BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1

Kesulitan Keuangan (Financial Distress)
Kesulitan keuangan merupakan kondisi dimana arus kas operasional

perusahaan tidak mampu menutupi semua kewajiban baik kewajiban jangka
pendek maupun jangka panjang yang memaksa perusahaan untuk mengambil
langkah perbaikan (Whitaker, 1999; Ross, Westerfield, & Jaffe, 2003). Kesulitan
keuangan menunjukkan tahap penurunan dalam kondisi keuangan yang terjadi
sebelum mengalami kebangkrutan (Platt & Platt, 2009).
Model kesulitan keuangan perlu dikembangkan untuk mengetahui
kondisi kesulitan keuangan perusahaan sejak dini sehingga dapat melakukan
tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan.
Prediksi kesulitan keuangan menjadi perhatian bagi berbagai pihak seperti
kreditur, penanam modal, lembaga regulator, pemerintah, auditor, dan manajemen
(Almilia & Kristijadi, 2003).
Penyebab kesulitan keuangan dapat terjadi pada semua perusahaan dan
terdiri dari berbagai macam-macam. Alasan utama perusahaan mengalami
kesulitan keuangan dan kemudian bangkrut adalah sebagai berikut:
a.

Neoclassical model, kesulitan keuangan terjadi jika alokasi sumber daya
di dalam perusahaan tidak tepat dengan arti manajemen kurang bisa
mengalokasi sumber daya perusahaan untuk kegiatan operasional.

b.

Financial model, pencampuran aset tetapi struktur keuangan yang salah
dan dihadapkan pada batasan likuiditas (liquidity constraints). Hal ini
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berarti menunjukkan perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka
panjang namun akan mengalami bangkrut dalam jangka pendek.
c.

Corporate governance model, pencampuran aset dan struktur keuangan
yang benar namun dikelola dengan buruk. Ketidakefisien dalam
mengelola mendorong perusahaan out of market sebagai konsekuensi
dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tidak terpecahkan
(Fachrudin, 2008, dalam Hastuti, 2014).
Kesulitan keuangan dapat diindikasi melalui beberapa tanda yang dapat

diamati oleh pihak ekternal. Tanda-tanda kesulitan keuangan dapat dilihat melalui
adanya penurunan jumlah dividen, penurunan laba, penutupan usaha, pemecatan
pegawai secara besar-besaran, dan harga saham di pasar menurun (Ross,
Westerfield, & Jaffe, 2003).
Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan
keuangan adalah fenomena tingginya tingkat suku bunga, kemerosotan
pendapatan, dan besarnya beban utang. Kesulitan keuangan juga dapat disebabkan
oleh karakteristik industri tertentu seperti adanya perubahan peraturan pemerintah
dan sifat operasi yang dapat memicu terjadinya kesulitan keuangan (Neophytou,
Charitou, & Charalambous, 2004).
Perusahaan harus menerapkan good corporate governance secara efektif
dan konsisten agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik. Tata kelola
perusahaan (good corporate governance) adalah seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan,
pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan
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ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban (Forum for
Corporate Governance in Indonesian, 2002).
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip tata kelola diterapkan
pada setiap aspek bisnis dan jajaran perusahaan secara baik. Prinsip tata kelola
yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan
kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan
memperhatikan kepentingan pemegang saham (Komite Nasional Kebijakan
Governance, 2006).
Terdapat beberapa unsur atau aspek dalam tata kelola perusahaan, seperti
struktur dewan, struktur kepemilikan, dan struktur komite audit. Dari aspek
struktur dewan, jika struktur dewan dalam suatu perusahaan tidak bekerja secara
efektif maka akan meningkatkan kemungkinan terjadi kesulitan keuangan
(Elloumi & Gueyie, 2001). Ukuran dewan sebagai salah satu contohnya, dimana
jika ukuran dewan yang besar dalam suatu perusahaan dikatakan tidak efektif
karena adanya perbedaan pendapat yang menyebabkan ketidakcocokan antar
dewan sehingga tidak dapat mengelola perusahaan dengan baik juga tidak
menghasilkan suatu keputusan yang akurat dan menghambat kinerja perusahaan
(Wijekoon & Azeez, 2015).
Salah satu cara perusahaan untuk memiliki tata kelola yang baik adalah
dengan menjaga kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas
(Salloum & Azoury, 2012). Kepemilikan saham yang ada pada setiap perusahaan
memiliki peran untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan sehingga
perusahaan tersebut dapat dikendali dengan baik dan mengurangi kemungkinan
terjadinya kesulitan keuangan (Darus & Mohamad, 2011).
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Tata kelola yang baik akan mempengaruhi keakuratan informasi
keuangan dalam pengungkapan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi
perusahaan sebenarnya. Dari informasi keuangan yang diungkapkan perusahaan
dapat mengetahui bagaimana keadaan perusahaan melalui rasio keuangan
sehingga memberikan tanda-tanda kepada pihak manajemen untuk mengantisipasi
terjadinya kesulitan keuangan dengan melakukan perbaikan secara cepat dari
informasi yang ada (Fich & Slezak, 2007).

