnya 

perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, yang akan menyebabkan 

perusahaan lebih bangkrut, sehingga kebutuhan untuk memprediksi masa depan 

keuangan perusahaan menjadi lebih penting.  

Selanjutnya yang menjadi pemicu terjadinya kesulitan keuangan yaitu 

akibat dari manajemen perusahaan yang buruk, karena tindakan manajemen 

merupakan salah satu penentu atas pemulihan dan peningkatan nilai pasar yang 

disesuaikan dengan industri. Tata kelola perusahaan juga merupakan salah satu 

strategi yang sangat kuat pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup perusahaan.  

Hassan dan Tamimi (2012) dalam penelitiannya menyelidiki Bank 

Nasional United Arab Emirates (UAE) dalam praktik tata kelola perusahaan dan 

persepsi dari Bank Nasional UAE terhadap efek tata kelola perusahaan pada 

kinerja dan kesulitan keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa Bank UAE 

menyadari pentingnya transparansi pengungkapan kompensasi eksekutif, 

hubungan dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya serta 

peran dewan direksi. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa ada hubungan positif 

yang signifikan antara praktik tata kelola perusahaan Bank Nasional UAE dengan 

tingkat kinerja, dan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kesulitan 

keuangan dengan praktik tata kelola perusahaan pada Bank Nasional UAE. 
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Santen dan Bos (2015) dalam penelitiannya mengemukakan untuk 

menghasilkan kinerja yang lebih baik, perushaan perlu mengatur tata kelola 

perusahaan yaitu dengan melakukan pemisahan posisi antara CEO dan chairman, 

atau direktur non-eksekutif independen. Perusahaan perlu menangani tata kelola 

perusahaan sebelum timbulnya kesulitan keuangan, yaitu dengan cara 

memfasilitasi perusahaan agar dapat menemukan, menganalisis, dan 

menyelesaikan masalah-masalah dengan tepat waktu. Dengan seperti itu akan 

membuat perusahaan dapat bertahan bahkan menghindari kesulitan keuangan 

yang lebih serius. 

Lee dan Yeh (2004) menyampaikan bahwa menurut literatur keuangan, 

untuk mengidentifikasi suatu perusahaan diprediksi akan mengalami 

kebangkrutan adalah ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kewajiban utang 

perusahaan. Penelitian lain menyebutkan foktor kunci mengidentifikasi 

perusahaan dalam kesulitan keuangan adalah dilihat dari kesanggupan mereka 

untuk memenuhi kewajiban kontrak utang. Namun, gejala kesulitan keuangan 

sangat tidak terbatas pada perusahaan yang gagal membayar kewajiban utangnya. 

Kasus ini merupakan cerminan dari tata kelola perusahaan yang buruk (Elloumi & 

Gueyie, 2001). 

Disamping itu alasan lain penyebab terjadinya kesulitan keuangan yang 

merusak perusahaan di berbagai industri dan negara yang ada di dunia yaitu akibat 

dari pemerintahan yang buruk dan masalah agensi (Salloum, Schmitt & Bouri, 

2012). Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota 

yang ada di suatu perusahaan. Masalah yang diakibatkan dari keagenan ini adalah 
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pemisahan antara kepemilikan dan manajemen, kemudian konflik yang terjadi 

antar pemegang saham pengendali keluarga dan yang non-pengendali. 

Li, Wang dan Deng (2008) mengungkapkan kepemilikan manajerial 

diukur sebagai persentase saham yang dipegang oleh manajer, direktur, dan 

penyelia. Menurut Hukum Korporat Tiongkok pada penelitiannya menyatakan 

bahwa direktur, penyelia, dan manajer dilarang untuk mentransfer saham mereka 

selama masa jabatan mereka. Dengan demikian, bagi pemilik manajerial tidak 

mudah untuk keluar sebelum terjadi kesulitan keuangan. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Wang dan Deng (2015) menyelidiki hubungan antar karakteristik tata 

