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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Harmawan (2013) 

menyatakan Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara 

dua pihak yaitu prinsipal dan agen, di mana pemilik perusahaan atau 

investor menunjuk agen sebagai manajemen yang mengelola 

perusahaan atas nama pemilik. Prinsipal memberikan tanggung jawab 

kepada manajemen untuk mengelola sumber daya perusahaan. 

Manajemen sebagai agen mempunyai tanggung jawab dalam 

operasional perusahaan sehari-hari dalam hal pengambilan keputusan 

berdasarkan informasi yang diperoleh manajemen. Manajemen diminta 

untuk mengoptimalkan sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka untuk mensejahterakan pemilik, baik dalam jangka pendek 

maupun dalam jangka panjang. 

Teori keagenan memandang bahwa akibat munculnya potensi 

konflik yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan 

disebabkan terdapat pemisahan antara pihak agent (manajer) dan 

principal (pemilik perusahaan). Dengan demikian, memerlukan suatu 

mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan 

kepentingan antara kedua belah pihak. Mekanisme yang tepat dengan 
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tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang 

berkepentingan, sehingga tidak terjadi konflik antara pihak agent dan 

principal yang berdampak pada penurunan agency cost yang 

merupakan Mekanisme corporate governance (Bodroastuti, 2009 

dalam Harmawan, 2013). Agency theory menjelaskan bahwa 

perusahaan yang memisahkan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap 

masalah keagenan (agency problem).  

Agency problem adalah terjadinya informasi yang tidak simetri 

(asymmetric information) antara yang dimiliki oleh pemilik dan 

pengelola, dengan adanya kepemilikan informasi yang tidak setara itu 

maka manajemen (pengelola) perusahaan berpotensi untuk 

memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Dapat disimpulkan bahwa 

teori keagenan muncul karena adanya konflik kepentingan antara 

principle dan agent yang saling ingin menguntungkan dirinya sendiri. 

Masalah yang timbul dalam keagenan karena adanya asimetri 

informasi, dimana agent memiliki informasi yang lebih banyak 

daripada principle. Masalah keagenan sebenarnya dapat diatasi melalui 

mekanisme corporate governance yang pada akhirnya dapat 

memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

tersebut. 
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2.2 Telaah Pustaka 

2.2.1 Financial Distress 

Financial distress (kesulitan keuangan) dapat didefinisikan 

secara berbeda, di mana perbedaan ini tergantung pada cara 

mengukurnya. Dikatakan berbeda-beda karena bahwa kesulitan 

keuangan perusahaan adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak 

dapat memenuhi kewajibannya. (Ross et al., 2006 dalam Harmawan 

2013) menyatakan bahwa financial distress merupakan suatu keadaan 

di mana arus kas hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk 

memenuhi kewajiban perusahaan. Platt dan Platt, 2002 dalam 

Pembayun (2012) mendefinisikan financial distress sebagai tahap 

penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya 

kebangkrutan ataupun likuidasi. 

Menurut Kamaludin dan Karina(2011) dalam Sastriani dan Fuad, 

(2013) menyatakan bahwa financial distress adalah tahap penurunan 

kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. 

Perusahaan dikatakan mengalami kondisi financial distress yaitu pada 

saat perusahaan tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk 

memenuhi jadwal pembayaran kembali hutangnya kepada kreditur 

pada saat jatuh tempo (emery dan Finnerty, 1997 dalam Sastriani dan 

Fuad, (2013). 

Kondisi keuangan perusahaan dapat diukur dengan 

menggunakan rasio total utang. Dengan menggunakan rasio ini, akan 
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dapat diketahui apakah suatu perusahaan berada dalam kondisi sehat, 

mengalami kesulitan keuangan, ataupun terdapat potensi 

kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami financial distress akan 

mengalami kegagalan membayar utang atau terdapat indikasi 

kegagalan membayar utang. NetTel Africa (2002) dalam Fachrudin 

(2008) dalam Pembayun (2012) menyatakan bahwa kerugian utama 

perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang lebih tinggi adalah 

peningkatan risiko kesulitan keuangan, dan akhirnya likuidasi. 

