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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Financial Distress 

Financial Distress adalah suatu kondisi dimana perusahaan mengahadapi 

masalah kesulitan keuangan dalam membayar kewajiban yang telah jatuh tempo. 

Tahap penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum terjadinya 

kebangkrutan merupakan gambaran dari ketidakmampuannya perusahaan untuk 

membayar kewajiban yang telah jatuh tempo (Moghaddam, 2016). Perusahaan 

yang mengalami financial distress secara terus-menerus akan menjadi bangkrut. 

Tujuan utama perusahaan adalah untuk menghasilkan profit agar kegiatan 

bisnis perusahaan tetap lancar sampai dengan masa mendatang. Kondisi 

perusahaan yang tidak berjalan sesuai rencana dengan mudah mengalami masalah 

financial distress (Anggraini, 2015). Martin et al. (2007) menyatakan bahwa 

financial distress suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan untuk 

memenuhi kewajiban perusahaan atau likuiditas yang semakin serius seperti utang 

yang lebih besar dibandingkan dengan aset yang dimilki. 

Financial distress lebih dikenal dengan kondisi laba per saham yang 

dimiliki negatif (Elloumi & Gueyie, 2001). Perusahaan yang mengalami masalah 

keuangan biasanya memiliki tanda-tanda ketika perusahaan tersebut tidak 

memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi utang lancar, serta kondisi ini 

menyebabkan kreditur tidak akan memberikan pinjaman jangka panjang (Rafique, 

2018). Gejala financial distress terjadi ketika pendapatan dan keuntungan 

perusahaan mengalami penurunan lebih dari 20 persen dan arus kas operasi 

negatif (Pranowo et al., 2010). 

Trijadi (1999) menyatakan bahwa kesulitan likuiditas membuat perusahaan 

tidak dapat menajalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Kesulitan 

keuangan dapat dikategorikan seperti kegagalan ekonomi yang membuat 

perusahaan tidak mampu untuk menutup biaya yang dikeluarkan dikarenakan laba 

yang diperoleh tidak memungkinkan. Bangkrut secara finansial dapat berupa 

kesulitan keuangan dan bangkrut secara hukum seperti dituntut secara resmi 

dengan undang-undang. 
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Financial distress dapat mengakibatkan kebangkrutan perusahaan dan 

berdampak bagi ekonomi, sosial dan politik seperti pengunduran diri, 

pemberhentian karyawan, dan pengurangan dividen (Ufo, 2015). Kegagalan 

dalam menutupi biaya yang dikeluarkan dari kegiatan operasional, laba yang tidak 

maksimal, kegagalan memenuhi kewajiban jatuh tempo, aset yang dimiliki 

bernilai negatif dan hal-hal yang dapat menyebabkan perusahaan bangkrut 

menggambarkan perusahaan tersebut dalam keadaan kesulitan keuangan (Yessie, 

2011).  Kondisi kesulitan keuangan yang terjadi di perusahaan menghambat 

pembayaran biaya kepada kreditur dan stakeholders, sehingga cenderung 

membuat perusahaan akan melakukan tindakan yang berbahaya (Opler, 1994). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Salloum dan Azoury (2012) meneliti yang berkaitan dengan masalah 

kesulitan keuangan di Lebanon dengan periode data penelitian tahun 2004-2008. 

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan variabel dewan direksi wanita, ukuran 

dewan direksi, masa jabatan direksi, aktivitas dewan direksi, dewan direksi 

independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan institusi, 

dan kepemilikan pemerintah dijadikan sebagai variabel independen. Profitabilitas, 

ukuran perusahaan, dan leverage dijadikan sebagai kontrol. 

Variabel Independen 

              

       Variabel Dependen 
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Gambar 2.1 Corporate governance and firms in financial distress: evidence from 

a Middle Eastern country, sumber: Salloum dan Azoury, 2012. 