kelola perusahaan dan resiko kesulitan keuangan dalam konteks ekonomi transisi 

yang ada di Tiongkok dalam penelitiannya yang berjudul “Corporate Governance 

and Financial Distress: Evidence from Chinese Listed Companies”. Dalam 

penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu struktur kepemilikan 

(terdiri dari: kepemilikan pemegang saham terbesar, kepemilikan pemegang 

saham lima teratas, tingkat saldo kepemilikan, dan kepemilikan negara), 

kepemilikan manajerial, komposisi dewan (terdiri dari: ukuran dewan, CEO 

duality, dan direktur independen), dan biaya agensi manajerial (rasio beban 

administrasi). Kesulitan keuangan sebagai variabel dependen dan menggunakan 

beberapa variabel kontrol yang terdiri dari financial leverage, current ratio, dan 

annual CARs.  
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Gambar 2. 1 Model penelitian terdahulu: Corporate Governance and Financial 

Distress: Evidence from Chinese Listed Companies, sumber: Wang dan Deng 

(2015). 

Penelitian ini menggunakan sampel dari China Center for Economics 

Research (CCER) Database pada tahun 2002 dan 2003 sebanyak 96 perusahaan 

yang mengalami kesulitan keuangan dan perusahaan sehat. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa atribut tata kelola perusahaan bertindak berbeda pada 

status kesulitan keuangan antara dua subsampel. 

Zaki, Bah dan Rao (2011) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi penyebab utama tekanan keuangan pada lembaga keuangan 

UAE (United Arab Emirates) dengan penelitiannya yang berjudul “Assesing 
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Probabilities of Financial Destress of Banks in UAE”. Menggunakan beberapa 

variabel independen seperti arus kas bersih, rasio pendapatan biaya, likuiditas, 

modal, jaminan, kondisi ((kerentanan lembaga keuangan) yang terbagi lagi 

menjadi: risiko kredit dan risiko pasar) dan kondisi ((ekonomi) yang terbagi lagi 

menjadi: indikator siklus bisnis dan harga ekonomi makro). Sedangkan variabel 

dependen yang digunakan yaitu kesulitan keuangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Model penelitian terdahulu: Assesing Probabilities of Financial 

Destress of Banks in UAE, sumber: Zaki et al. (2011). 

Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang memberikan bukti 

empiris pada kasus kesulitan keuangan bank komersial dan syariah di UAE selama 

2000-2008. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel 

berdampak positif terhadap kemungkinan kesulitan keuangan. 
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Jamal dan Shah (2017) melakukan penelitian dengan judul “The Impact 

of Corporate Governance on the Financial Distress: Evidence from Pakistani 

Listed Companies” dengan menggunakan variabel independen ukuran dewan, 

komposisi dewan, independensi komite audit, CEO/chairman duality, dan 

profitabilitas. Sedangkan variabel dependen yang digunakan ialah kesulitan 

keuangan. Berikut gambar model penelitian ini:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Model penelitian terdahulu: Thes Impact of Corporate Governance 

on the Financial Distress: Evidence from Pakistani Listed Companies, sumber:  

Jamal dan Shah (2017). 

Penelitian ini menggunakan 53 sampel perusahaan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Karachi, dimana pengambilan data yang digunakan untuk 

menganalisis penelitian ini sebanyak 5 tahun yaitu dari tahun 2010 hingga 2014. 

Penelitian Baklouti, Gautier dan Affes (2016) yang berjudul “Corporate 

Governance and Financial Distress of European Commercial Banks” meneliti 

mengenai efek dari tata kelola perusahaan pada kesulitan keuangan yang terdapat 

di Uni Eropa selama periode 2005 hingga 2011. Pada kasus ini yang menjadi 
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independen diantaranya konsentrasi kepemilikan, jajaran dewan direksi (terdiri 

dari: ukuran jajaran dewan direksi dan fungsi kombinasi CEO, perlindungan 

investor, dan ukuran bank. 