Sedangkan Scott, 1983 dalam Yang & Lee, 2008 dalam 

Harmawan (2013) menyatakan bahwa suatu perusahaan mengalami 

financial distress apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi 

kewajiban finansialnya dengan dilanggarnya persyaratan utang (debt 

ovenants) disertai penghapusan atau pengurangan pembiayaan deviden 

(Kurniasari, 2009 dalam Harmawan 2013). Hal ini mungkin 

mempunyai pengaruh yang merugikan pemilik ekuitas dan hutang. 

Perbedaan dalam mendefinisikan konsep financial distress tergantung 

dari cara pengukuran masing-masing peneliti. Financial distress dapat 

membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan pembayaran 

(default), tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. 

Perusahaan yang mengalami financial distress (kesulitan 

keuangan) akan menghadapi kondisi (dalam Harmawan, 2013): 

1. Tidak mampu memenuhi jadwal atau kegagalan pembayaran 

kembali utang yang sudah jatuh tempo kepada kreditor. 
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2. Perusahaan dalam kondisi tidak solvable (tidak sehat dan dalam 

keadaan tidak baik) 

Faktor-faktor penyebab kesulitan keuangan perusahaan, yaitu: 

kesulitan arus kas, besarnya jumlah utang, kerugian operasional. 

Sedangkan faktor penyebab lainnya menurut Kamaluddin dan Pribadi 

(2011) dalam Harmawan (2013), yaitu: sensitivitas pendapatan 

perusahaan terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan, proporsi 

biaya tetap terhadap biaya variabel, likuiditas dan kondisi pasar dari 

aset perusahaan, kemampuan kas terhadap bisnis perusahaan. 

Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya financial distress baik itu faktor internal maupun faktor 

eksternal. Faktor internal berhubungan dengan kondisi mikro dan 

kinerja yang ada dalam perusahaan. Faktor internal merupakan faktor 

yang perlu diperhatikan lebih ketat karena banyak perusahaan yang 

mengalami financial distress yang disebabkan oleh faktor internal ini. 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar 

perusahaan (dalam Harmawan, 2013). 

Kondisi financial distress perusahaan yang disebabkan karena 

faktor eksternal biasanya disebabkan oleh keputusan-keputusan yang 

diambil oleh para regulator yang berdampak pada operasional 

perusahaan. Financial distress dapat ditinjau dari komposisi neraca, 

jumlah asset dan kewajiban, dari laporan laba rugi – jika perushaan 

terus menerus rugi, dan dari laporan arus kas – jika arus kas masuk 
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lebih kecil dari arus kas keluar. Financial distress dapat disimpulkan 

sebagai suatu kondisi yang dialami oleh sebuah perusahaan sebelum 

mengalami kebangkrutan (dalam Harmawan, 2013). 

2.2.2 Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) 

Corporate Governance (CG) merupakan tata kelola perusahaan 

yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam 

perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks & 

Minow 2001, dalam Wardhani 2007). FCGI (Forum Corporate 

Governance for Indonesia) dalam publikasinya mendefinisikan 

corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara pemegang saham, manajemen, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan 

ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. 

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan mengenai tujuan dari 

corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi 

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) (dalam harmawan, 

2013). 

Corporate governance mengacu pada sekumpulan mekanisme 

yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer pada 

pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Mekanisme 

corporate governance dalam perusahaan dapat menentukan 

kesuksesan perusahaan (dalam harmawan, 2013). Kesuksesan suatu 

perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan 
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manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya dapat 

juga mencakup strategi penerapan sistem Good Corporate Governance 

(GCG) dalam perusahaan. Struktur GCG dalam suatu perusahaan bisa 

jadi dapat menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan. Struktur 

corporate governance yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah komite audit, dewan, dan struktur kepemilikan perusahaan. 

Struktur corporate governance adalah suatu kerangka dalam organisasi 

yang mengatur bagaimana berbagai prinsip corporate governance 

dapat dijalankan dan dikendalikan (Wardhani, 2007).  

Struktur corporate governance harus didesain agar dapat 

mendukung jalannya aktivitas organisasi perusahaan secara 

bertanggung jawab dan terkendali (Harmawan, 2013). Struktur 

corporate governance dalam suatu perusahaan akan sangat 

menentukan nilai perusahaan dan tingkat kesehatan perusahaan. 