Pengaruh dewan direksi independen terhadap kesulitan keuangan pernah 

diteliti oleh Luqman et al., (2018), Isnalita (2013), Kristanti et al., (2016), Siahaan 

(2013), Pramudena (2017), Fadhilah dan Syafruddin (2013), Simpson dan 

Gleason (1998), Lyn et al. Bodroastuti (2009), (2008), Shridev et al. (2016), 

Srivastava (2015), Wang dan Deng (2016), Bredart (2014), Kazemian et al. 

(2017), Murhadi et al. (2018), Manzaneque et al. (2016), dan Elloumi dan Gueyie 

(2001). 

Ukuran dewan direksi yang dijadikan variabel independen dimana 

mempengaruhi financial distress juga pernah diteliti peneliti lainnya, seperti 

Simpson dan Gleason (1998), Jamal dan Shah (2017), Lyn et al. (2005), Salloum 

dan Azoury (2012), Srivastava (2015), Bredart (2014), Moghaddam dan Filsaraei 

(2016), Bodroastuti (2009), Shridev et al. (2016), Tamimi (2012), dan 

Manzaneque et al. (2016). 

Dewan direksi wanita diprediksi memiliki pengaruh terhadap kesulitan 

keuangan diteliti oleh Wilson et al. (2013), Salloum dan Azoury (2012), dan Bart 

(2013). Pengaruh masa jabatan direksi pernah diteliti memiliki pengaruh pada 

kesulitan keuangan oleh Wilson et al. (2013) dan Salloum dan Azoury (2012). 

Variabel aktivitas dewan direksi pernah diteliti dan menemukan hasil yang 

berpengaruh financial distress oleh Bredart (2014).  

Kepemilikan manajerial digunakan sebagai sebuah variabel dalam 

mendeteksi pengaruh terhadap financial distress pernah diteliti dahulunya oleh 

Mardani et al. (2016), Miglani et al. (2015), Bodroastuti (2009), Luqman et al. 

(2018), Manzaneque et al. (2016), Salloum dan Azoury (2012), Simpson dan 

Gleason (1998), Wilson et al. (2013), Deng dan Wang (2006), dan Li et al. 

(2008). 

Kepemilikan institusi berpengaruh terhadap financial distress pernah 

diteliti oleh Moghaddam da Filsaraei (2016), Bodroastuti (2009), Mardani et al. 

(2016), Salehi et al. (2009), Shahwan (2015), Manzaneque et al. (2016), dan Li et 

al. (2015). Variabel kepemilikan asing bepengaruh terhadap financial distress 

pernah dilakukan Udin et al. (2016) sebagai salah satu penelitiannya. Pengaruh 
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kepemilikan pemerintah terhadap financial distress pada penelitian dilakukan oleh 

Alfaraih et al. (2012), Deng dan Wang (2006), dan Li et al. (2008). 

Variabel profitabilitas pernah diteliti sebagai pengaruh terhadap financial 

distress oleh peneliti lain, seperti Putri dan Merkusiwati (2014), Siahaan (2013), 

Situm (2014), Rianti dan Yadiati (2018), Polsiri dan Sookhanaphibaru (2009), 

Cheng dan Chan (2012), Pranowo et al. (2010), Ufo (2015) dan Srivastava (2015). 

Variabel ukuran perusahaan pernah diteliti sebagai pengaruh terhadap 

financial distress oleh peneliti lain, seperti Putri dan Merkusiwati (2014), Siahaan 

(2013), Situm (2014), Rianti dan Yadiati (2018), Moghaddam dan Filsaraei 

(2016), Ugurlu dan Aksoy (2010), Simpson dan Gleason (1998), Srivastava 

(2015), Luqman et al. (2018), Murhadi et al. (2016), Sookhanaphibam (2009), 

Mardhani et al. (2016) dan Shahwan (2015). 

Leverage dalam penelitian memiliki pengaruh terhadap financial distress 

diteliti oleh Pranowo et al. (2010), Cheng dan Chan (2012), Murhadi et al. (2018), 

Polsiri dan Sookhanaphibaru (2009), Elloumi dan Gueyie (2010), Kazemian et al. 

(2017) dan Ugurlu dan Aksoy (2010). 

