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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya disertai dengan uraian beberapa 

penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya. Terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian kembali 

terkait pembahasan tersebut sebagai berikut : 

1. Ellen dan Juniarti (2013) 

Penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara keberadaan good corporate 

governance, current ratio, leverage ratio, dan inventory turnover dengan kondisi 

financial distress suatu perusahaan. Variabel independen dalam penelitian adalah 

good corporate governance, current ratio, leverage ratio, dan inventory turnover 

untuk variabel dependen dalam penelitian adalah kondisi financial distress. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan pada tahun 2008 

hingga 2010 perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan barang konsumsi 

yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 64 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi logistik. Hasil dari 
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penelitian menunjukkan bahwa GCG score model 1, 2, 3 tidak signifikan dalam 

memprediksi suatu perusahaan mengalami kondisi financial distress. 

Persamaan :  

1. Variabel dependen dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

terdapat kesamaan yaitu kondisi financial distress. 

2. Variabel independen dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

terdapat kesamaan yaitu penerapan good corporate governance. 

3. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

4. Objek penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Perbedaan : 

1. Variabel independen dari penelitian terdahulu terdapat variabel current ratio, 

leverage ratio, dan inventory turnover sedangkan peneliti sekarang tidak 

menggunakan variabel tersebut. 

2. Periode penelitian terdahulu tahun 2008-2010 sedangkan periode penelitian 

sekarang pada tahun 2015-2019. 

3. Objek penelitian terdahulu perusahaan manufaktur sektor aneka industri dan 

barang konsumsi sedangkan peneliti sekarang tidak membatasi sektor dari 

perusahaan manufaktur yang digunakan sebagai objek penelitian. 

2. Harahap L. W. (2017) 

Peneliti membahas terkait permasalahan menurunnya kondisi keuangan 

perusahaan property dan real estate akibat buruknya tata kelola perusahaan yang 
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diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme 

penerapan good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap kondisi 

financial distress suatu perusahaan. Mekanisme good corporate governance dalam 

penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran 

direktur, ukuran komisaris, dan ukuran komite audit. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah good corporate governance dan ukuran perusahaan sedangkan 

untuk variabel dependen adalah kondisi financial distress. Penelitian ini 

menggunakan sampel pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian tahun 2010-2014. Sampel 

yang digunakan sebanyak 159 perusahaan. Teknik analisis dalam penelitian ini 

menggunakan regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) 

Secara simultan variabel good corporate governance berpengaruh signifikan 

terhadap kondisi financial distress. (2) Secara parsial ukuran dewan direksi 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kondisi financial distress. (3) Ukuran 

komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi financial distress. 

(4) Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris 

tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress. 

Persamaan : 

1. Variabel dependen pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

terdapat kesamaan yaitu kondisi financial distress 

2. Variabel independen pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

terdapat kesamaan yaitu good corporate governance yang meliputi kepemilikan 
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institusional, kepemilikan manajerial, ukuran direktur, ukuran komisaris, dan 

ukuran komite audit. 

3. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. 

Perbedaan : 

1. Variabel independen dari penelitian terdahulu terdapat variabel firm size 

sedangkan dalam penelitian sekarang tidak menggunakan variabel tersebut. 

2. Periode penelitian terdahulu tahun 2010-2014 sedangkan periode penelitian 

sekarang tahun 2015-2019. 

3. Objek penelitian sebelumnya adalah perusahaan property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sedangkan penelitian sekarang adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Pramudena (2017) 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keberadaan good 

corporate governance dengan probabilitas financial distress. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan 2009-2014. 

Sampel yang digunakan pada penelitian adalah perusahaan manufaktur barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 10 perusahaan. 

Dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya kondisi financial 
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distress, sedangkan proporsi komisaris dan jumlah dewan direksi berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas financial distress. 

Persamaan : 

1. Variabel dependen pada penelitian terdahulu terdapat kesamaan dengan 

penelitian sekarang yaitu menggunakan variabel financial distress. 

2. Variabel independen pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

terdapat kesamaan yaitu variabel good corporate governance. 

3. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. 

4. Objek penelitian terdahulu dengan peneliti sekarang memiliki kesamaan yaitu 

perusahaan manufaktur. 

Perbedaan : 

1. Periode penelitian sebelumnya tahun 2009-2014 sedangkan penelitian sekarang 

tahun 2015-2019. 

2. Objek perusahaan manufaktur yang digunakan pada penelitian terdahulu hanya 

pada sektor barang konsumsi sedangkan penelitian sekarang tidak hanya pada 

sektor tersebut.  

4. Selvytania dan Rusliati (2019) 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan 

dan good corporate governance terhadap terjadinya kondisi financial distress suatu 

perusahaan. Variabel independen penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan good 

corporate governance sedangkan variabel dependen adalah kondisi financial 
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distress. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. 

Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan sektor aneka industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017. Sampel yang digunakan 

sebanyak 5 perusahaan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) secara simultan ukuran 

perusahaan dan good corporate governance berpengaruh terhadap terjadinya 

kondisi financial distress. (2) Secara parsial ukuran perusahaan dan kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap terjadinya financial distress sedangkan 

kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh tetapi tidak signifikan. 

Persamaan : 

1. Variabel dependen pada penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan 

penelitian sekarang yaitu variabel financial distress. 

2. Variabel independen pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

terdapat kesamaan yaitu variabel good corporate governance. 

3. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 

Perbedaan : 

1. Pada variabel independen penelitian terdahulu terdapat variabel ukuran 

perusahaan sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel 

tersebut. 