Penelitian mengenai pengaruh dewan komisaris sebagai salah satu 

mekanisme corporate governance terhadap kemungkinan perusahaan 

mengalami kebangkrutan telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya (Wardhani, 2007). Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama 

dari corporate governance adalah menciptakan nilai tambah bagi para 

pemangku kepentingan. Corporate governance melalui mekanismenya 

dapat menentukan kesuksesan sebuah perusahaan. Mekanisme 

corporate governance yang efektif akan meningkatkan tingkat 

pengawasan oleh principle (pemilik perusahaan) sehingga kinerja 

agent (manajer) akan semakin terkendali (Harmawan, 2013). 
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2.2.3 Komite Audit 

Berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik, komite 

audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola 

perusahaan dalam melakukan pengendalian internal. Bapepam melalui 

surat edaran No.SE-03/PM/2000 merekomendasikan perusahaan 

publik untuk membentuk komite audit.  Dalam surat edaran tersebut 

dijelaskan bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan 

komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen 

untuk meningkatkan kualitas kinerja serta mengurangi penyimpangan 

pengelolaan perusahaan. Komite audit lebih lanjut diatur dalam Kep-

339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki komite audit (dalam 

Pembayun, 2012). Beberapa ketentuan komite audit yang efektif 

dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, antara 

lain sebagai berikut: 

a. Pedoman Good Corporate Governance (Maret, 2001) yang 

menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite 

audit 

b. Kep-103/MBU/2002 dan Kep-117/M-MBU/2002 yang 

mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit 

c.   Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan 

kerja komite audit.  Komite audit bertugas memberikan suatu 

pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan 
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penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor 

independen (FCGI, 2002) dalam Pembayun (2012). 

Adapun tujuan dan manfaat komite audit yaitu untuk 

melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan 

pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, memberikan 

pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, 

serta melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan 

corporate governance. Efektivitas kinerja komite audit dapat diukur 

dengan karakteristik – karakteristik yang dimiliki antara lain ukuran, 

aktivitas dari komite audit, komite audit independen dan kompetensi 

komite audit yang dimiliki oleh anggota komite audit. Ukuran komite 

audit berhubungan dengan jumlah anggota komite audit. Aktivitas 

dari komite audit diwujudkan melalui frekuensi pertemuan komite 

audit dalam satu tahun. Komite audit independen dengan indikator 

jumlah anggota komite audit yang independen terhadap jumlah 

seluruh anggota komite audit. Kompetensi yang dimiliki oleh anggota 

komite audit berhubungan dengan pengetahuan akuntansi, keuangan 

dan audit serta pengalaman dalam tata kelola perusahaan (Pembayun, 

2012). 

Melalui karakteristik komite audit yang baik diharapkan akan 

memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kesulitan 

keuangan. Menurut Mueller dan Barker (1997) dalam Pembayun 

(2012), mengidentifikasikan komite audit sebagai bagian dari 
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sumbangan strategi kepemimpinan perusahaan untuk keberhasilan 

upaya perubahan arah perusahaan (Rahmat et al., 2008) dalam 

Pembayun (2012). Hal ini berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki 

anggotanya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Simpson dan 

Gleason (1999) dalam Pembayun (2012), membuktikan komite audit 

yang kompeten memiliki kapasitas untuk mengurangi kesulitan 

keuangan suatu perusahaan. 

Penelitian Wardhani (2007), menggunakan variabel 

independen ukuran dewan direksi & dewan komisaris, independensi 

dewan komisaris, turn over direksi, dan struktur kepemilikan. Kriteria 

financial distress didasarkan pada interest coverage ratio (operating 

profit/interest expense). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

ukuran dewan direktur, turn over direksi mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap financial distress, sedangkan keberadaan 

komisaris independen dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap financial distress. Karakteristik-karakteristik 

komite audit yang dapat digunakan untuk menilai efektivitasnya, 

antara lain independensi, ukuran dari komite audit, pertemuan serta 

keahlian keuangan dan ketekunan yang dimiliki oleh anggota komite 

audit. 

2.2.3.1 Ukuran Komite Audit 

Dalam rangka untuk membuat komite audit yang 

efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan 
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pengelolaan perusahaan, komite harus memiliki anggota yang 

cukup untuk melaksanakan tanggungjawab. Di Indonesia, 

pedoman pembentukan komite audit yang efektif (KNKG, 

2002) menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki 

oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai oleh 

komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal 

yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan 

memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Jumlah 

anggota komite audit yang harus lebih dari satu orang ini 

dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan pertemuan 

dan bertukar pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan 

masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman 

tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang 

berbeda-beda (dalam Pembayun, 2012). 

Efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran 

komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang 

lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan komite 

audit yang efektif dapat mengubah kebijakan yang berbeda 

dalam pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun ke 

depan sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya 

permasalahan keuangan (Rahmat et al,.2008) dalam 

Pembayun (2012).  
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2.2.3.2 Proporsi Komite Audit Independen 

Anggota independen dapat dikatakan sebagai pengawas 

yang baik karena dianggap lebih objektif dan kritis dalam 

hubungannya dengan kebijakan yang dibuat oleh manajemen. 

Di samping itu, anggota independen memiliki kepentingan 

untuk meningkatkan reputasi sebagai pengawas yang baik. 

Oleh karena itu, anggota independen akan mengurangi 

terjadinya financial distress. Peraturan BEI dan ketentuan 

pedoman corporate governance dalam pembentukan komite 

audit yang efektif menyatakan bahwa komite audit terdiri tidak 

kurang dari tiga anggota yang mayoritas independen, yaitu 

sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan 

sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari 

luar perusahaan (dalam pembayun, 2012). 

Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak 

ekstern perusahaan yang independen, harus terdiri dari 

individu-indidvidu yang independen dan tidak terlibat dengan 

tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, 

serta memiliki pengalaman untuk melasanakan fungsi 

pengawasan secara efektif. Independensi ini bertujuan untuk 

memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam 

laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh 

komite audit, karena individu yang independen cenderung 
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lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani 

suatu permasalahan (FCGI, 2002) dalam Pembayun (2012). 

Hasil beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan 

adanya pengaruh positif atas komposisi anggota komite yang 

di dominasi oleh pihak-pihak independen terhadap kinerja 

komite audit. Seperti penelitian (McMullen dan Raghunandan, 

1996) dalam Rahmat et al. (2008) dalam Pembayun (2012), 

yang membuktikan bahwa direktur non-eksekutif akan 

mengurangi kemungkinan manipulasi laporan keuangan. 

Kehadiran anggota yang independen sebagai mayoritas 

anggota komite audit akan meningkatkan independensi komite 

dan akan mengoptimalkan reputasi komite audit sebagai 

monitor yang baik, karena anggota yang independen mampu 

memberikan opini yang independen, lebih objektif dan lebih 

mampu menawarkan kritik dalam hubungannya dengan 

kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen (Porter 

dan Gendall, 1993) dalam Rahmat et al (2008) dalam 

Pembayun (2012). Diperkirakan bahwa dengan adanya komite 

audit independen maka akan menambah kepercayaan investor 

terhadap laporan keuangan dan akan mengurangi 

kemungkinan perusahaan berada dalam kondisi kesulitan 

keuangan karena sebuah kasus penyimpangan tata kelola 

perusahaan (dalam Pembayun, 2012). 
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2.2.4 Ukuran Dewan Direksi  

Dengan adanya pemisahan peran antara pemegang saham 

sebagai prinsipal dengan manajer sebagai agennya, maka manajer pada 

akhirnya akan memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal 

bagaimana mereka mengalokasikan dana investor (Jensen &Meckling 

1976; Shleifer & Vishny 1997) dalam Simina (2009). Selain itu 

Mizruchi (1983) dalam Simina (2009) juga menjelaskan bahwa dewan 

merupakan pusat dari pengendalian dalam perusahaan, dan dewan ini 

merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan 

keberhasilan perusahaan secara jangka panjang (Louden 1982) dalam 

Simina (2009).  Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan 

menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan 

tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan 

peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada 

fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. 