 

2.3 Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Independen terhadap Variabel 

Dependen 

2.3.1 Pengaruh Dewan Direksi Independen terhadap Financial Distress 

Jensen dan Mecking (1976) menyebutkan pengertian dari dewan direksi 

independen yakni anggota dalam dewan direksi perusahaan yang sama sekali 

tidak memiliki ikatan kontrak terhadap perusahaan yang mana memiliki potensi 

dalam melakukan pengendalian untuk menjaga kepentingan pemegang saham 

serta pengambilan keputusan yang konsisten. Menurut Chang (2009) kehadiran 

dewan direksi independen akan membuat perusahaan cenderung menciptakan 

kegiatan yang efisien untuk menghindari kegagalan bisnis dalam jangka panjang. 

Dewan direksi independen berdasarkan teori ketergantungan sumber daya 

dianggap sebagai sumber daya internal dan informasi yang baik untuk perusahaan 

(Scherer, 2003) dan penting bagi perusahaan dalam memahami risiko eksternal 

dan merancang cara-cara untuk mencegah kebangkrutan perusahaan (Ehikioya, 

2009). Dewan direksi independen memiliki keahlian dan berpikir secara 
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independen dalam penentuan keputusan bagi perusahaan secara strategis, serta 

mendorong nilai perusahaan. Duchin et al. (2010) menyebutkan keberadaan 

efektivitas dewan direksi independen tergantung pada asimetri informasi dari 

direktur internal. 

Srivastava (2015), Murhadi et al. (2018), Salloum dan Azoury (2012), 

Shridev et al. (2016), Mardani et al. (2016) menunjukkan bahwa dewan direksi 

independen memiliki pengaruh signifikan positif dengan financial distress. Li et 

al. (2008), Manzaneque et al. (2016), dan Elloumi dan Gueyie (2001) 

menunjukkan bahwa dewan direksi independen memiliki pengaruh signifikan 

negatif dengan financial distress. Wang dan Deng (2006), Bredart (2014), Polsiri 

dan Sookhanaphibam (2009) dan Luqman et al. (2018) menunjukkan bahwa 

dewan direksi independen memiliki pengaruh tidak signifikan dengan financial 

distress. 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Financial Distress 

Abor (2007) menyebutkan definisi ukuran dewan direksi adalah anggota 

direksi dengan tingkat pengawasan yang memiliki peranan penting dalam 

membuat suatu keputusan. Ukuran dewan direksi dengan jumlah yang tinggi 

memiliki pengaruh dalam meningkatkan struktur tata kelola perusahaan yang 

efektif dan stabil. 

Menurut Hillman dan Dalziel (2003), semakin tinggi ukuran dewan direksi 

maka tingkat pengalaman dan tingkat pendidikan memiliki kapasitas yang lebih 

baik untuk membuat keputusan yang strategis sehingga memungkinkan 

perusahaan mendapatkan keuntungan dalam industri. Ukuran dewan direksi 

dengan jumlah anggotanya lebih besar dalam perusahaan akan memiliki tingkat 

kondisi kesulitan keuangan yang rendah jika berbanding dengan sebaliknya. 

Menurut Jensen (1993), ukuran dewan direksi dengan tingkat kedudukannya lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan dewan independen dalam implementasi dari 

mekanisme untuk mengkontrol perusahaan. 

Jamal dan Shah (2017), Salloum dan Azoury (2012), Lee dan Yeh (2004), 

dan Simpson dan Gleason (1998) dalam melakukan penelitian menghasilkan 

pengaruh signifikan positif dengan financial distress. Lyn et al. (2005), Bredart 

(2014), Manzanequeet al. (2016), dan Shridev et al. (2016) dalam hasil penelitian 
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menemukan pengaruh signifikan negatif untuk ukuran dewan direksi dengan 

financial distress. Baklouti et al. (2016), dan Wang dan Deng (2006) dalam hasil 

penelitian tidak menemukan pengaruh ukuran dewan direksi dengan financial 

distress.  