2. Periode penelitian sebelumnya tahun 2012-2017 sedangkan periode penelitian 

sekarang 2015-2019. 
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3. Objek penelitian sebelumnya adalah perusahaan sektor aneka industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan peneliti sekarang adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Shahwan dan Habib (2020) 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efisiensi praktik tata kelola perusahaan 

dan modal intelektual serta untuk mengeksplorasi pengaruhnya terhadap 

kemungkinan kesulitan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Mesir periode 2014-2016. Sampel yang 

digunakan sebanyak 222 perusahaan. Teknik analisis dalam penelitian ini 

menggunakan parametrik Kruskal-wallis untuk mengeksplorasi variabel yang 

signifikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Efisiensi corporate 

governance terhadap kondisi financial distress tidak signifikan. (2) Sebagian besar 

perusahaan yang terdaftar di Mesir efisiensi praktik corporate governance tidak 

berdampak pada kesulitan keuangan pada perusahaan. 

Persamaan : 

1. Variabel dependen pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

memiliki kesamaan yaitu kesulitan keuangan perusahaan. 

2. Variabel independen pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

memiliki kesamaan yaitu praktik tata kelola perusahaan. 

3. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik purposive 

sampling. 

Perbedaan : 
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1. Variabel independent lainnya yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu 

modal intelektual sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel 

tersebut. 

2. Periode penelitian sebelumnya tahun 2014-2016 sedangkan penelitian sekarang 

periode 2015-2019 

3. Objek perusahaan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Mesir sedangkan penelitian sekarang adalah perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

Terkait dengan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti 

menyajikan informasi dari penelitian terdahulu dengan menggunakan tabel 2.1 

yang menjelaskan serta membandingkan beberapa persamaan serta perbedaan yang 

terdapat penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

Peneliti Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Populasi Periode 

Penelitian 

Teknik 

Sampling 

Teknik 

Analisis 

Hasil 

Ellen & Juniarti 

(2013) 

Financial 

distress 

Good corporate 

governance, 

current ratio, 

leverage ratio, dan 

inventory turnover 

Perusahaan 

manufaktur 

sektor aneka 

industri dan 

barang 

konsumsi yang 

terdaftar pada 

Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) 

2008-

2010 

Purposive 

sampling 

Regresi 

logistic 

(1) GCG score tidak signifikan terhadap 

financial distress. 

Harahap L. W. 

(2017) 

Financial 

distress 

Good corporate 

governance 

(kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajerial, ukuran 

direktur, ukuran 

komisaris, dan 

ukuran komite 

audit) dan ukuran 

perusahaan 

Perusahaan 

property dan 

real estate yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) 

2010-

2014 

Purposive 

sampling 

Regresi 

berganda 

(1) Good corporate governance  

signifikan terhadap kondisi financial 

distress. 

(2) Ukuran dewan direksi berpengaruh 

negatif dan signifikan. 

(3) Ukuran komite audit berpengaruh 

positif dan signifikan. 

(4) Kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, ukuran 

dewan komisaris tidak berpengaruh.  

Pramudena 

(2017) 

Financial 

distress 

Good corporate 

governance 

Perusahaan 

manufaktur 

barang 

konsumsi yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

2009-

2014 

Purposive 

sampling 

Regresi 

linier 

berganda 

(1) Kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif terhadap kondisi financial 

distress. 

(2) Proporsi komisaris dan jumlah dewan 

direksi berpengaruh positif. 
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Sumber : Ellen & Juniarti (2013), Harahap L. W. (2017), Pramudena (2017), Selvytania & Rusliati (2019), Shahwan & Habib (2020) 

  

Indonesia 

(BEI) 

Selvytania & 

Rusliati (2019) 

Financial 

distress 

Ukuran perusahaan 

dan good corporate 

governance 

Perusahaan 

sektor aneka 

industri yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(BEI) 

2012-

2017 

Purposive 

sampling 

Analisis 

regresi 

(1) Good corporate governance secara 

simultan berpengaruh terhadap 

financial distress. 

(2) Good corporate governance secara 

parsial berpengaruh terhadap financial 

distress.  

(3) Kepemilikan manajerial secara parsial 

berpengaruh tidak signifikan. 

Shahwan & 

Habib (2020) 

Financial 

distress 

Corporate 

governance and 

intellectual capital 

Perusahaan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Mesir 

2014-

2016 

Purposive 

sampling 

Uji non 

parametrik 

kruskal-

wallis 

(1) Efisiensi corporate governance tidak 

signifikan terhadap financial distress. 

(2) Efisiensi corporate governance tidak 

berdampak pada financial distress. 

Fahira Ninda 

Febriyanti 

(2020) 

Financial 

distress 

Good corporate 

governance 

(kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajerial, dewan 

direksi, dewan 

komisaris, komite 

audit) 

Perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

pada Bursa 

Efek Indonesia 

(BEI) 

2015-

2019 

Purposive 

sampling 

Regresi 

logistik 
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2.2  Landasan Teori 

2.2.1  Teori Keagenan (Agency Theory) 

Pada dasarnya untuk dapat memahami terkait mekanisme penerapan good 

corporate governance maka perlu menggunakan teori keagenan dalam setiap 

pembahasannya. Teori keagenan pertama kali dirumuskan oleh Jensen & 

Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan suatu 

hubungan kontraktual dimana satu atau lebih orang yaitu principal dan agen untuk 

melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian 

beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen serta menunjuk sebagai 

manajemen yang mengelola perusahaan. Dengan adanya hal tersebut manajemen 

dalam mengelola perusahaan diharapkan dapat menggunakan sumber daya yang 

ada secara maksimal serta optimal sehingga dapat menyejahterakan baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

Teori keagenan merupakan suatu teori yang menjelaskan terkait hubungan 

antara principal dan agent. Pada teori keagenan terdapat dua pihak yaitu principal 

dan agent. Principal yang dimaksudkan adalah pemegang saham dimana 

principal merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada agent. 