Kemudian dari Mardani, Fallah dan Golestani (2016) dengan penelitian 

yang berjudul “A Review of the Relationship between the Structure of Corporate 

Governance and Financial Distress (Financial Crisis) in Companies Listed in 

Tehran Stock Exchange” yang meneliti topik serupa mengenai penyelidikan efek 

dari hubugnan antara struktur tata kelola perusahaan dan krisis keuangan pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran. Pada penelitian ini 

menggunakan tiga variabel diantaranya yang pertama yaitu variabel independen 

yang terdiri atas independensi dewan pengarah, institusional investor, CEO 

duality, kepemilikan direktur dan ukuran komite audit. Kedua yaitu variabel 

dependen adalah kesulitan keuangan dan yang ketiga variabel kontrol terdiri dari 

ukuran perusahaan, financial leverage, dan usia perusahaan. Dibawah ini 

merupakan gambar model penelitiannya:  

Resti Dwi Syeftiani. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Dewan, dan Komite Audit terhadap 
Kesulitan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository ©2019



19 

 

Universitas Internasional Batam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Model penelitian terdahulu: A Review of the Relationship between 

the Structure of Corporate Governance and Financial Distress (Financial Crisis) 

in Companies Listed in Tehran Stock Exchange, sumber: Mardani et al. (2016). 

Populasi sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Tehran. Dari 120 perusahaan yang terkumpul, namun hanya 91 

perusahaan yang terpilih sebagai populasi sampel penelitian ini berdasarkan 

rumus ukuran sampel Cochran. 
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opini auditor, financial leverage, ukuran perusahaan, ukuran auditor, dan efisiensi 

manajemen. Berikut gambaran model penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 Model penelitian terdahulu: The Impact of Corporate Governance 

Characteristics on the of Financial Distress, sumber: Filsaraei dan Moghaddam 

(2016).  

Jenis penelitian ini yaitu penelitian terapan, informasi yang diperlukan 
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data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang terdaftar di BEI mulai 

dari 2008-2010. 

Ariesta dan Chariri (2013) dalam penelitiannya “Analisis Pengaruh 

Struktur Dewan Komisaris, Struktur Kepemilikan Saham dan Komite Audit 

Terhadap Financial Distress” menggunakan variabel independen proporsi 

komisaris independen, kepemilikan saham direksi, kepemilikan saham komisaris, 

kepemilikan saham outsider dan independensi komite audit. Sedangkan variabel 

dependen yaitu kesulitan keuangan dan mengguanakan varibel kontrol ukuran 

perusahaan. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang 

terdapat di BEI pada tahun 2008-2010. 

Salloum et al (2012) penelitian yang berjudul “Does Board Structure 

Affect Financial Distress? A Study with Reference to Family Firms in Lebanon” 

independen penelitian ini adalah direktur luar, kepemilikan orang dalam dan 

perusahaan keluarga dengan ketua dewan CEO ganda. Variabel dependen 

kesulitan keuangan dan menggunakan variabel kontrol terdiri dari leverage, 

ukuran perusahaan, pertumbuhan ekonomi dan sektor industri.  

Srivastava (2015)  dengan judul penelitian “Does Governance Structure 

Have Any Effect on Firm Performance During the Financial Crisis: Evidence 

from Selected Indian Companiesi”. Yang menjadi variabel independen adalah 

CEO duality, ketua eksekutif, ukuran dewan, direktur independen, direktur abu-

abu, dan direktur orang dalam sedangkan untuk variabel dependen adalah krisis 

keuangan dan menggunakan variabel kontrol umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, leverage, profitabilitas akuntansi, dan konsentrasi kepemilikan. 
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Dalam kasus kesulitan keuangan dapat dilihat variabel yang paling 

banyak digunakan pada penelitian terdahulu diatas yaitu CEO duality beberapa 

diantaranya yang dilakukan oleh (Wang & Deng, 2015; Jamal & Shah, 2017; 

Mardani et al., 2016; Filsaraei & Moghaddam, 2016). Menurut hasil hipotesis dari 

Filsaraei dan Moghaddam (2016), mengatakan terdapat dampak negatif atas 

dualitas CEO dari dewan direktur pada kesulitan keuangan. Sehingga disarankan 

bahwa legislator dapat berkontribusi agar dapat meningkatkan peran atas 

pengawasan dewan untuk mengingatkan kinerja perusahaan saham serta 

mencegah kesulitan keuangan terus.  

 

2.3 Hubungan Antar Variabel  

2.3.1 Hubungan Kepemilikan Insider terhadap Kesulitan Keuangan  

Rinaldi, Haryetti dan Fathoni (2014) kepemilikan manajerial atau insider 

yaitu kepemilikan saham di mana pemegang saham berasal dari pihak internal 

perusahaan. Kepemilikan oleh orang dalam memberikan bukti yang dipercayai 

dapat memberi nilai tambah bagi suatu perusahaan (Kaserer & Moldenhauer, 

2005). 