2.2

Model Penelitian Terdahulu
Peneliti-peneliti

sebelumnya

telah

banyak

melakukan

penelitian

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan keuangan. Kesulitan
keuangan dapat dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, makroekonomi,
kualitas audit, dan tata kelola perusahaan (Dwijayanti, 2010; Hastuti, 2014).
Penelitian mengenai

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap

kesulitan keuangan banyak diteliti mulai dari tahun 1980 hingga tahun 2005.
Karakteristik perusahaan yang diteliti merupakan rasio keuangan yang dapat
digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan (Altman, 1968). Tata
kelola perusahaan mulai diteliti bersamaan karakteristik perusahaan di atas tahun
2005 serta di atas tahun 2011 banyak peneliti melakukan penelitian menggunakan
tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan dijadikan sebagai variabel
kontrol.
Tahun 1980, Ohlson meneliti pengaruh karakteristik perusahaan terhadap
kemungkinan terjadi kesulitan keuangan hingga bangkrut. Penelitian yang
dilakukan dengan menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di New York
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Stock Exchange (NYSE) dari tahun 1970 hingga tahun 1976. Variabel yang
digunakan dalam penelitian adalah ukuran perusahaan, rasio utang, working
capital ratio, rasio lancar, rasio pengembalian atas aset, rasio arus kas, perubahan
laba bersih.
Gilson (1990) meneliti pengaruh dewan direksi dan pengendalian
kepemilikan terhadap kesulitan keuangan di Amerika dari tahun 1979 hingga
tahun 1984. Jumlah sampel penelitian yang digunakan sebanyak 65 perusahaan.
Variabel yang diteliti adalah direksi luar, direksi dalam, perputaran dewan, dan
kepemilikan dalam.
Low, Nor, dan Yatim (2001) melakukan penelitian dengan judul
memprediksi kesulitan keuangan perusahaan di Malaysia dengan menggunakan
model analisis logit. Sampel penelitian yang digunakan terdiri dari 26 perusahaan
yang mengalami kesulitan keuangan dan 42 perusahaan yang tidak mengalami
kesulitan keuangan. Model penelitian yang digunakan adalah rasio pengembalian
atas aset, rasio lancar, rasio arus kas (Terzi, Sen, & Ucoglu, 2012; Lakshan &
Wijekoon, 2013; Sayari & Mugan, 2013; Vieira, Pinho, & Correia, 2013; Kim &
Partington, 2015; Wijekoon & Azeez, 2015), rasio penjualan terhadap aset lancar,
rasio ekuitas terhadap total kewajiban, rasio aset lancar terhadap total aset, rasio
cash and marketable securities terhadap total aset, ukuran perusahaan, dan
perubahan laba bersih.
Penelitian mengenai prediksi kondisi kesulitan keuangan perusahaan
manufaktur di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan menggunakan analisis rasio
keuangan (Almilia & Kristijadi, 2003). Populasi penelitian yang digunakan adalah
perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 1998 hingga tahun 2001. Sampel
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penelitian yang memenuhi kriteria adalah 61 perusahaan manufaktur dimana 24
perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan 37 perusahaan yang tidak
mengalami kesulitan keuangan. Variabel yang diteliti terdiri dari profit margin,
likuiditas, efisiensi operasi, profitabilitas, financial leverage, posisi kas, dan
pertumbuhan.
Penelitian mengenai