Sedangkan agent merupakan manajemen perusahaan yang diberikan wewenang 

dalam mengelola sumber daya yang diberikan untuk kepentingan principal. 

Dalam penelitian Riadiani & Wahyudin (2015) mendeskripsikan bahwa hubungan 

keagenan muncul ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk 

memberikan suatu jasa yang kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 
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keputusan kepada agent, dapat disimpulkan bahwa pemegang saham berasumsi 

jika mereka hanya tertarik pada hasil investasi yang mereka miliki pada 

perusahaan.  

Menurut Jensen & Meckling (1976) konflik agensi muncul akibat adanya 

pemisahan antara kepemilikan perusahaan dengan pengendalian perusahaan. 

Pemisahan ini menyebabkan perbedaan banyaknya informasi yang diberikan 

antara pihak satu dengan pihak lainnya atau bisa disebut dengan asimetri 

informasi. Dengan adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan 

manajemen yang kemudian memungkinkan manajemen untuk mengambil 

kebijakan yang kurang efektif bagi perusahaan, selain itu dengan tidak adanya 

keterbukaan manajemen untuk mengungkapkan hasil kinerja perusahaan sehingga 

menciptakan corporate governance yang kurang baik. Pihak principal dalam hal 

ini pemegang saham yang memberikan wewenang kepada manajemen untuk 

mengelola kekayaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan melalui 

pembagian dividen. Sedangkan pihak agent dalam hal ini manajemen yang 

diberikan tanggung jawab untuk mengelola kekayaan perusahaan mempunyai 

kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan melalui kompensasi. Kondisi 

tersebut dapat menyebabkan pihak manajemen cenderung tidak memberikan 

informasi yang memberi pengaruh negatif pada perusahaan. 

Pada dasarnya teori keagenan ini merupakan dasar yang dapat digunakan 

untuk memahami terkait penerapan good corporate governance. Menurut teori 

keagenan pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan dapat 

menimbulkan terjadinya konflik. Konflik yang terjadi ini biasa disebut agency 



24 

 

 

conflict yang mana penyebabnya adalah pihak-pihak yang terkait yaitu pemegang 

saham dan manajemen perusahaan mempunyai kepentingan yang saling 

bertentangan satu sama lain. Permasalahan yang muncul terkait kepentingan yang 

saling bertentangan ini disebut agency problem. 

Menurut Jensen & Meckling (1976) permasalahan yang muncul sebagai 

berikut : 

1) Moral hazard, merupakan suatu masalah yang terjadi ketika agen tidak 

melaksanakan hal yang sesuai dalam kontrak kerja yang telah disepakati 

bersama. 

2) Adverse selection, merupakan suatu keadaan dimana principal tidak 

mengetahui terkait keputusan yang diambil oleh agent. Yang mana keputusan 

yang diambil apakah sesuai dengan infomasi yang sebenarnya atau terdapat 

kesalahan terkait keputusan yang diambil. 

Dalam penelitian Badroastuti (2009) menyatakan bahwa diperlukannya 

suatu mekanisme pengendalian yang dapat menyetarakan perbedaan kepentingan 

antara kedua belah pihak. Dengan demikian diperlukan penerapan mekanisme 

good corporate governance untuk dapat menciptakan nilai tambah bagi seluruh 

pemegang kepentingan, sehingga nantinya tidak terjadi konflik antara principal 

dan agent yang dapat menyebabkan penurunan agency cost. 

2.2.2  Financial Distress 

Financial distress atau kesulitan keuangan merupakan masalah yang perlu 

mendapatkan perhatian perusahaan. Kondisi financial distress terjadi sebelum 
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kebangkrutan dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat, dimulai 

dari ketidakmampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perusahaan 

baik kewajiban jangka pendek ataupun jangka panjang. Platt & Platt (2002) 

mendefinisikan financial distress merupakan suatu tahap penurunan kondisi 

keuangan yang signifikan yang mana dapat diidentifikasi sebagai awal mula 

terjadinya suatu masalah keuangan hingga dapat mengakibatkan perusahaan 

mengalami kebangkrutan. 

Menurut Fahmi & Irham (2013) menyatakan bahwa financial distress 

merupakan suatu tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami oleh 

perusahaan, dimana kondisi ini terjadi sebelum perusahaan mengalami 

kebangkrutan atau likuidasi. Dalam buku Rondoni, Ahmad, & Ali (2014) 

menyatakan hal yang serupa bahwa kondisi financial distress merupakan 

ketidakmampuan perusahaan dalam membayar hutang (insolvency), sebagai 

dampak dari ketidakcukupan jumlah asset yang dahulunya tersedia untuk 

melunasi kewajiban atau hutang.  

Berdasarkan penelitian Widyasaputri (2012) kondisi financial distress 

merupakan kondisi dimana keuangan suatu perusahaan pada setiap tahunnya 

mengalami penurunan secara terus-menerus. Sedangkan kondisi perusahaan yang 

mengalami kebangkrutan dimana perusahaan sudah tidak beroperasi, tidak dapat 

membayar kewajiban perusahaan, tidak dapat membayar hutang, dan menutup 

semua kegiatan perusahaan. Apabila suatu perusahaan kondisi keuangannya 

sedang tidak sehat dalam hal ini perusahaan tersebut sedang mendekati kondisi 

financial distress manajemen perusahaan harus mengambil keputusan untuk 
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menutup semua kegiatan dalam perusahaan baik itu kegiatan operasional maupun 

kegiatan non operasional sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. 