2.3.3 Pengaruh Dewan Direksi Wanita terhadap Financial Distress 

Dewan direksi wanita adalah anggota yang terdapat dalam dewan direksi 

berjenis kelamin wanita. Dewan direksi wanita juga memiliki keahlian dalam 

mengatasi masalah keuangan, sehingga membantu pihak manajemen dalam 

meningkatkan struktur tata kelola entitas. Struktur tata kelola entitas yang baik 

membantu dalam menganalisis tingkat risiko yang akan menghambar kinerja 

perusahaan (Salloum & Azoury, 2012). 

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa dengan adanya peran wanita 

dalam perusahaan dapat membantu meningkatkan nilai perusahaan dikarenakan 

kinerja wanita akan lebih efesien dan teliti. Semakin banyak peran wanita sebagai 

direksi membantu perusahaan menemukan titik fokus dalam kinerja perusahaan 

dan tingkat kondisi perusahaan menjadi semakin membaik. Salloum dan Azoury 

(2012) pada hasil pengujian penelitian menemukan hasil pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap financial ditress. Wilson et al., (2013) dan Bart (2013) 

menemukan pengaruh yang signifikan negatif. 

2.3.4 Pengaruh Masa Jabatan Direksi terhadap Financial Distress 

Menurut Bredart (2014) suatu rentang waktu anggota direksi menduduki 

jabatannya dalam membantu perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan 

dan terhindar dari setiap risiko yang akan mengurangi kinerja perusahaan adalah 

masa jabatan direksi. Masa jabatan direksi memiliki tingkat pengendalian atas 

kegiatan perusahaan. 

Kinerja perusahaan secara efektif dan efisien akan sangat mempengaruhi 

nilai perusahaan dari masa ke masa. Pengalaman yang dimiliki oleh suatu anggota 

dewan yang lama akan sangat mendorong meningkatnya nilai perusahaan karena 

pengalaman tersebut akan menghasilkan informasi-informasi dan relasi yang 

sudah dipercaya oleh para pemegang saham dalam membuat keputusan yang tepat 

bagi perusahaan. 

Hendry. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Financial Distress Perusahaan yang Terdaftar di BEI. 
UIB Repository©2020



14 

 

Universitas Internasional Batam 

Salloum dan Azoury (2012) dan Wilson et al., (2013) menunjukkan bahwa 

masa jabatan direksi ditemukan pengaruhnya secara signifikan negatif dengan 

kesulitan keuangan.  

2.3.5 Pengaruh Aktivitas Dewan Direksi terhadap Financial Distress 

Bredart (2014) mengemukakan pelaksanaan pertemuan yang dilakukan 

oleh para anggota dewan dalam setahun. Pertemuan yang dilakukan dewan direksi 

sangat membantu perusahaan dalam membuat suatu keputusan yang sangat tepat. 

Pertemuan yang dilakukan amggota dewan direksi merupakan dimensi 

penting dalam kegiatan operasi dewan. Pertemuan membuat kemungkinan 

meningkatkan efektivitas dewan dan menetralkan pertahanan dari manajer. 

Aktivitas dewan yang dijalankan dengan pertemuan rutin akan membantu 

pengawasan manajer untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Bredart (2014) dalam penelitian yang dilakukan 

menemukan pengaruh secara signifikan positif pada financial distress. 

2.3.6 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Financial Distress 

Kepemilikan manajerial adalah kedudukan atau porsi atas saham yang 

dikendalikan seluruh atau sebagian direksi perusahaan. Pihak manajerial memiliki 

informasi penting tentang perusahaan, pengetahuan khusus, dan kebutuhan 

perusahaan yang sangat berguna dalam mengambil keputusan yang mendorong 

kinerja perusahaan (Fama & Jensen, 1983; Nicholson & Kiel, 2007). 

Kaserer dan Moldenhauer (2008) menyatakan bahwa kepemilikan saham 

yang dikendalikan oleh pihak manajerial dengan porsi yang lebih tinggi 

meningkatkan arah kinerja perusahaan pada arah lebih baik. Kinerja yang 

memiliki dampak positif akan memberi peluang yang rendah bagi perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan. Salloum dan Azoury (2012) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan bagian yang memegang 

kunci dalam meningkatkan struktur tata kelola entitas yang stabil. Kepemilikan 

manajerial yang kecil dapat dinyatakan bahwa akan menimbulkan financial 

distress. 