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap

kesulitan keuangan juga diteliti oleh Neophytou, Charitou, dan Charalambous
(2004). Penelitian dilakukan pada perusahaan di Inggris pada tahun 1995 hingga
tahun 1997. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah pembagian EBIT
dengan total kewajiban, rasio laba ditahan terhadap total aset, rasio arus kas
terhadap kewajiban lancar, dan rasio arus kas terhadap total kewajiban.
Chancharat, Davy, dan McCrae (2005), meneliti mengenai kesulitan
keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Australian Stock Exchange (ASX)
pada tahun 1989 hingga tahun 2005. Variabel yang digunakan dalam penelitian
adalah EBIT margin, rasio pengembalian atas ekuitas, rasio pengembalian atas
aset, rasio lancar, rasio cepat, rasio utang, rasio utang terhadap ekuitas, rasio
perputaran modal, dan rasio perputaran aset (Terzi, et al., 2012; Alifiah,
Salamudin, & Ahmad, 2013; Lakshan & Wijekoon, 2013; Vieira, Pinho, &
Correia, 2013; Almansour, 2015; Vinh, 2015; Wijekoon & Azeez, 2015).
Penelitian berikut bertujuan untuk menguji kemampuan karakteristik tata
kelola perusahaan dan informasi keuangan dalam memprediksi kemungkinan
terjadi kesulitan keuangan (Fich & Slezak, 2007). Data perusahaan yang dapat
diperoleh dari CRSP dan COMPUSTAT dari tahun 1992 sampai dengan tahun
2000 akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Variabel yang digunakan adalah
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ukuran dewan, inside directors, gray directors, outside directors, jumlah tahun
menjabat CEO, kepemilikan institusional (Wardhani, 2007; Suntraruk, 2009;
Widyasaputri, 2012; Ayuningtias, 2013; MdRus et al., 2013; Nindita, Moeljadi, &
Indrawati, 2014; Rinaldi, Haryetti, & Fathoni, 2014; Mayangsari & Andayani,
2015), kepemilikan manajerial, rapat direksi (Brick dan Chidambaran, 2004;
Routledge & Morrison, 2012; Bredart, 2014), umur CEO, jumlah perputaran
direksi, growth opportunities, pengembalian saham, ukuran perusahaan, interest
coverage ratio. Model penelitian dapat dikelompokkan sebagai berikut:
Tata Kelola Perusahaan
Karakteristik Perusahaan

Financial Distress

Kondisi Umum Ekonomi
Gambar 1 Model penelitian pengaruh tata kelola perusahaan dan informasi
keuangan terhadap kesulitan keuangan.
Lu, Lee, dan Chang (2008) melakukan penelitian mengenai hubungan
antara kesulitan keuangan, kinerja perusahaan, tata kelola perusahaan, dan
makroekonomi pada perusahaan yang terdaftar di Taiwan Stock Exchange (TSEC).
Penelitian dilakukan dari tahun 1998 hingga tahun 2003. Variabel yang diteliti
adalah rasio utang (Polsiri & Sookhanaphibarn, 2009; Salloum, Schmitt, & Bouri,
2012; Alifiah, Salamudin, & Ahmad, 2013; MdRus, Mohamad, Latif, & Alassan,
2013; Zare, kavianifard, Sadeghi, & Rasouli, 2013; Yen & Hiep, 2014; Hu &
Sathye, 2015; Vinh, 2015), rasio arus kas, partisipasi manajemen, kepemilikan
manajerial, voting rights, cash flow rights, stock pledge ratio of directors.
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Li dan Liu (2009) meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
kesulitan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Shenzhen Stock Exchanges.
Penelitian ini dilakukan pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2005. Data sampel
yang digunakan sebanyak 817 perusahaan dimana 245 perusahaan mengalami
kesulitan keuangan dan 572 perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.
Variabel yang diteliti terdiri dari rasio pengembalian atas aset, rasio lancar, rasio
utang terhadap ekuitas, ukuran perusahaan, klasifikasi industri, rasio perputaran
aset, biaya agensi, komisaris independen (Wardhani, 2007; Polsiri &
Sookhanaphibarn, 2009; Darus & Mohamad, 2011; Salloum & Azoury, 2012;
Wijekoon & Azeez, 2015), kepemilikan pemerintahan, kepemilikan institusional,
dan kepemilikan individual.
Pada tahun 2012, Salloum dan Azoury melakukan penelitian mengenai
tata kelola dan kesulitan keuangan di Lebanon. Variabel yang digunakan dalam
penelitian terdiri dari dewan direksi luar, CEO duality, dewan direksi dalam,
direksi wanita, jumlah direksi, jumlah karyawan, harga pasar utang, persentase
direksi luar. Penelitian dilakukan selama lima tahun dari tahun 2004 hingga tahun
2008.
Pada tahun yang sama, Widyasaputri (2012) juga melakukan penelitian
mengenai tata kelola terhadap kesulitan keuangan. Sampel penelitian yang
digunakan dari tahun 2008 hingga tahun 2010 pada perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Variabel yang diteliti yaitu kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi (Eloumi & Gueyie, 2001; Fich &
Slezak, 2007; Lakshan & Wijekoon, 2013; Mokarami & Motefares, 2013; Bredart,
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2014; Wijekoon & Azeez, 2015; Hanafi & Breliastiti, 2016), dan ukuran dewan
komisaris.
Elyanto dan Syafruddin (2013) meneliti keefektifitas komite audit
terhadap kesulitan keuangan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Variabel
yang digunakan adalah ukuran komite audit (Rahmat, Iskandar, & Saleh, 2009;
Pembayun & Januarti, 2012; Elyanto & Syafruddin, 2013; Nuresa & Hadiprajitno,
2013; Salloum, Azzi, & Gebrayel, 2014; Mayangsari & Andayani, 2015),
independensi komite audit (Elloumi & Gueyie, 2001; Rahmat et al., 2009; Darus
& Mohamad, 2011), rapat komite audit, dan keahlian komite audit (Rahmat et al.,
2009; Pembayun & Januarti, 2012; Salloum, Azzi, & Gebrayel, 2014; Mayangsari
& Andayani, 2015). Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa
ukuran perusahaan. Jumlah data sampel yang digunakan adalah 209 perusahaan
dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Model penelitian Elyanto dan
Syafruddin (2013) dapat digambarkan sebagai berikut:
Ukuran komite audit
Independensi komite audit
Rapat komite audit