Dalam penelitian Dwijayanti (2010) menyatakan terdapat tiga alasan utama 

mengapa perusahaan mengalami kondisi financial distress yaitu : 

a) Manajemen perusahaan kurang handal dalam mengalokasikan serta 

memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk 

dimanfaatkan sebagai kegiatan operasional perusahaan. 

b) Pengelolaan asset dalam perusahaan dilakukan secara tepat tetapi dalam 

mengatur keuangan perusahaan sedikit kurang tepat yang mana nantinya 

perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tetapi juga harus 

bangkrut dalam jangka pendek pula. 

c) Perusahaan yang pengelolaan asset dan keuangan tidak dikelola secara baik. 

Dalam hal ini penerapan tata kelola perusahaan kurang dijalankan dengan baik 

dan tidak efisien sehingga dapat mendorong perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan. 

Menurut Harahap (2017) kondisi financial distress dapat dilihat dari 

earning per share (EPS) yang dihasilkan suatu perusahaan, yang mana apabila 

earning per share (EPS) perusahaan selalu negatif hal tersebut menunjukkan 

seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per 

lembar saham yang akan dibagikan kepada pemilik saham. Sedangkan menurut 

Ellen & Juniarti (2013) untuk dapat menentukan perusahaan yang mengalami 

kondisi financial distress dapat menggunakan 2 faktor sebagai alat untuk 
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mengindikasi yaitu net income pada perusahaan negatif dan retained earning pada 

perusahaan negatif. Pengukuran financial distress dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Financial Distress →  earning per share (EPS) negatif diberikan nilai satu (1) 

dan earning per share (EPS) positif diberikan nilai nol (0)…………….............(1) 

2.2.3  Good Corporate Governance 

International Finance Corporation (IFC) mendefinisikan bahwa tata kelola 

perusahan sebagai struktur dan proses untuk arah dan kendali perusahaan. 

Menurut keputusan kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : 

Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek good corporate governance 

pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa corporate 

governance merupakan suatu proses serta struktur yang dilakukan oleh seluruh 

organ pada BUMN agar nantinya dapat meningkatkan keberhasilan usaha serta 

akuntabilitas perusahaan sehingga dapat mewujudkan nilai pemegang saham 

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan dari 

stakeholders, dengan dilandasi oleh peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang 

penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka dimana setiap perusahaan 

terbuka wajib menerapkan pedoman tata kelola perusahaan serta apabila 

perusahaan tersebut tidak menerapkan tata kelola perusahaan diharuskan untuk 

menjelaskan terkait alasannya tidak menerapkan ketentuan tersebut. Terdapat 
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lima aspek terkait tata kelola perusahaan terbuka dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 yaitu meliputi : 

1. Hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-

hak pemegang saham. Dalam hal ini perusahaan harus menjalankan prinsip-

prinsip yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebagai berikut : 

a) Meningkatkan nilai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Dimana pemegang saham memiliki hak dalam berpartisipasi 

untuk mengelola perusahaan melalui pengambilan keputusan dalam RUPS 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

b) Meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang 

saham atau investor. Perusahaan terbuka harus mampu untuk terus 

meningkatkan peran serta partisipasi dari pemegang saham atau investor 

melalui komunikasi yang efektif sehingga akan menciptakan sebuah 

kesinambungan dalam mencapai tujuan. 

2. Fungsi dan peran dewan komisaris. Prinsip yang harus dijalankan yaitu 

sebagai berikut : 

a) Memperkuat keanggotaan dan komposisi dewan komisaris. Dewan 

komisaris yang ideal harus mencerminkan terkait pelaksanaan fungsi 

pengawasan umum atas perusahaan terbuka dan pemberian nasihat kepada 

direksi secara efektif, professional, dan independen. Dengan memperkuat 

keanggotaan dan komposisi dewan komisaris dilakukan berdasarkan 

penentuan jumlah serta komposisi yang sesuai dalam mencapai tujuan 

perusahaan sehingga mampu membangun kepercayaan dari stakeholder. 
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b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan 

komisaris. Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab dalam 

melakakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan serta memberi 

nasihat kepada direksi. Dewan komisaris dalam melakukan tugasnya harus 

dengan itikad baik, bertanggung jawab serta penuh kehati-hatian karena 

menyangkut kepentingan perusahaan terbuka. 

3. Fungsi dan peran direksi. Prinsip yang harus dilaksanakan yaitu sebagai 

berikut : 

a) Memperkuat keanggotaan dan komposisi direksi. Keanggotaan dan 

komposisi direksi yang ideal dapat mencerminkan terkait pelaksanaan 

fungsi pengurusan perusahaan secara professional, efektif dan efisien. 

Dengan memperkuat keanggotaan dan komposisi direktur dapat dilakukan 

melalui jumlah dan komposisi direktur dalam perusahaan sehingga 

nantinya mampu membangun kepercayaan dari para pemangku 

kepentingan. 

b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. 

Dewan direksi bertugas dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

sumber daya yang dimiliki perusahaan, pengendalian internal, manajemen 

risiko, pengelolaan berkelanjutan, komunikasi yang baik, penyusunan 

laporan pertanggung jawaban serta pelaksanaan tata kelola perusahaan. 

4. Partisipasi pemangku kepentingan. Prinsip yang harus dilaksanakan yaitu 

sebagai berikut : 
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a) Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku 

kepentingan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik harus mencakup 

keseluruhan aspek penting perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik 

juga mampu dalam mengenali peran serta meningkatkan kerjasama dari 

para pemangku kepentingan dalam menciptakan hubungan jangka 

panjang. 

5. Keterbukaan informasi. Terdapat beberapa prinsip yang harus dilakukan yaitu 

sebagai berikut : 

a) Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi 

dalam perusahaan harus dilaksanakan secara akurat dan tepat waktu karena 

memuat seluruh informasi penting perusahaan seperti kondisi keuangan, 

kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengendalian, serta tata kelola 

perusahaan terbuka. 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan bahwa 

dengan penerapan good corporate governance akan mendorong terciptanya 

persaingan yang sehat serta terjadinya iklim perusahaan yang kondusif. Oleh 

sebab itu dengan diterapkannya good corporate governance oleh perusahaan-

perusahaan di Indonesia maka akan berperan penting dalam menunjang 

pertumbuhan dan stabilitas perekonomian. Penerapan good corporate governance 

juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good 

governance di Indonesia.  