Semakin meningkatnya jumlah kepemilikan saham manajerial, maka 

kinerja perusahaan akan semakin membaik. Peningkatan kepemilikan manajerial 

dapat membuat pimpinan perusahaan lebih termotivasi untuk meningkatkan 

kinerja pada perusahaan. Pada penelitiannya Udin et al. (2017) dapat disimpulkan 

bahwa kepemilikan orang dalam berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan dan kemungkinan kesulitan keuangan. Diperkuat 

lagi, bahwa ada peningkatan insentif bagi manajer orang dalam untuk 
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memaksimalkan nilai perusahaan seiring dengan meningkatnya kepemilikan 

manajerial (Griffith, Fogelberg & Weeks, 2002) 

Wang dan Deng (2006) dalam temuannya mereka menunjukkan 

perusahaan-perusahaan yang tertekan dengan kepemilikan pemegang blok dan 

kepemilikan orang dalam lebih tinggi untuk bertahan, sedangkan CEO memiliki 

dampak negatif pada kemungkinan bertahannya perusahaan. Sementara itu dalam 

penelitiannya juga mengatakan bahwa Hukum Korporat Tiongkok menetapkan 

bahwa direktur, penyelia dana menejer dilarang untuk mentransfer saham mereka 

selama masa jabartannya, dikarenakan untuk mengantisipasi agar kepemilikan 

manajerial tidak mudah untuk keluar sebelum terjadi kesulitan keuangan. Manajer 

dengan kepemilikan yang tinggi cenderung akan meningkatkan kinerja 

perusahaannya untuk menghindari kehilangan aset pribadi mereka (Donker, 

Santen, & Zahir, 2009). 

Salehi, Lotfi dan Farhangdoust (2017) mengatakan literatur keuangan 

sebelumnya berpendapat peran yang lebih aktif yaitu kepemilikan manajer dalam 

operasional harian perusahaan yang dimiliki manajer (dibandingkan dengan 

manajer yang disewa) serta peran mereka lebih efisien dalam mengendalikan aset 

perusahaan. Serta dari hipotesis penyelarasan insentif mengharapkan, kepemilikan 

manajerial yang tinggi mengarah pada kinerja yang lebih baik bahkan pada saat 

keadaan kesusahan. Dikarenakan manajer memiliki kontrol yang lebih baik 

terhadap sumber daya perusahaan serta dapat memfasilitasi pemantauan selama 

krisis keuangan terjadi (Md-rus, Mohd & Latif, 2013). 

Wei et al., 2016) ketika suatu perusahaan sedang terlibat dalam 

penggelapan atau krisis keuangan, rasio kepemilikan saham dari kepemilikan 
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saham manajerial bisa menjadi sinyal penting jika orang dalam menjual saham 

mereka dengan cepat. Dibandingkan dengan perusahaan normal, ketika 

kepemilikan saham direksi dan pengawas suatu perusahaan menurun dan jumlah 

saham andalannya lebih tinggi dari direksi, maka secara positif dapat dipastikan 

krisis keuangan akan segera terjadi. Kepemilikan insider secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kesulitan keuangan (Loman & Malelak, 2015). 

 

2.3.2 Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Kesulitan Keuangan 

Shahwan (2015) kepemilikan institusional diukur dengan persentase 

seberapa banyak saham yang dipegang oleh investor institusi. Kepemilikan 

institusional yaitu seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, perusahaan 

investasi, reksadana dan kepemilikan institusional lain akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen serta 

menjadi penentu atas kelangsungan hidup perusahaan (Ahmad & Adhariani, 

2017).  

Salehi et al. (2017) umumnya kepemilikan institusional terdiri dari 

investor aktif dan pasif. Investor institusional pasif memiliki perputaran portofolio 

yang tinggi dan strategi perdagangan sementara, sedangkan investor institusional 

aktif lebih cenderung mendapatkan perwakilan dari dewan perusahaan daripada 

yang pasif dan akibatnya dapat melakukan pemantauan yang lebih efisien. 