Simpson dan Gleason (1998), dan Srivastava (2015) menunjukkan 

kepemilikan saham oleh pihak manajerial terdapat pengaruh signifikan positif 

pada financial distress. Li et al. (2008), Mardani et al. (2016), luqman et al. 
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(2018), dan Wang dan Deng (2006) menemukan pengaruh yang berbeda yaitu 

pengaruh signifikan negatif pada kesulitan keuangan. Salloum dan Azoury (2012) 

melaksanakan pengujian dimana menghasilkan hasil yang tidak signifikan dalam 

pengaruh kepemilikan manajerial pada financial distress. 

2.3.7 Pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap Financial Distress 

Menurut Triwahyuningtias (2012) kepemilikan institusi yakni keseluruhan 

atas saham suatu perusahaan dikendalikan atau dipegang oleh pihak institusi atau 

lembaga. Pemegang saham institusional akan membantu perusahaan dalam 

mengurangi masalah keagenan sehingga pengawasan terhadap perusahaan 

semakin baik dan pihak manajemen tidak akan melakukan tindakan yang 

menyebabkan pemegang saham merasa dirugikan. 

Nilai perusahaan akan mengalami kondisi yang baik dan stabil jika saham 

akan perusahaan tersebut dikendalikan atau dimiliki oleh lembaga keuangan atau 

bank. Lembaga keuangan seperti bank memiliki tingkat pengawasan yang lebih 

efektif, sehingga sangat rendah akibat yang menimbulkan penjualan atau 

pengalihan aset perusahaan. Suatu entitas yang mengalami kesulitan keuangan 

akan sangat mudah untuk mendapatkan suntikan dana karena perusahaan dimiliki 

oleh bank. 

Moghaddam dan Filsaraei (2016) dalam penelitian yang dilaksanakan 

menemukan kepemilikan institusi terdapat pengaruh signifikan positif dengan 

financial distress. Bodroastuti (2009), Mardani et al. (2016), Salehi et al. (2009), 

dan Li et al. (2015) menunjukkan hasil dengan menyatakan kepemilikan institusi 

ditemukan berpengaruh signifikan negatif dengan financial distress. Shahwan 

(2015) dan Manzaneque et al. (2016) dalam penelitian tidak ditemukan pengaruh 

yang signifikan dengan financial distress. 

2.3.8 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Financial Distress 

Udin et al. (2016) menyebutkan kepemilikan asing yakni kepemilikan 

akan saham entitas yang kendalinya dimiliki atau dipegang oleh pihak asing atau 

investor yang berasal dari negara asing. Kepemilikan saham yang sebagian atau 

setengah dikendalikan oleh pemegang saham asing sangat mengorientasikan 

profit, sehingga menyebabkan manajemen perusahaan bertindak secara tepat dan 

mendapatkan insentif lebih tinggi.  
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Kepemilikan asing memberikan dampak positif dalam tingkat untuk 

mengurangi masalah agensi dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Fungsi dari pengawasan investor asing mempertinggi kinerja perusahaan dan 

relatif sebagai pelengkap lemahnya pengawasan dari institusi domestik. Investor 

asing menyebabkan tingkat improvisasi proses sistem yang digunakan atau 

diterapkan pihak manajemen dan bagaimana cara memiliki tingkat pengendalian 

yang optimal. Udin et al. (2016) dalam kegiatan penelitian yang pernah diteliti 

dengan penggunaan kepemilkan asing sebagai variabel independen menemukan 

hasil berpengaruh signifikan negatif pada financial distress. 

2.3.9 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Financial Distress 

Udin et al. (2016) menyebutkan saham yang dikendalikan atau dikuasai 

oleh pemerintah yakni definisi dari kepemilikan pemerintah. Kepemilikan 

pemerintah dalam suatu perusahaan didirikan untuk kepentingan publik dan 

prioritas pemerintahan untuk manfaat sosial daripada memaksimalkan profit. 