Pada dasarnya setiap perusahaan diharuskan untuk menerapkan asas good 

corporate governance dengan baik pada seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan 
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oleh perusahaan yang diterapkan pada seluruh organ dalam perusahaan Menurut 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menjabarkan asas dari good 

corporate governance sebagai berikut : 

a) Transparency (transparasi) 

Untuk melindungi obyektivitas dalam melaksanakan kegiatan bisnis, 

perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses serta 

mudah untuk dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini 

manajemen perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak 

hanya masalah yang telah ditentukan sesuai dalam peraturan perundang-undang 

tetapi juga dalam mengambil keputusan baik untuk pemegang saham, kreditur, dan 

pemangku kepentingan. 

b) Accountability (akuntabilitas) 

Perusahaan harus sanggup untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar tanpa ada hal yang disembunyikan. Oleh sebab itu 

perusahaan perlu dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan 

perusahaan tetapi tetap harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham 

dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas suatu perusahaan merupakan prasyarat 

yang diperlukan dalam mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

c) Responsibility (responsibilitas) 

Perusahaan harus sanggup mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan menjalankan tanggung jawab baik terhadap masyarakat dan 
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lingkungan sekitar sehingga nantinya dapat terjalin hubungan yang 

berkesinambungan dalam jangka panjang. 

d) Independency (independensi) 

Dalam melaksanakan mekanisme good corporate governance, perusahaan 

harus dikelola secara independen sehingga nantinya tidak ada pihak dalam 

perusahaan yang saling mendominasi. 

e) Fairness (kewajaran dan kesetaraan) 

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, perusahaan harus memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan 

pada asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan dalam hal ini harus selalu 

melibatkan pemegang saham dan pemangku kepentingan pada setiap keputusan 

yang akan diambil. 

Untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan dalam penerapan 

mekanisme good corporate governance perlu didasari oleh tingginya integritas 

perusahaan itu sendiri, maka diperlukan adanya sebuah standart perilaku yang 

nantinya dapat digunakan oleh seluruh bagian dari perusahaan dalam menerapkan 

nilai dan etika bisnis yang baik dan benar sehingga nantinya akan menjadi suatu 

budaya yang ada pada perusahaan. Dengan adanya penerapan good corporate 

governance akan meningkatkan kinerja perusahaan secara positif. Ellen & Juniarti 

(2013) menyatakan bahwa dengan diterapkannya mekanisme good corporate 

governance diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan 
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sehingga secara signifikan berdampak positif dan dapat menghindarkan 

perusahaan mengalami kondisi financial distress. 

Dalam mengukur good corporate governance dapat menggunakan dua 

teknik. Hanafi (2016) menyatakan dalam mengukur good corporate governance 

dapat menggunakan penilaian sendiri (self assessment) terkait pelaksanaan prinsip 

good corporate governance, dengan menggunakan nilai komposit dari self 

assessment sebagai dasar penilaian faktor good corporate governance. Selain itu 

dapat menggunakan indikator-indikator seperti ukuran kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris, serta komite audit.  

Dengan dilakukannya self assessment perusahaan dapat mengetahui sejauh 

mana penerapan mekanisme good corporate governance dilakukan serta 

mengevaluasi apakah sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip good 

corporate governance yang terdiri dari transparasi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran. Dengan begitu dapat 

menghasilkan peringkat tata kelola perusahaan yang merupakan faktor penting 

dalam menentukan tingkat kesehatan dari suatu perusahaan. 

Sutedi (2012) menyatakan bahwa mekanisme dalam penerapan good 

corporate governance dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan 

faktor internal. Yang meliputi faktor eksternal seperti investor, akuntan publik, 

pemberi pinjaman, serta lembaga yang mengesahkan suatu legalitas perusahaan. 

Untuk faktor internal meliputi : 

2.2.3.1  Kepemilikan Institusional 
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Kepemilikan institusional merupakan bagian eksternal dalam penerapan 

mekanisme good corporate governance. Kepemilikan institusional sendiri 

merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi.  Nekounam 

(2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase saham 

yang dimiliki oleh perusahaan lain dari total saham yang beredar. Perusahaan lain 

disini terdiri dari perusahaan asuransi, institusi keuangan, bank, perusahaan milik 

negara, dan pemerintah. 

Kepemilikan institusional bertugas sebagai pengontrol kinerja dari 

manajer perusahaan. Sastriana & Fuad (2013) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional mempunyai peranan yang penting dalam meminimalisasikan 

terjadinya konflik keagenan antara principal dan agent. Kepemilikan institusional 

dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang melakukan pengendalian terhadap 

manajer perusahaan. Semakin besar tingkat kepemilikan saham dinilai mampu 

menghindarkan adanya perilaku oportunistik yaitu menghubungkan kepentingan 

pribadi dari manajer sehingga nantinya dapat menyetarakan kepentingan 

manajemen dengan pemegang saham. Dengan adanya kontrol manajemen yang 

lebih efektif maka dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan. 