Kesulitan keuangan

Keahlian komite audit
Ukuran perusahaan
Gambar 2 Model penelitian keefektifan komite audit terhadap kesulitan keuangan.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rinaldi, Haryetti, dan Fathoni pada
tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan
terhadap kesulitan keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan menguji variabel berupa
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kepemilikan manajerial (Lu, Lee, & Chang, 2008; Suntraruk, 2009; Darus &
Mohamad, 2011; Routledge & Morrison, 2012; MdRus et al., 2013; Hastuti, 2014;
Manzaneque et al., 2014; Hanafi & Breliastiti, 2016), kepemilikan institusional,
dan kepemilikan asing (Santen & Soppe, 2009; MdRus et al., 2013, Rinaldi et al.,
2014). Sampel penelitian diambil dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.
Hanafi dan Breliastiti (2016) melakukan penelitian dengan tujuan
mengetahui peran dari mekanisme tata kelola dalam upaya mecegah terjadinya
kesulitan keuangan. Data sampel penelitian yang diambil dari Bursa Efek
Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun 2013 dengan jumlah sampel sebanyak 60
data atau 20 perusahaan. Model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:
Jumlah dewan direksi
Proporsi komisaris independen
Kesulitan keuangan
Kepemilikan manajerial
Kepemilikan institusional
Gambar 3 Model penelitian peran mekanisme tata kelola terhadap kesulitan
keuangan

2.3

Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.3.1

Pengaruh Aktivitas Dewan Direksi terhadap Kesulitan Keuangan
Menurut Bredart (2014) aktivitas dewan ini menggambarkan jumlah

rapat yang diadakan dalam waktu setahun. Aktivitas dewan ini juga menunjukkan
keefektifan direksi untuk mengambil langkah keputusan sebagai suatu aksi
proteksi terhadap diri. Menurut Routledge dan Morrison (2012), perusahaan yang
sering melakukan rapat akan mengurangi kemungkinan terjadi kesulitan keuangan.
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Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya frekuensi rapat akan meningkatkan
pemantauan

terhadap

kinerja

manajemen.

Pemantauan

tersebut

akan

meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendeteksi dan menangani masalah
dengan mudah dan cepat.
Pembahasan di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Brick
dan Chidambaran (2004) menyatakan bahwa aktivitas dewan memiliki pengaruh
signifikan negatif terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. Di sisi
lain, Fich and Slezak (2007), Routledge dan Morrison (2012), dan Bredart (2014)
menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya pengaruh antara aktivitas dewan
dengan kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan.
2.3.2