Kepemilikan institusional umumnya sangat besar serta memiliki akses besar 

terhadap jumlah modal, mereka dapat mengurangi reputasi perusahaan dan 

membantu mengurangi biaya pinjaman, sehingga dapat memfasilitasi akses 

menuju pasar uang (Hykaj, 2016). 
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Charitou, Lambertides dan Trigeorgis (2007) manajemen perusahaan 

yang tertekan biasanya memiliki motivasi (bertindak atas nama pemegang saham 

atau investor institusi) untuk melaporkan pendapatan yang lebih tinggi agar 

menghindari pelanggaran perjanjian utang dan kemungkinan kebangkrutan. Oleh 

karena itu investor institusional diperkirakan lebih mampu untuk mengelola 

marabahaya dari pada rekan lain yang tidak berpengalaman (Md-rus et al., 2013). 

Al-najjar dan Taylor (2008) kepemilikan institusional juga memiliki 

peran kunci dalam memantau perusahaan dimana mereka memiliki ekuitas. 

Investor institusional juga cukup memiliki pengalaman dalam mengumpulkan dan 

menafsirkan informasi mengenai kinerja perusahaan. Berfokus pada dampak 

kepemilikan institusional pada kinerja perusahaan melalui kemampuannya 

mendisiplinkan manajemen merupakan suatu tindakan yang baik (Cornett, 

Marcus, Saunders & Tehranian, 2007). 

Amalia dan Matusin (2016) mendapati hasil kepemilikan institusional 

berpengaruh signifikan terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Keberadaan 

investor institusional juga dianggap mampu memaksimalkan pengawasan dalam 

kinerja manajemen dengan pemantauan setiap keputusan yang diambil oleh pihak 

manajemen. Ketika kepemilikan institusional semakin meningkat maka 

pemanfaatan aktiva perusahaan semakin efisien, sehingga potensi kesulitan 

keuangan keuangan dapat diminimalkan. Perusahaan dengan kepemilikan 

institusional lebih dari 5 % dapat mengindikasikan kemampuan dalam memonitor 

manajemen (Filsaraei & Moghaddam, 2016).  
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2.3.3 Hubungan Kepemilikan Asing terhadap Kesulitan Keuangan   

Md-rus et al. (2013) kepemilikan asing merupakan alasan lain yang dapat 

mempengaruhi kemungkinan kesulitan keuangan. Melalui hadirnya manajer asing 

pada suatu perusahaan mampu meningkatkan permintaan terhadap informasi 

keuangan perusahaan tersebut. Kepemilikan asing merupakan saham biasa miliki 

perorangan, badan hukum, pemerintahan serta yang memiliki kaitan status luar 

negeri (Rinaldi et al., 2014).  

Saputra, Nadirsyah dan Hanifah (2016) menyimpulkan, bahwa 

kepemilikan asing terjadi ketika perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang 

mengatur kegiatan ekonomi lebih dari satu negara, mengkapitalisasi investasi 

jangka panjang di negara asing, biasanya dalam bentuk investasi atau akuisisi 

asing langsung. Pemegang saham asing lebih berorientasi pada keuntungan 

daripada kepemilikan pemerintah dan mungkin pula memiliki banyak insentif 

untuk dapat membantu perusahaan agar terhindar dari kesulitan (Tian, 2007). 

Lizal (2002) mengatakan, ketenagakerjaan disektor yang dikuasai asing 

terus berkembang, sementara pada sektor lain menurun. Ini dikarenakan investor 

asing telah secara permanen meningkatkan produktivitasnya sekitar 40% dari rata-

rata. Perusahaan yang kepemilikan ekuitasnya besar oleh investor asing akan 

mengalami penurunan nilai saham yang lebih kecil (Baek, Kang & Suh Park, 

2004). 

Syamsudin, Imronudin, Utomo dan Praswati (2017) perusahaan dengan 

kepemilikan saham asing menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu 

memperluas bisnisnya dengan ruang lingkup yang lebih luas. Sehingga 

perusahaan ini cenderung tidak menderita masalah agensi yang tinggi dan 

Resti Dwi Syeftiani. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Dewan, dan Komite Audit terhadap 
Kesulitan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository ©2019



27 

 

Universitas Internasional Batam 
 

cenderung lebih aman serta memiliki kemungkinan yang kecil untuk mengalami 

kebangkrutan (Anderson, Jandik & Makhija, 2001). 