Dalam penelitian Harahap (2017) menjelaskan bahwa kepemilikan 

institusional akan mengurangi masalah keagenan karena pemegang saham oleh 

institusional akan membantu mengawasi perusahaan sehingga manajemen tidak 

akan bertindak merugikan pemegang saham. Pendapat serupa pada penelitian 

Widyasaputri (2012) menyatakan bahwa seperapapun besarnya persentase 

kepemilikan institusional dapat membuktikan adanya kemungkinan financial 
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distress. Dimana dengan semakin besarnya kepemilikan institusional pada suatu 

perusahaan maka keadaan kondisi keuangan perusahaan juga semakin terpuruk, 

karena para institusi perusahaan dinilai kurang memiliki kemampuan dalam 

mengontrol kinerja manajer secara keseluruhan. Ellen & Juniarti (2013) 

menjelaskan bahwa kepemilikan institusional diukur berdasarkan proporsi saham 

yang dimiliki oleh institusi dibandingkan dengan total dari keseluruhan saham 

yang beredar. 

Dari beberapa pernyataan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional berperan sebagai monitor para manajer perusahaan agar tidak 

melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan perusahaan baik dalam jangka 

waktu pendek maupun jangka panjang. Sehingga dengan adanya kepemilikan 

institusional dapat meminimalisir tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri 

dan dapat merugikan perusahaan. 

Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Kepemilikan institusional=
Total saham yang dimiliki oleh perusahaan

Total saham beredar
 x 100%..................(2) 

2.2.3.2  Kepemilikan Manajerial 

Pada dasarnya dengan adanya struktur kepemilikan dalam suatu 

perusahaan dapat menjadikan suatu komitmen untuk menyelamatkan perusahaan. 

Kepemilikan manajerial menurut Jensen & Meckling (1976) merupakan salah satu 

mekanisme corporate governance utama yang membantu mengendalikan masalah 

keagenan dan berpengaruh terhadap penurunan biaya perusahaan sehingga dapat 
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menaikkan nilai perusahaan. Manajer yang juga merupakan pemegang saham dan 

manajer yang bertindak sebagai pemegang saham. Dengan adanya peningkatan 

kepemilikan manajerial maka akan mendorong turunnya potensi terjadinya 

kesulitan keuangan dan kemampuan manajemen laba dari suatu perusahaan. 

Kepemilikan manajerial berfungsi untuk dapat meningkatkan kontrol terhadap 

manajemen perusahaan. 

Menurut penelitian dari Ellen & Juniarti (2013) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki oleh para 

manajemen di dalam perusahaan dalam hal ini direksi dan komisaris. Pengukuran 

proporsi dari kepemilikan manajerial dapat berdasarkan pada total saham yang 

dimiliki oleh manajemen dibandingkan dengan total saham yang beredar. 

Berdasarkan penelitian Widyasaputri (2012) menjelaskan bahwa 

semakin besar kepemilikan saham oleh manajerial maka tidak dapat membuktikan 

bahwa kepemilikan manajerial perusahaan memiliki dampak yang lebih besar 

dalam menentukan keputusan saat perusahaan mengalami kondisi financial 

distress. Besar kecilnya kepemilikan manajerial suatu perusahaan tidak dapat 

memprediksi kemungkinan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan 

keuangan sehingga perusahaan menjadi bangkrut. Pernyataan tersebut berbanding 

terbalik dengan hasil penelitian Emrinaldi (2007) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara kepemilikan manajerial, dimana apabila kepemilikan 

manajerial dalam perusahaan semakin besar maka kemungkinan terjadinya 

kondisi financial distress pada perusahaan akan semakin rendah. Semakin besar 

kepemilikan manajerial maka mampu menyatukan berbagai kepentingan para 
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pemegang saham dan manajer sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya 

financial distress. 

Kepemilikan manajerial dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Kepemilikan manajerial = 
Total saham yang dimiliki oleh manajerial

Total saham beredar
x 100% …………………..(3) 

2.2.3.3  Dewan Direksi 

Dewan direksi merupakan penengah antara para stakeholder dan 

manajemen dalam mengambil keputusan dalam perusahaan. Dalam perusahaan 

dewan direksi bertugas untuk menentukan kebijakan yang akan diambil oleh 

perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Wardhani (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa semakin 

banyak jumlah dewan direksi pada suatu perusahaan tekanan keuangan yang 

dialami oleh perusahaan juga akan semakin besar. Dewan direksi memiliki peran 

yang penting dalam perusahaan dimana semakin besar dewan direksi dapat 

menimbulkan konflik yang semakin beragam tetapi dengan semakin banyaknya 

dewan direksi maka solusi atas konflik yang timbul akan semakin beragam pula. 

Sehingga dewan direksi memberikan dampak yang positif. Badroastuti (2009) 

yang menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi berhubungan negatif dengan 

kemungkinan suatu perusahaan akan mengalami tekanan keuangan. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan semakin besarnya jumlah direksi yang dimiliki oleh 

suatu perusahaan maka kemungkinan perusahaan akan mengalami tekanan 

keuangan juga akan semakin kecil. Hasil penelitian dari Emrinaldi (2007) juga 
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menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan direksi maka akan semakin kecil 

potensi terjadinya kesulitan keuangan. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Widyasaputri (2012) menjelaskan 

bahwa terdapat pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kondisi financial 

distress. Jumlah dewan direksi dalam perusahaan dapat mempengaruhi kondisi 

keuangan karena pada setiap hasil keputusan yang dijalankan oleh perusahaan 

berasal dari hasil keputusan dari dewan direksi. Dengan semakin banyak dewan 

direksi dalam perusahaan dapat mengindikasi terjadinya kolusi dalam suatu 

perusahaan. Dimana perusahaan yang mengalami tekanan keuangan yang besar 

dan mengkhawatirkan biasanya membutuhkan pertimbangan terkait kondisi 

keuangan perusahaan yang dialami dari para direktur dalam mengambil 

keputusan. 

Ukuran dewan direksi dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Dewan direksi = Total anggota dewan direksi pada perusahaan………………..(4) 

2.2.3.4  Dewan Komisaris 

Dewan komisaris menurut Wardhani (2007) dalam suatu perusahaan 

lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. 