Dewan direksi tidak mungkin dapat melakukan tugas dengan 

baik apabila hanya mengedepankan dan mengabaikan kepentingan 

para stakeholders. Dengan demikian, anggota dewan direksi harus 

memiliki reputasi moral yang baik dan kompetensi teknis yang 

mendukung. Oleh karena itu, me. Dewan direksi memiliki kewajiban 

untuk menjaga transparauntuk memilih anggota dewan direksi 

diperlukan standar profesionalisnsi dalam menjalankan operasional 

perusahaan (Simina, 2009).  
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2.2.5 Ukuran Dewan Komisaris 

Salah satu fungsi utama dari anggota board of directors (di 

Indonesia) merupakan fungsi dari komisaris, sehingga interpretasi dari 

board of directors dalam penelitian ini mengacu pada istilah komisaris 

yang merupakan melakukan monitoring terhadap kinerja direksi 

sebagai pihak yang mengelola operasional perusahaan. Pentingnya 

dewan komisaris tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan baru, 

berapa banyak dewan yang dibutuhkan  dalam perusahaan? Apakah 

dengan semakin banyak dewan komisaris berarti perusahaan dapat 

meminimalisasi permasalahan agensi antara pemegang saham dengan 

direksi? Jumlah komisaris yang besar menguntungkan perusahaan dari 

sudut pandang resources dependence (Alexander, Femell, Halpom 

1993; Goodstein, Gautam, Boeker 1994; Mintzberg 1983) dalam 

Simina (2009). 

Maksud dari pandangan resources dependence adalah bahwa 

perusahaan akan tergantung dengan komisarisnya untuk dapat 

mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Dalam suatu perusahaan 

dewan komisaris lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari 

implementasi kebijakan direksi, sedangkan dalam suatu perusahaan 

dewan direksi akan menentukan kebijakan yang diambil atau strategi 

perusahaan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena 

itu, dewan komisaris harus dapat mengawasi kinerja dewan direksi 

sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang 
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saham. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir 

permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan 

pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat 

mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan 

sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Simina, 2009). 

Pfeffer & Salancik (1978) dalam Simina (2009) juga 

menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal 

yang semakin efektif, maka kebutuhan akan komisaris dalam jumlah 

yang besar akan semakin tinggi. Sedangkan kerugian dari jumlah 

dewan komisaris yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu: 

meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi 

dengan semakin meningkatnya jumlah dewan komisaris dan turunnya 

kemampuan mereka untuk mengendalikan manajemen, sehingga 

menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara 

manajemen dan kontrol (Jensen 1993; Yermack 1996) dalam Simina 

(2009). 

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki ukuran dewan komisaris yang besar tidak bisa melakukan 

koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang kecil 

sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang banyak lebih 

rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih 

sedikit (Jensen 1993; Lipton and Lorsch 1992; Yermack 1996) dalam 
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Simina (2009). Dalton et al. (1999) dalam Simina (2009) menyatakan 

adanya hubungan positif antara ukuran dewan dengan kinerja 

perusahaan. 

Sedangkan Eisenberg et al. (1998) dalam Simina (2009) 

menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara ukuran dewan 

dengan kinerja perusahaan, dengan menggunakan sampel perusahaan 

di Finlandia. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme 

yang sangat penting dalam CG, di mana keberadaannya menentukan 

kinerja perusahaan, khususnya kinerja keuangan. Namun demikian, 

bukti yang menyatakan efektivitas ukuran dewan masih berbaur. 

Efektivitas dalam menghasilkan kineija akan berbeda bagi perusahaan 

yang sehat secara keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang 

sedang dalam masalah keuangan. Karena penelitian sebelumnya 

menunjukkan adanya hubungan dua arah antara ukuran dewan 

komisaris dengan kondisi keuangan perusahaan. 

2.2.6 Struktur Kepemilikan 

Suatu perusahaan berada pada posisi tekanan keuangan 

dipengaruhi oleh struktur kepemilikannya. Struktur kepemilikan 

tersebut menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk menyelamatkan 

perusahaan. Investor institusional dalam struktur kepemilikan 

perusahaan merupakan salah satu mekanisme alternatif dari Corporate 

Governance. Tingginya kepemilikan oleh investor institusional akan 
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mendorong aktivitas monitoring karena besarnya kekuatan voting 

mereka yang akan mempengaruhi kebijakan manajemen (Schleifer dan 

Vishny 1986) dalam Wardhani (2007). Dengan adanya kepemilikan 

saham oleh investor institusional yang tinggi ini maka pemegang 

saham institusional ini dapat menggantikan atau memperkuat fungsi 

monitoring dari dewan dalam perusahaan. Penelitian Bushee (1998) 

dalam Siregar (2005) dalam wardhani (2007) menyatakan bahwa 

investor institusional menjalankan peran monitoring-nya yang 

mendorong manajer untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan 

dalam jangka panjang. Selain itu Mitra (2002), Koh (2003), dan 

Midiastuty dan Machfoedz (2003) dalam Wardhani (2007) 

menemukan bukti yang menyatakan adanya hubungan yang negatif 

antara kepemilikan institusional dengan manajemen laba. Hal ini 

menunjukkan bahwa kehadiran investor institusional akan membatasi 

manajer untuk melakukan pengelolaan laba dan investor institusional 

merupakan salah satu mekanisme Corporate Governance yang dapat 

menekan pengelolaan laba yang agresif dari perusahaan (Siregar, 2005 

dalam wardhani, 2007). 