Fungsi pengawasan yang diberikan pemerintah terhadap perusahaan berpengaruh 

pada kondisi perekonomian. 

Kepemilikan saham oleh pemerintah membantu meningkatkan nilai 

perusahaan dikarenakan pihak manajemen pemerintahan dengan natural mengejar 

perbaikan akan kondisi ekonomi agar terhindari dari kegagalan dengan 

mengimprovisasi kinerja perusahaan. Semakin tinggi saham yang dikendalikan 

atau terkonsentrasi oleh pemerintahan akan semakin efisien tingkat kendali 

perusahaan dalam mengelola keuntungan yang dihasilkan untuk tetap 

mempertahankan nilai perusahaan. 

Alfaraih et al. (2012) menyebutkan bahwa hasil dari penelitian yang 

dilakukan menemukan pengaruh secara signifikan positif untuk variabel yang 

digunakan yaitu kepemilikan pemerintah terhadap financial distress. Deng dan 

Wang (2006) dan Li et al. (2008) menyebutkan bahwa hasil dari penelitian yang 

dilakukan menemukan pengaruh secara signifikan negatif antara kepemilikan 

pemerintah terhadap financial distress. 

2.3.10 Pengaruh Profitabilitas terhadap Financial Distress 

Profitabilitas yakni pengukuran atas kondisi dimana perusahaan mampu 

memperoleh profit atau pendapatan dengan menggunakan aset perusahaan secara 
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maksimal. Perusahaan harus mampu memaksimalkan penggunaan aset yang 

dimiliki dalam menciptakan keuntungan. Hal ini akan membuat pandangan para 

pemegang saham menilai kondisi perusahaan tersebut dikelola sangat efektif dan 

efisien. 

Tingkat penggunaan aset atas kemampuannya memperoleh keuntungan 

yang tinggi akan menggambarkan perusahaan dalam kondisi yang sangat baik. 

Perusahaan yang mampu mengelola asetnya dengan baik akan terhindar dari 

kondisi kesulitan keuangan karena dianggap perusahaan masih mampu beroperasi 

dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang dapat menutupi segala 

pengeluaran perusahaan. Perusahaan yang mampu menciptakan profit yang lebih 

tinggi dengan penggunaan aset secara maksimal menunjukkan bahwa pembiayaan 

operasionalnya terjamin. 

Hui dan Jing Jing (2008) menemukan pengaruh signifikan negatif. Polsiri 

dan Sookhanaphibaru (2009), Srivastava (2015), Cheng dan Chan (2012), dan 

Pranowo et al. (2010) dan menunjukkan hasil pengaruh signifikan positif antara 

profitabilitas terhadap financial distress. 

2.3.11 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress 

Ukuran perusahaan adalah gambaran tingkat tinggi atau rendah kondisi 

atau keadaan entitas tersebut dengan mengacu pada nilai atau jumlah aset yang 

terdapat pada perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan aset yang besar 

berujung mencerminkan perusahaan tersebut berukuran besar. Aset yang lebih 

tinggi menunjukkan perusahaan memiliki tingkat pengelolaan aset secara efektif. 

Perusahaan dengan jumlah aset yang dimiliki tersebut tinggi cenderung 

mampu membawa perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang ada di 

perusahaan. Aset yang tinggi perusahaan akan jauh dari risiko masalah keuangan. 

Perusahaan yang besar cenderung mengelola aset berwujud secara efisien, 

sehingga kondisi perusahaan sangat stabil dan mampu menutupi seluruh 

pembiayaan perusahaan dengan aset yang ada. Perusahaan yang memiliki aset 

dengan ukuran yang besar menandakan bahwa perusahaan memiliki aset lancar 

yang tinggi pula, sehingga akan jauh dari tingkat kesulitan keuangan. 

Moghaddam dan Filsaraei (2016), Ugurlu dan Aksoy (2010), Simpson dan 

Gleason (1998), Srivastava (2015), dan Luqman et al. (2018) menunjukkan 
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pengaruh signifikan positif antara ukuran perusahaan terhadap financial distress. 