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kesulitan Keuangan
Komisaris independen memiliki peran penting dalam perusahaan dan

sudah menjadi perhatian selama bertahun-tahun. Komisaris independen dianggap
memiliki posisi yang sangat penting dalam memantau kinerja perusahaan dan
membantu meningkatkan keragaman (Li et al., 2015). Perusahaan yang memiliki
komisaris sebagai pihak independen dan bersifat objektif akan meningkatkan
pengawasan terhadap direksi dan manajer. Komisaris independen juga berperan
mendukung auditor dalam melakukan investigasi untuk mengetahui kondisi
perusahaan secara mendalam dimana hasil dari investigasi dapat mengurangi
kemungkinan mengalami kesulitan keuangan (Salloum & Azoury, 2012).
Proporsi komisaris independen yang semakin besar juga dapat
menyebabkan kemungkinan terjadi kesulitan keuangan meningkat. Hal ini dapat
disebabkan oleh kinerja komisaris independen yang melanggar pekerjaan
seharusnya dimana tidak dapat melakukan pengawasan dengan baik. Alasan lain
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adalah komisaris independen juga menjabat sebagai jabatan lain di perusahaan
publik lainya sehingga tidak memusatkan perhatian dalam melakukan pengawasan
(Hanafi & Breliastiti, 2016). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Routledge dan Morrison (2012).
Peneliti-peneliti

yang

menunjukkan

hasil

penelitian

komisaris

independen berpengaruh secara signifikan negatif terhadap kesulitan keuangan
adalah Li et al. (2015), Elloumi dan Gueyie (2001), Fich dan Slezak (2007), Li,
Wang, dan Deng (2008), Polsiri dan Sookhanaphibarn (2009), Lakshan dan
Wijekoon (2013), Salloum dan Azoury (2012), Manzaneque et al. (2014), serta
Wijekoon dan Azeez (2015). Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak
adanya pengaruh yang signifikan antara komisaris independen dan kesulitan
keuangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2007), Li dan Liu
(2009), Darus dan Mohamad (2011), Salloum et al. (2012), serta Bredart (2014).
2.3.3

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kesulitan Keuangan
Ukuran dewan direksi ini menggambarkan jumlah dewan direksi yang

dimiliki dalam perusahaan (Zare et al., 2013). Perusahaan dengan ukuran dewan
direksi yang besar dikatakan tidak efektif dalam pengambilan keputusan maupun
pengelolaan perusahaan yang berakibat kemungkinan terjadi kesulitan keuangan
meningkat. Hal ini terjadi karena terdapat banyak perbedaan pendapat yang
menyebabkan ketidakcocokan antar dewan direksi dimana dapat menghambat
kinerja perusahaan (Wijekoon & Azeez, 2015).
Bredart (2014) berpendapat lain yang menyatakan bahwa ukuran dewan
direksi berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kesulitan keuangan. Jumlah
dewan direksi yang semakin besar di perusahaan maka kemungkinan terjadi
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kesulitan keuangan akan semakin kecil. Hal ini karena semakin banyak jumlah
dewan direksi maka semakin efektif dalam memantau proses pelaporan keuangan
(Hanafi & Breliastiti, 2016). Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dari
Suntraruk (2009), Zare et al. (2013), Li et al. (2015), Manzaneque et al. (2014),
serta Mayangsari dan Andayani (2015).
Ada juga penelitian yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi
memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap kesulitan keuangan yaitu Fich
dan Slezak (2007), Routledge dan Morrison (2012), serta Salloum dan Azoury
(2012). Di lain pihak, Elloumi dan Gueyie (2001), Li dan Liu (2009), Lakshan
dan Wijekoon (2013), Mokarami dan Motefares (2013), serta Wijekoon dan
Azeez (2015) menunjukkan ukuran dewan direksi tidak memberikan pengaruh
signifikan terhadap kesulitan keuangan.
2.3.4

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Kesulitan Keuangan
Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen para pemegang

saham untuk memberikan wewenang pengendalian dengan tingkat tertentu kepada
para manajer (Rinaldi et al., 2014). Pemegang saham asing memiliki pengetahuan
dan pengalaman lebih luas yang telah diterapkan di luar negeri. Berdasarkan
pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki maka dapat mengatasi masalah
dengan cepat dan baik (MdRus et al., 2013).
Perusahaan yang memiliki pemegang saham asing akan lebih produktif
dibanding dengan perusahaan tanpa pemegang saham asing sehingga dapat
menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi dan mengurangi risiko finansial
(Bamiatzi, Efthyvoulou, & Jabbour, 2016). Hasil penelitian konsisten dengan
penelitian yang dilakukan oleh MdRus et al. (2013).
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Menurut Rinaldi et al. (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing
memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap kesulitan keuangan.
Partisipasi pemegang saham asing mayoritas akan menunjuk pihak asing untuk
menjabat sebagai direksi maupun komisaris. Pihak manajeman asing pada suatu
perusahaan akan meningkatkan permintaan pengungkapan informasi keuangan
yang lebih luas namun akan meningkatkan biaya atas pengungkapan tersebut. Di
lain pihak, ada pihak manajemen yang akan mengungkapkan informasi yang
dianggap lebih bermanfaat sehingga biaya yang dikeluarkan tidak melebihi
manfaat yang diterima. Hal ini menyebabkan konflik kepentingan dimana
keselarasan untuk mencapai tujuan perusahaan akan sulit dicapai akibat perbedaan
prinsip.
2.3.5