Dengan adanya dewan komisaris ini diharapkan dapat mengurangi konflik 

keagenan yang timbul antara pihak satu dengan yang lain. Oleh karena itu dewan 

komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja 

yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 
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Dewan komisaris berfungsi sebagai monitoring dari implementasi 

kebijakan yang dibuat oleh direksi. Dalam penelitian Harahap (2017) dengan 

semakin kecilnya jumlah dewan komisaris dalam perusahaan artinya fungsi 

monitoring yang dijalankan dalam perusahaan relatif lebih lemah sehingga dapat 

meningkatkan potensi terjadinya kesulitan keuangan dalam perusahaan. 

Hasil penelitian Widyasaputri (2012) menyatakan bahwa semakin 

banyak ukuran dewan komisaris dalam perusahaan maka kemampuan perusahaan 

dalam menganalisis adanya tekanan kondisi keuangan akan semakin baik 

sehingga dapat menghindarkan perusahaan mengalami kondisi financial distress. 

Dengan begitu kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress 

akan semakin rendah. Dewan komisaris menurut Sastriana & Fuad (2013) 

berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi agar 

nantinya tidak terjadi suatu tindakan yang dapat merugikan perusahaan, sehingga 

menghindarkan perusahaan dari kesulitan keuangan. Sehingga dalam penelitian 

Sastriana & Fuad (2013) menyatakan bahwa semakin banyak dewan komisaris 

dalam perusahaan akan sangat berpengaruh pada semakin rendahnya 

kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress. 

Pengukuran dewan komisaris akan dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Dewan komisaris = Total anggota dewan komisaris pada perusahaan………….(5) 

2.2.3.5  Komite Audit 
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Komite audit menurut revisi peraturan nomor IX.I.5 Bapepam LK (2011) 

adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris 

dalam rangka membantu melaksanakan tugas serta fungsi dari dewan komisaris. 

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 pasal 4 yang 

berisikan bahwa komite audit paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota 

yang berasal dari komisaris independent dan pihak luar perusahaan publik. 

Komite audit menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia 

(FCGI) merupakan mekanisme corporate governance yang diasumsikan mampu 

mengurangi masalah keagenan yang timbul dalam suatu perusahaan. Kompetensi 

komite audit juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi 

perusahaan. Komite audit ini berfungsi untuk memberikan segala informasi yang 

menyangkut masalah dimana berkaitan dengan akuntansi, pelaporan keuangan 

sekaligus penjelasannya, sistem pengawasan, serta auditor. 

Hasil penelitian dari Riadiani & Wahyudin (2015) menjelaskan komite 

audit memiliki tugas yang terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk 

memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara 

menyeluruh. Komite audit yang ada di perusahaan merupakan salah satu 

mekanisme corporate governance yang mampu mengurangi tindak manipulasi 

laba oleh manajemen. Sehingga apabila perusahaan terkena kondisi financial 

distress maka komite audit tentunya akan semakin memperketat pengawasan dan 

pengontrolan pelaporan keuangan oleh para manajer. 



41 

 

 

Sebagai seorang komite audit harus mampu dalam memahami terkait 

masalah-masalah akuntansi yang dihadapi oleh perusahaan serta mampu 

memberikan masukan kepada dewan komisaris atas permasalahan tersebut. 

Berdasarkan pada penelitian dari Harahap (2017) menyatakan bahwa semakin 

banyak anggota komite audit dalam perusahaan, maka akan mempermudah 

komite audit dalam bertukar pikiran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

perusahaan. 

Pengukuran komite audit akan dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

Komite audit = Total anggota komite audit pada perusahaan…………………...(6) 

2.2.4  Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kondisi Financial 

Distress 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi yang dapat meminimalisasi terjadinya suatu konflik antar 

pemegang saham. Dimana dengan adanya kepemilikan institusional, maka akan 

membantu dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan 

sehingga dapat menghindarkan dari perilaku manajer yang mementingkan 

kepentingan pribadi dan nantinya dapat merugikan perusahaan. Semakin banyak 

proporsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka pengawasan 

terhadap manajemen perusahaan akan semakin meningkat dan kinerja perusahaan 

juga akan semakin optimal dan kemungkinan terjadinya suatu tindakan yang 
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merugikan perusahaan juga semakin rendah dengan begitu potensi perusahaan 

mengalami financial distress semakin rendah. 

Dalam penelitian Deviacita & Achmad (2013) menyatakan bahwa dengan 

besarnya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka kontrol terhadap 

perusahaan juga lebih besar. Pemegang saham institusional akan lebih memaksa 

dan menekan manajemen agar lebih professional dan optimal dalam menetapkan 

kebijakan serta meningkatkan profitabilitas dengan demikian potensi manajemen 

untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan juga semakin besar sehingga 

kemungkinan kondisi financial distress juga semakin rendah. Sejalan dengan hasil 

penelitian dari Fathonah (2016) yang menyatakan bahwa dengan semakin besarnya 

kepemilikan institusional dalam perusahaan maka akan semakin efisien 

pemanfaatan aset yang dimiliki perusahaan sehingga kemungkinan terjadinya 

pemborosan yang dilakukan oleh perusahaan juga akan semakin kecil dengan 

begitu potensi terjadinya kondisi financial distress juga akan semakin rendah. 

2.2.5  Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kondisi Financial 

Distress 

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh 

pemegang saham. Pemegang saham juga ikut berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial 

dapat mengurangi adanya konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer 

dalam perusahaan. Dimana apabila manajer memiliki saham perusahaan maka 

nantinya manajer akan mendapatkan dividen lebih besar apabila laba yang 
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dihasilkan oleh perusahaan tinggi. Apabila manajer memiliki saham perusahaan 

mereka akan termotivasi untuk dapat meningkatkan laba perusahaan sehingga 

nantinya dapat mensejahterakan para pemegang saham termasuk manajer. Sehingga 

nantinya kemungkinan perusahaan mengalami financial distress juga akan semakin 

rendah. 