Murhadi et al. (2016) dan Sookhanaphibam (2009) dalam penelitiannya 

menemukan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

financial distress. Mardhani et al. (2016) dan Shahwan (2015) dalam penelitian 

tidak ditemukannya pengaruh secara signifikan. 

2.3.12 Pengaruh Leverage terhadap Financial Distress 

Weston dan Copeland (2001) menyatakan pengukuran atas leverage 

mencerminkan bahwa sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Tingkat 

leverage dapat mencerminkan bahwa perusahaan dalam kondisi stabil atau tidak. 

Keuangan perusahaan dengan utang yang berlebihan akan membuat perusahaan 

akan mendapatkan tekanan atas kewajiban bunga yang tinggi. 

Besarnya utang akan menyebabkan meningkatnya risiko dari kegagalan 

keuangan yang mengarah pada biaya keuangan dan jadwal pembayaran kembali. 

Perusahaan harus mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik agar 

mampu mengelola tingkat penggunaan utang sebagai sumber dana dalam 

menopang kegiatan operasi perusahaan. Penggunaan utang yang berlebihan akan 

memiliki pengaruh pembayaran bunga atas pinjaman utang tersebut yang akan 

berdampak pada lemahnya pengembalian tingkat bunga perusahaan. Penggunaan 

utang lebih besar dari aset akan membawa perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan. 

Cheng dan Chan (2012), Murhadi et al. (2018), Polsiri dan 

Sookhanaphibaru (2009) dan Ugurlu dan Aksoy (2010) dalam penelitian 

ditemukannya leverage berpengaruh signifikan positif terhadap financial distress. 

Kazemian et al. (2017) dan Pranowo et al. (2010) menunjukkan pengaruh 

signifikan negatif antara leverage terhadap financial distress sedangkan Elloumi 

dan Gueyie (2010) tidak menemukan adanya pengaruh signifikan. 

 

2.4 Model Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan peneliti menggunakan acuan atau replikasi 

atas penelitian peneliti terdahulu yaitu Salloum dan Azoury (2012). Penelitian 

dalam menguji pengaruhnya terhadap financial distress menggunakan variabel 

bebas dewan direksi independen, aktivitas dewan direksi, ukuran dewan direksi, 
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direksi wanita, masa jabatan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusi, kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah. Profitabilitas, ukuran 

perusahaan dan leverage sebagai variabel kontrol. 

Penelitian melakukan penghapusan atas suatu variabel yaitu CEO dualitas. 

CEO dualitas dihilangkan karena di Indonesia tidak menganut atau mengadopsi 

fungsi bersama antara direksi dan komisaris. Indonesia mengadopsi fungsi direksi 

tersendiri dan fungsi komisaris juga tersendiri. Data dalam pengujian digunakan 

dengan mengumpulkan data hasil olahan. Data olahan diperoleh dari laporan 

keuangan dan tahunan perusahaan yang terdapat di BEI. Periode atau kurun waktu 

dalam pengambilan laporan dimulai dari tahu 2014 hingga 2018. Kerangka yang 

digunakan sebagai model penelitian, yaitu: 

         Variabel Independen 

      

     

              

 

   Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Penelitian Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap 

Financial Distress. 

Berdasarkan uraian dan kerangka model diatas maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

Karakteristik Dewan: 

Dewan Direksi Independen 

Ukuran Dewan Direksi 

Dewan Direksi Wanita 

Masa Jabatan Direksi 

Aktivitas Direksi 

Financial Distress 

Struktur Kepemilikan: 

Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Institusi 

Kepemilikan Asing 

Kepemilikan Pemerintah 

 

Karakteristik Perusahaan: 

Profitabilitas 

Ukuran Perusahaan 

Leverage 
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H1: Dewan direksi independen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

financial distress. 

H2: Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

financial distress. 

H3: Dewan Direksi wanita memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

financial distress. 

H4: Masa jabatan direksi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

financial distress. 

H5: Aktivitas dewan direksi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

financial distress. 

H6: Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

financial distress. 

H7: Kepemilikan institusi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

financial distress. 

H8: Kepemilikan asing memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

financial distress. 

H9: Kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

financial distress. 
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