Tatoglu, Glaister dan Erdal (2003) temuan lain menunjukkan bahwa ada 

faktor terkait negara yang mempengaruhi pilihan kepemilikan asing. Saat ini 

kepemilikan asing di Indonesia telah meningkat secara signifikan, tentunya hal ini 

akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan sistem persaingan di negara 

Indonesia (Saputra et al., 2016). 

 

2.3.4 Hubungan Kepemilikan Pemerintah terhadap Kesulitan keuangan  

Borisova, Fotak, Holland dan Megginson (2012) kepemilikan pemerintah 

mengarah pada pengenaan prioritas sosial dan politik pada target investasi, yang 

dapat mengakibatkan penyimpangan dari memaksimalkan nilai pemegang saham 

ekonomi murni. Peningkatan kepemilikan pemerintah akan mengarah pada 

pemantauan yang lebih besar, khususnya peningkatan tata kelola perusahaan 

karena monopoli pemerintah atas penggunaan kekuatan koersif (Borisova, 

Brockman, Salas & Zagorchev, 2012). 

Borisova, Fotak, Holland dan Megginson (2011) dalam penelitiannya 

menyelidiki dampak kepemilikan saham pemerintah pada hutang obligasi 

korporasi. Kepemilikan pemerintah mengarah pada biaya utang yang lebih tinggi 

dengan memberikan jaminan negara implisit sehingga meningkatkan moral bagi 

manajer perusahaan, dengan meminimalkan risiko kebangkrutan serta 

memaksakan tujuan sosial dan politik dan atau mengurangi profitabilitas 

perusahaan dengan demikian meningkatkan risiko gagal bayar. Ketika pemerintah 
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adalah pemegang saham pengendali, struktur pertanggungjawaban akan berubah 

secara prosedural maupun substantif (Kahan & Rock, 2009). 

 

2.3.5 Hubungan Ukuran Dewan terhadap Kesulitan Keuangan  

Alves (2011) ukuran dewan merupakan suatu karakteristik penting dalam 

tata kelola perusahaan, dimana keberadaannya mempengaruhi efektivitas dewan 

dalam memantau kinerja manajemen. Berdasarkan pada teori keagenan, 

mekanisme tata kelola perusahaan mampu memberikan nilai tambah bagi semua 

pihak yang berkepentingan, sehingga mencegah terjadinya konflik antara pihak 

agen dan principal. Selain itu, mekanisme tata kelola perusahaan juga dapat 

mengurangi agency problem yang jika dalam jangka panjang dapat 

mengakibatkan indikasi kebangkrutan. Perlu kita pelajari lebih dalam apakah 

ukuran dewan berpengaruh dalam perusahaan yang tertekan (Md-rus et al., 2013). 

Wardhani (2006) menyatakan ketika jumlah dewan direksi semakin 

meningkat, maka kemungkinan perusahaan akan mengalami kondisi tekanan 

keuangan juga akan semakin meningkat. Hasil yang berbeda ditemukan pada 

penelitian Emrinaldi (2007) yang menyatakan semakin besar jumlah dewan 

direksi maka potensi terjadinya kesulitan keuangan akan semakin rendah. 

Perbedaan yang ditemukan dari masing-masing penelitian tersebut dapat 

dikatakan bahwa pengaruh ukuran direksi terhadap kinerja perusahaan tergantung 

dari karakteristik masing-masing perusahaan (Wardhani, 2006). 

Menurut Salloum dan Azoury (2012), salah satu penyebab kesulitan 

keuangan yaitu berasal dari ukuran dewan. Dewan yang lebih besar akan 

menghalangi koordinasi, sehingga perlu melakukan pencegahan terhadap dewan 
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dalam partisipasinya untuk pengambilan keputusan strategis. Selain itu, argumen 

terkuat menunjukkan bahwa dewan yang lebih kecil akan menghasilkan 

penyelarasan yang lebih dekat terhadap kepentingan pemegang saham, sehingga 

akan meningkatkan pengambilan risiko (Simpson & Gleason, 1999). 