Berdasarkan pada penelitian Emrinaldi (2007) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara kepemilikan manajerial dimana semakin besar kepemilikan 

manajerial dalam perusahaan maka kemungkinan terjadinya kondisi financial 

distress pada perusahaan akan semakin rendah. Semakin besar kepemilikan 

manajerial maka akan kemungkinan untuk menyatukan berbagai kepentingan para 

pemegang saham dan manajer juga akan semakin besar sehingga mampu 

mengurangi potensi terjadinya financial distress. hasil yang serupa terdapat dalam 

penelitian Fathonah (2016) dimana dengan semakin besar kepemilikan manajerial 

maka perusahaan akan semakin mampu dalam menyatukan kepentingan para 

pemegang saham dan manajer dengan begitu mampu mengurangi potensi terjadinya 

kondisi financial distress. 

2.2.6  Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kondisi Financial Distress 

Dewan direksi merupakan suatu kelompok individu yang memiliki tugas 

dalam mewakili kepentingan perusahaan sekaligus sebagai penengah antara para 

pemegang saham dan manajemen perusahaan dalam proses pengambilan 

keputusan. Dimana semakin banyaknya dewan direksi pada suatu perusahaan 

maka akan semakin banyak pula konflik yang akan muncul tetapi dengan semakin 
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banyaknya dewan direksi pada perusahaan maka akan semakin cepat konflik 

tersebut terselesaikan karena solusi yang diberikan akan semakin beragam serta 

pengawasan manajemen perusahaan ikut meningkat dengan begitu dapat 

menghindarkan perusahaan dalam kondisi financial distress. Dengan demikian 

kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress akan semakin 

rendah. 

Hasil penelitian Badroastuti (2009) menjelaskan bahwa ukuran dewan 

direksi berhubungan negatif dengan kemungkinan suatu perusahaan akan 

mengalami tekanan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin besar jumlah direksi 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka kemungkinan perusahaan akan 

mengalami tekanan keuangan akan semakin kecil. Hasil penelitian dari Emrinaldi 

(2007) juga menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan direksi maka akan 

semakin kecil potensi terjadinya kesulitan keuangan. 

2.2.7  Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kondisi Financial Distress 

Dewan komisaris bertugas sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan. 

Dimana dewan komisaris ini dinilai dapat meminimalisasi adanya konflik 

keagenan. Dengan adanya dewan komisaris maka dapat menghindarkan 

terjadinya asimetri informasi antara para pemegang saham yang mana dapat 

memungkinkan manajemen dalam mengambil keputusan yang kurang efektif dan 

tepat bagi perusahaan. Sehingga semakin banyak ukuran dewan komisaris dalam 

suatu perusahaan maka akan semakin kecil pula kemungkinan terjadinya asimetri 

informasi antar pemegang saham sehingga kemungkinan terjadinya konflik 
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keagenan juga akan semakin rendah dan perusahaan dapat memaksimalkan 

kinerjanya dengan begitu kemungkinan terjadinya kondisi financial distress juga 

akan semakin rendah. 

Hasil penelitian Widyasaputri (2012) menyatakan bahwa semakin banyak 

ukuran dewan komisaris dalam perusahaan maka kemampuan perusahaan dalam 

menganalisis adanya tekanan kondisi keuangan akan semakin baik sehingga dapat 

menghindarkan perusahaan mengalami kondisi financial distress. Dengan begitu 

kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress akan semakin 

rendah. Sejalan dengan hasil dari penelitian Sastriana & Fuad (2013) menyatakan 

bahwa semakin banyak dewan komisaris dalam perusahaan akan sangat 

berpengaruh pada semakin rendahnya kemungkinan perusahaan mengalami 

kondisi financial distress. 

2.2.8  Pengaruh Komite Audit terhadap Kondisi Financial Distress 

Komite audit merupakan komite yang dibentuk guna menjalankan tugas 

dalam membantu kinerja dewan komisaris. Komite audit bertugas dalam 

memastikan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku secara umum. Dengan begitu semakin banyaknya komite audit maka 

pengawasan terhadap laporan keuangan akan semakin baik dan terhindar dari hal-

hal yang nantinya akan merugikan perusahaan sehingga dapat meminimalisasikan 

terjadinya kondisi financial distress. 

Penelitian Riadiani & Wahyudin (2015) menjelaskan komite audit yang ada 

di perusahaan merupakan salah satu mekanisme corporate governance yang 
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mampu mengurangi tindak manipulasi laba oleh manajemen. Oleh karena itu 

apabila perusahaan terkena kondisi financial distress maka komite audit tentunya 

akan semakin memperketat pengawasan dan pengontrolan pelaporan keuangan 

oleh para manajer. Hasil penelitian Sastriana & Fuad (2013) juga menyatakan 

bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap kondisi financial 

distress, dimana keberadaan komite audit yang efektif dapat mengubah kebijakan 

perusahaan dalam pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun mendatang 

sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya masalah keuangan. 

2.3  Kerangka Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah, serta 

landasan teori maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.4  Hipotesis 

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada 

tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kondisi financial 

distress 

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kondisi financial 

distress 

H3 : Jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kondisi financial distress 

Kepemilikan Institusional 

(KI) 

Kepemilikan Manajerial 

(KM) 

Dewan Direksi (DD) 

Dewan Komisaris (DK) 
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H4(-) 

: 

H5(-) 

: 



48 

 

 

H4 : Proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kondisi financial 

distress 

H5 : Jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap kondisi financial 

distress 