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kesulitan Keuangan
Kepemilikan institusional dijadikan sebagai indikator penilaian terhadap

kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari sisi seorang penanam modal yang
tidak mungkin melakukan investasi pada suatu perusahaan dengan kinerja yang
rendah (MdRus et al., 2013). Potensi perusahaan mengalami kesulitan keuangan
akan semakin kecil seiring dengan semakin besar kepemilikan institusional. Hal
ini karena pihak institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang
lebih optimal terhadap kinerja manajemen (Manzaneque, Priego, & Merino, 2016).
Penelitian MdRus et al. (2013) menyatakan bahwa kepemilikan
institusional memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap kesulitan
keuangan. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis yang telah dibuat oleh MdRus
et al. (2013). Fakta yang mendukung hasil penelitian tersebut adalah perusahaan
yang mengalami tekanan keuangan tidak sanggup melakukan pembayaran utang
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sehingga

melakukan

restrukturisasi.

Restrukturisasi

dilakukan

dengan

menawarkan pergantian utang menjadi saham kepada pihak institusional.
Hasil penelitian Ayuningtias (2013) dan Rinaldi et al. (2014) menyatakan
bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan yang negatif
terhadap kesulitan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Fich dan Slezak
(2007), Wardhani (2007), Suntraruk (2009), Nindita et al. (2014), serta
Mayangsari dan Andayani (2015) menyatakan tidak adanya hubungan yang
signifikan antara kepemilikan institusional dan kesulitan keuangan.
2.3.6

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kesulitan Keuangan
Kepemilikan manajerial menggambarkan kepemilikan saham yang

dimiliki oleh pihak manajemen seperti komisaris dan direksi (Hastuti, 2014).
Menurut Li et al. (2008), perusahaan yang mempunyai kepemilikan manajerial
dapat mengurangi potensi mengalami kesulitan keuangan. Hal ini dikarenakan
tidak adanya pemisahan antara kepentingan pemilik dan manajemen sehingga
pihak manajemen akan melakukan tindakan yang menguntungkan diri dan
perusahaan (Wardhani, 2007). Hasil penelitian konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Fich dan Slezak (2007), MdRus et al. (2013) dan Manzaneque et
al. (2014).
Penelitian Lu et al. (2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial
memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap kesulitan keuangan. Di sisi
lain, ada peneliti yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan
antara kepemilikan manajerial dan kesulitan keuangan yaitu Li et al. (2008),
Suntraruk (2009), Darus dan Mohamad (2011), Routledge dan Morrison (2012),
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Pembayun dan Januarti (2012), Bredart (2014), Nindita et al. (2014), serta
Mayangsari dan Andayani (2015).
2.3.7

Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Kesulitan Keuangan
Jumlah komite audit independen yang semakin besar akan mengurangi

kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. Komite audit yang berperan sebagai
pihak independen dalam suatu perusahaan bertujuan untuk menjaga kepentingan
pemegang saham (Elloumi & Gueyie, 2001). Komite audit independen juga
berperan dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja manajemen yang lebih
ketat sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan yang efektif dan mengurangi
kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan (Darus & Mohamad, 2011).
Elloumi dan Gueyie (2001) menyatakan bahwa independensi komite
audit memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap kesulitan keuangan.
Rahmat et al. (2009), Darus dan Mohamad (2011), Pembayun dan Januarti (2012),
Elyanto dan Syafruddin (2013), Nuresa dan Hadiprajitno (2013) serta Salloum et
al. (2014) menyatakan bahwa independensi komite audit tidak ditemukan adanya
pengaruh yang signifikan terhadap kesulitan keuangan. Proses penunjukkan
anggota komite audit masih belum jelas dan terbuka sehingga tingkat
independensi komite audit masih patut dipertanyakan (Nuresa & Hadiprajitno,
2013) dan berkemungkinan bahwa keberadaan anggota komite komite hanya
sekedar memenuhi regulasi yang ada (Pembayun & Januarti, 2012).
2.3.8

Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Kesulitan Keuangan
Keahlian komite audit dipandang melalui anggota komite audit yang

memiliki pengetahuan mengenai akuntansi dan keuangan. Keahlian yang dimiliki
anggota komite audit dapat secara efektif dalam menganalisis dan mengevaluasi
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informasi keuangan (Salloum et al., 2014). Keberadaan anggota komite audit
yang kompeten diharapkan dapat mengadopsi standar akuntanbilitas dan
meningkatkan pengendalian serta pemantauan terhadap keuangan perusahaan
sehingga terciptanya integritas perusahaan yang tinggi. Perusahaan dengan
integritas yang tinggi menunjukkan kinerja yang baik sehingga dapat mengurangi
kemungkinan terjadi kesulitan keuangan (Nuresa & Hadiprajitno, 2013).
Penelitian Rahmat et al. (2009), Pembayun dan Januarti (2012), Nuresa
dan Hadiprajitno (2013), serta Elyanto dan Syafuddin (2013) menyatakan bahwa
keahlian komite audit memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap
kesulitan keuangan. Di lain pihak, Darus dan Mohamad (2011) serta Salloum et al.
(2014) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara keahlian komite audit
dan kesulitan keuangan.
2.3.9

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kesulitan Keuangan
Keberadaan komite audit yang efektif merupakan aspek penilaian dalam

implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Komite audit berperan penting
dalam melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap aktivitas manajemen
sehingga harus ada jumlah komite audit yang cukup dalam menjalanin tanggung
jawab tersebut. Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif
dimana anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari
tiga orang, diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari
komisaris atau pelaku profesi dari luar perusahaan yang memiliki latar belakang
dan kemampuan akuntansi atau keuangan (Komite Nasional Kebijakan
Governance, 2006).
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Menurut Rahmat et al. (2009) fungsi pengawasan komite yang efektif
akan tercapai jika memadainya jumlah sumber daya yang dimiliki oleh komite.
Perusahaan yang memiliki jumlah komite audit kecil maka akan menyebabkan
kurangnya keragaman keterampilan dan pengetahuan dimana tidak dapat
mencapai keefektifan yang diharapkan. Komite audit dengan ukuran yang tepat
akan memungkinkan anggota menggunakan pengalaman dan keahlian dalam
menangani masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Berdasarkan argumen di
atas, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit
maka semakin kecil kemungkinan perusahaan menghadapi masalah kesulitan
keuangan.
Pembayun dan Januarti (2012) menyatakan bahwa ukuran komite audit
memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap kemungkinan terjadinya
kesulitan keuangan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Rahmat et al. (2009), Elyanto dan Syafruddin (2013), Nuresa dan
Hadiprajitno (2013), Salloum et al. (2014) serta Mayangsari dan Andayani (2015)
menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya pengaruh yang signifikan antara
ukuran komite audit dengan kesulitan keuangan.
2.3.10

Pengaruh Rasio Arus Kas terhadap Kesulitan Keuangan
Rasio arus kas merupakan indikator penilaian pemanfaatan aset secara

maksimal untuk menghasilkan kas. Kondisi arus kas perusahaan dapat
memberikan informasi bagi pihak manajemen mengenai kondisi keuangan
perusahaan. Informasi tersebut membantu pihak manajemen dalam melakukan
pertimbangan dan mengambil langkah perbaikan jika arus kas terjadi penurunan.
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Analisis kondisi arus kas dapat mengurangi potensi kemungkinan terjadi kesulitan
keuangan (Wijekoon & Azeez, 2015).
Hasil penelitian di atas didukung oleh peneliti-peneliti berikut yaitu
Lakshan dan Wijekoon (2013), Sayari dan Mugan (2013), Vieira et al. (2013),
Kim dan Partington (2015), serta Wijekoon dan Azeez (2015).
2.3.11

Pengaruh Rasio Utang terhadap Kesulitan Keuangan
Ohlson (1980) menyatakan rasio utang dapat dijadikan sebagai