Maere, Jorissen dan Uhlaner (2014) mengatakan tidak semua peneliti 

melihat ukuran dewan sebagai aset. Dari perspektif teori ketergantungan sumber 

daya, ukuran dewan dapat dilihat sebagai proksi untuk mengukur keragaman 

kumpulan pengetahuan dan ketersediaan sumber daya yang disediakan oleh 

dewan.  Temuan selanjutnya mengatakan ukuran dewan yang lebih besar 

memiliki dampak yang positif pada kinerja sehingga meningkatkan akses ke 

berbagai sumber daya dan dengan demikian akan berdampak positif pada kinerja 

perusahaan (Jackling & Johl, 2009). 

Ombaba dan Kosgei (2017) mendapati hubungan tidak signifikan antara 

ukuran dewan dan kesulitan keuangan. Dengan begitu, ukuran dewan yang lebih 

besar harus mengarah pada probabilitas yang lebih kecil dari suatu perusahaan 

untuk terjadinya kesulitan keuangan (Abdullah, 2006). 

 

2.3.6 Hubungan Dewan Independen terhadap Kesulitan Keuangan 

Obradovich, Gill dan Biger (2014) mengatakan, direktur independen 

merupakan orang di luar perusahaan yang bukan pemegang saham perusahaan. 

Mereka melayani sebagai anggota dewan direksi dan mempunyai wewenang 

dalam pengambilan keputusan. Direktur independen berada dalam posisi yang 

lebih baik untuk memantau kinerja serta tindakan CEO (Bredart, 2014). 
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Dalam penelitian Iwasaki (2016) ditemukan bahwa perusahaan yang 

secara drastis menata ulang dewan direksi sebagai penanggulangan terhadap krisis 

tidak hanya menunjuk lebih banyak direktur independen tetapi mengurangi 

jumlah direktur di dalam dan direktur perwakilan pekerja. Dewan independen 

merupakan direktur luar yang tidak berhubungan dengan kepemilikan keluarga, 

bisnis atau hubungan lainnya dengan pemegang saham yang mempunyai 

partisipasi signifikan (Vesco & Beuren, 2016)  

Kouki dan Guizani (2015) mengungkapkan bahwa direktur independen 

lebih cenderung memiliki kaitan yang erat terhadap kepentingan investor luar, 

untuk mengawasi keputusan dari manajemen agar lebih sukses dan dengan 

demikian akan mengarah pada kinerja perusahaan yang lebih baik lagi. Selain itu, 

adanya hubungan yang berpotensi antara independensi dewan dan kinerja 

perusahaan yaitu nasihat dan saran yang diberikan serta kegiatan pemantauan dan 

kontrol terhadap perusahaan yang bertujuan meningkatkan kinerja agar terhindar 

dari faktor krisis (Anderson & Reeb, 2004).  

 Emrinaldi (2007) mengungkapkan suatu perusahaan akan memiliki 

potensi yang kecil terhadap terjadinya kesulitan keuangan ketika jumlah komisaris 

independen yang dimiliki perusahaan dalam jumlah yang banyak. Hal ini 

disebabkan karena dengan jumlah komisaris independen yang memadai, maka 

pengawasan atas pelaksanaan manajemen perusahaan menjadi lebih ketat dan 

terjaga oleh pihak independen. Mekanisme tata kelola dalam bisnis keluarga, 

seperti dewan independen, dapat digunakan sebagai alat utama dalam memerangi 

kegiatan korupsi yang mungkin melibatkan perusahaan (Salloum et al., 2012).  
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Polsiri dan Sookhanaphibarn (2009) faktor yang menentukan efektivitas 

daya pemantauan dewan ialah dari tingkat independensi dewan. Dewan yang 

efektif seharusnya memimpin dan memantau perusahaan dengan tepat serta 

merancang manajemen risiko untuk memastikan agar tidak terpapar risiko 

keuangan yang berlebihan yang dapat menyebabkan terjadinya tekanan dalam hal 

finansial (Abdullah, 2006). 

 

2.3.7 Hubungan Komite Audit terhadap Kesulitan Keuangan 

Rahmat et al. (2009) rata-rata penyebab terjadinya kesulitan keuangan 

diantara perusahaan-perusahaan besar ialah tanda tata kelola perusahaan yang 

lemah, di mana komite audit merupakan suatu elemen yang berpengaruh. Komite 

audit merupakan mekanisme penting pada tata kelola perusahaan dalam 

memastikan efisiensi fungsi audit internal dan keandalan laporan keuangan 

(Gebrayel, Jarrar, Salloum, & Lefebvre, 2017). 

Adhikary dan Mitra (2016) komite audit sebagai sub-komite dewan 

memberikan wewenang yang cukup untuk mengawasi pelaporan keuangan dan 

diharapkan dapat meningkatkan pelaporan keuangan yang lebih baik. Komite 

audit tidak hanya independen terhadap manajemen saja, tetapi juga harus mampu 

melakukan pengendalian yang efektif sehingga menghasilkan perilaku manajemen 

yang kurang oportunistik (Zgarni, Hlioui & Zehri, 2016). 

Hasil penelitian Salloum, Azzi, dan Gebrayel (2014) menunjukkan 

bahwa frekuensi pertemuan (meeting) antar anggota komite audit adalah faktor 

penting karena dapat membantu komite audit untuk menghambat kesulitan 

keuangan bank. Temuan lain mengatakan semakin besar proporsi komite audit, 
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maka dapat dipastikan semakin sedikit komite yang mendukung auditor dalam 

negosiasi mengenai jenis laporan audit yang akan diterbitkan terkhusus untuk 

perusahaan sedang dalam keadaan kesulitan keuangan (Carcello & Neal, 2000). 

Menurut Al-Matari, Al-Swidi, dan Fadzil (2014) peran komite audit 

dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan dalam meningkatkan 

nilai perusahaan adalah signifikan. Temuan lain, jika perusahaan dengan komite 

audit yang kurang independen akan cenderung dikaitkan dalam situasi kesulitan 

keuangan (Carcello & Neal, 2003). 

Silvia dan Sari (2018) menemukan semakin sedikit jumlah anggota 

komite audit, maka semakin sedikit keanekaragaman keterampilan dan 

pengetahuan sehingga menjadi efektif dan komite audit tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kesulitan keuangan. Dalam studi juga menemukan hubungan 

yang signifikan antara komite audit dengan kesulitan keuangan. Jika terdapat 

komite audit pada suatu perusahaan maka dipastikan probabilitas kesulitan 

keuangan akan menjadi lebih rendah (Luqman, Hassan, Tabasum, Khakwani & 

Irshad, 2018).  

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian ini merupakan replika berdasarkan penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan oleh (Udin et al., 2017), ditambah variabel independen 

ukuran dewan dan dewan independen dari penelitian (Manzaneque, Priego, & 

Merino, 2015) dan ditambah variabel independen komite audit dari penelitian 

(Rahmat et al., 2009). 
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Gambar 2.6 Model Penelitian Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Dewan, 

dan Audit Komite terhadap Kesulitan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia, sumber: (Manzaneque et al., 2015; Rahmat et al., 2009; 

Udin et al., 2017). 

 

Dari model penelitian di atas maka hipotesis untuk penelitian ini adalah: 

H1 : Kepemilikan insider berdampak signifikan positif terhadap kesulitan 

keuangan. 

H2 : Kepemilikan institusional berdampak signifikan positif terhadap 

kesulitan kaungan. 

H3 : Kepemilikan asing berdampak signifikan positif terhadap kesulitan 

keuangan. 

Variabel Kontrol 

 Net Profit Margin 

 Ukuran Perusahaan 

 Payout Ratio 

 Leverage 

 Sales Growth 

 Struktur Kepemilikan: 

 Kepemilikan Insider 

 Kepemilikan 

Institusional 

 Kepemilikan Asing 

 Kepemilikan Pemerintah 
 

 Struktur Dewan: 

 Ukuran Dewan 

 Dewan Independen  
 

 Komite Audit 
 

Variabel Dependen 

Kesulitan Keuangan 
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H4 : Kepemilikan pemerintah berdampak signifikan positif terhadap kesulitan 

keuangan. 

H5 : Ukuran dewan berdampak signifikan positif terhadap kesulitan keuangan. 

H6 : Dewan independen berdampak signifikan positif terhadap kesulitan 

keuangan. 

H7 : Komite audit berdampak signifikan positif terhadap kesulitan keuangan.
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