identifikasi struktur keuangan dari suatu perusahaan. Hal ini berarti menunjukkan
besar proporsi aset perusahaan yang dibiayai menggunakan utang. Risiko
keuangan akan meningkat dan tertekan seiring dengan meningkatnya struktur
keuangan perusahaan yang berasal dari utang (Yen & Hiep, 2014). Risiko
keuangan tersebut akan memicu perusahaan mengalami kesulitan keuangan
apabila perusahaan tidak mampu melakukan pembayaran dari kas yang dimiliki
(Lu et al., 2008).
Neophytou et al. (2004) menegaskan bahwa rasio utang memiliki
pengaruh signifikan yang positif terhadap kesulitan keuangan. Potensi terjadinya
kesulitan keuangan akan meningkat seiring dengan meningkatnya rasio utang.
Hasil penelitian tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Ohlson (1980), Lu et al. (2008), Polsiri dan Sookhanaphibarn (2009), Routledge
dan Morrison (2012), Alifiah et al. (2013), Lakshan dan Wijekoon (2013), Vieira
et al. (2013), Yen dan Hiep (2014), Hu dan Sathye (2015), Kim dan Partington
(2015), serta Vinh (2015). Beberapa peneliti menunjukkan hasil penelitian yang
tidak signifikan yaitu Li et al. (2008), Terzi et al. (2012), Mayangsari dan
Andayani (2015), serta Wijekoon dan Azeez (2015).
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2.3.12

Pengaruh Rasio Perputaran Aset terhadap Kesulitan Keuangan
Menurut Almansour (2015) rasio perputaran aset merupakan rasio yang

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset
yang dimiliki. Pengendalian secara efektif dan efisien terhadap sumber daya yang
dimiliki akan meningkatkan kinerja perusahaan. Angka rasio ini semakin tinggi
maka kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan semakin rendah. Hal ini karena
perusahaan telah mengelola sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien
dalam menghadapi kondisi yang kompetitif (Li & Liu, 2009).
Li et al. (2015) menunjukkan bahwa rasio perputaran aset memiliki
hubungan negatif dan signifikan terhadap kesulitan keuangan. Hasil penelitian
didukung oleh Li dan Liu (2009), Terzi et al. (2012), Alifiah et al. (2013), Vieira
et al. (2013), Yen dan Hiep (2014), dan Vinh (2015).
Almansour (2015) menyatakan bahwa rasio perputaran aset memiliki
pengaruh signifikan yang positif. Di lain pihak, Lakshan dan Wijekoon (2013)
berpendapat lain dengan menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang
signifikan antara rasio perputaran aset dengan kesulitan keuangan. Hasil
penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan
Kristijadi (2003), Suntraruk (2009), serta Wijekoon dan Azeez (2015).

2.4

Model Penelitian
Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan meneliti struktur

tata kelola perusahaan terhadap kesulitan keuangan. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui besar pengaruh dari variabel independen terhadap
kesulitan keuangan. Model penelitian ini dibentuk berdasarkan tiga struktur tata
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kelola yaitu struktur dewan, struktur kepemilikan, dan struktur komite audit.
Struktur dewan terdiri dari aktivitas dewan direksi, komisaris independen, dan
ukuran dewan direksi. Struktur kepemilikan terdiri atas kepemilikan asing,
kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Struktur komite audit
berupa independensi komite audit, keahlian komite audit, dan ukuran komite
audit. Model penelitian dapat dilihat pada gambar berikut:
Karakteristik Dewan:
- Aktivitas dewan direksi
- Komisaris independen
- Ukuran dewan direksi
Karakteristik Kepemilikan:
- Kepemilikan asing
- Kepemilikan institusional
- Kepemilikan manajerial
Kesulitan Keuangan
Komite Audit:
- Independensi komite audit
- Keahlian komite audit
- Ukuran komite audit
Karakteristik Perusahaan:
- Rasio arus kas
- Rasio utang
- Rasio perputaran aset
Gambar 4 Model penelitian analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap
kesulitan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.5

Perumusan Hipotesis
Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk

penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1:

Aktivitas dewan direksi mempunyai pengaruh signifikan yang negatif
terhadap kesulitan keuangan.
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H2:

Komisaris independen mempunyai pengaruh signifikan yang negatif
terhadap kesulitan keuangan.

H3:

Ukuran dewan direksi mempunyai pengaruh signifikan yang negatif
terhadap kesulitan keuangan.

H4:

Kepemilikan asing mempunyai pengaruh signifikan yang negatif
terhadap kesulitan keuangan.

H5:

Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan yang negatif
terhadap kesulitan keuangan.

H6:

Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh signifikan yang negatif
terhadap kesulitan keuangan.

H7:

Independensi komite audit mempunyai pengaruh signifikan yang negatif
terhadap kesulitan keuangan.

H8:

Keahlian komite audit mempunyai pengaruh signifikan yang negatif
terhadap kesulitan keuangan.

H9:

Ukuran komite audit mempunyai pengaruh signifikan yang negatif
terhadap kesulitan keuangan.
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