Penelitian yang dilakukan oleh Classens et al. (1996) dalam 

Wardhani (2007) mengenai struktur kepemilikan di Republik Ceko 

menyatakan bahwa nilai suatu perusahaan akan lebih tinggi apabila 

perusahaan tersebut dimiliki oleh lembaga keuangan yang disponsori 

oleh bank. Hal ini menjelaskan bahwa bank, sebagai pemilik 
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perusahaan, akan menjalankan fungsi monitoring-nya dengan lebih 

baik dan investor percaya bahwa bank tidak akan melakukan 

ekspropriasi atas aset perusahaan. Selain itu, apabila perusahaan 

tersebut dimiliki oleh perbankan maka apabila perusahaan tersebut 

menghadapi masalah keuangan maka perusahaan akan lebih mudah 

mendapatkan suntikan dana dari bank tersebut. 

Classens et al. (1999) dalam Wardhani (2007) menyatakan 

bahwa kepemilikan oleh bank akan menurunkan kemungkinan 

perusahaan mengalami kebangkrutan. Namun, apabila struktur 

kepemilikan perusahaan dimiliki oleh dewan direksi atau dewan 

komisarisnya, maka dewan tersebut justru akan cenderung melakukan 

tindakan-tindakan yang menguntungkannya secara pribadi. Oleh 

karena itu, kepemilikan perusahaan dimiliki oleh direksi semakin 

meningkat, maka keputusan yang diambil oleh direksi akan lebih 

cenderung untuk menguntungkan dirinya dan secara keseluruhan akan 

merugikan perusahaan yang kemungkinan nilai perusahaan cenderung 

mengalami penurunan. 

2.2.6.1 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen, dalam hal 

ini kepemilikan oleh dewan direksi dan dewan komisaris. 

Kepemilikan manajerial diasumsikan mampu mengurangi 

tingkat masalah keagenan yang timbul dalam perusahaan 

(Emrinaldi, 2007). Hal ini disebabkan dengan adanya 
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kepemilikan oleh manajerial, pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan perusahaan akan dilakukan dengan tanggung 

jawab penuh karena sesuai dengan kepentingan pemegang 

saham dalam hal ini termasuk kepentingan manajemen sebagai 

salah satu komponen pemilik perusahaan. 

Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

akan ada suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan 

yang akan diambil oleh manajemen perusahaan (Handayani 

dan Hadinugroho, 2009 dalam Hendriani, 2011 dalam 

Sastriana, Fuad, 2013). Jadi, dengan adanya kepemilikan 

manajerial ini diharapkan  manajer dapat menghasilkan kinerja 

yang baik sehingga perusahaan akan terhindar dari masalah 

kesulitan keuangan. Hasil penelitian Nur DP (2007) dalam 

Sastriana dan Fuad (2013) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan 

perusahaan, dimana pengaruh tersebut bertanda negatif. 

Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa 

peningkatan kepemilikan manajerial akan mampu mendorong 

turunnya potensi terjadinya kesulitan keuangan. Keadaan 

tersebut disebabkan karena peningkatan kepemilikan 

manajerial akan mampu menyatukan kepentingan antara 

pemegang saham dan manajer. Kepemilikan manajerial diukur 

dengan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajerial 

(Li et al. 2008 dalam Harmawan 2013).  
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2.2.6.2 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan persentase 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh badan hukum atau 

institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, 

reksadana, bank, dan institusi-institusi lainnya (Brigham dan 

Houston, 2006 dalam Ayuningtyas, 2013). Dengan adanya 

kepemilikan institusional, investor cenderung akan lebih 

percaya terhadap perusahaan tersebut dan hal ini menjadi nilai 

tambah tersendiri bagi perusahaan tersebut. Schleifer dan 

Vishny (1986) dalam Wardhani (2007) menyatakan bahwa 

tingginya kepemilikan investor institusional akan mendorong 

aktivitas monitoring karena besarnya kekuatan voting mereka 

yang akan mempengaruhi kebijakan manajemen. Hasil 

penelitian Crutchley (1999) dan Nur DP (2007) dalam 

Sastriana dan Fuad (2013) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan 

perusahaan. Hal ini berarti bahwa peningkatan kepemilikan 

institusional dalam perusahaan akan mendorong semakin 

kecilnya potensi kesulitan keuangan. Keadaan tersebut 

disebabkan semakin besar kepemilikan institusional akan 

semakin besar monitor yang dilakukan terhadap perusahaan 

yang pada akhirnya akan mampu mendorong semakin 

kecilnya potensi kesulitan keuangan yang mungkin terjadi di 
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dalam perusahaan. Kepemilikan institusional yang besar (lebih 

dari 5%) akan memberikan kemampuan yang lebih baik untuk 

memonitor manajemen (Emrinaldi, 2007). 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Pada tahun 2007, Wardhani melakukan penelitian dengan populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan 

dengan perusahaan yang sehat secara keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa secara parsial variabel 

ukuran dewan direksi, turn over direksi mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap financial distress sedangkan dewan komisaris dan struktur 

kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress. 

Emrinaldi (2007),  menemukan bahwa komite audit, ukuran dewan dan 

struktur kepemilikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap masalah 

kesulitan keuangan. 

Agatha Pembayun dan Indira Januarti (2012), diperoleh hasil bahwa 

ukuran komite audit dan kompetensi komite audit berpengaruh negatif 

terhadap financial distress, sedangkan independensi komite audit dan 

pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap 

financial distress. 

Dhika Harmawan (2013), menemukan bahwa ukuran komite audit, 

pertemuan komite audit, komite audit independen, ukuran dewan direksi, 

ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap financial distress, 
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sedangkan struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap financial 

distress. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

   

2.5 Hipotesis Penelitian 

2.5.1 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Financial Distress 

Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif 

(KNKG, 2002) menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki 

oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris 

independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen 

terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang 

akuntansi dan keuangan. Efektivitas komite audit akan meningkat jika 

ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang 

Ukuran komite audit (X1) 

Kepemilikan Manajerial  (X5) 

Financial Distress (Y) 

Proporsi komite audit (X2) 

Ukuran dewan komisaris (X4) 

Ukuran dewan direksi (X3) 

Kepemilikan Institusional (X6) 

H1 (-) 

H2 (-) 

H3(-) 

H4(-) 

H5 (-) 

H6 (-) 
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lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan komite audit yang 

efektif dapat mengubah kebijakan yang berbeda dalam pencapaian laba 

akuntansi pada beberapa tahun ke depan sehingga perusahaan dapat 

menghindari terjadinya permasalahan keuangan (Rahmat et al,.2008 

dalam Pembayun, 2012). Semakin banyak jumlah anggota komite 

audit, maka semakin kecil financial distress terjadi dalam sebuah 

perusahaan (Pembayun, 2012). Menurut Pembayun (2012) hasil 

pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel ukuran komite 

audit berpengaruh negatif terhadap financial distress, hal ini 

dikarenakan nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga hipotesis 1 

diterima. Berdasarkan argumen diatas, dapat dirumuskan hipotesis: 

H1: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap financial 

distress. 

2.5.2 Pengaruh Proporsi Komite Audit Independen terhadap Financial 

Distress 

Anggota independen dapat dikatakan sebagai pengawas yang 

baik karena dianggap lebih objektif dan kritis dalam hubungannya 

dengan kebijakan yang dibuat oleh manajemen. Independensi ini 

bertujuan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif 

dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh 

komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil 

dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu 
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permasalahan (FCGI, 2002 dalam Pembayun 2012). Hasil beberapa 

penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif atas 

komposisi anggota komite yang di dominasi oleh pihak-pihak 

independen terhadap kinerja komite audit. Seperti penelitian 

McMullen dan Raghunandan (1996) dalam Rahmat et al. (2008) dalam 

Pembayun (2012), yang membuktikan bahwa direktur non-eksekutif 

akan mengurangi kemungkinan manipulasi laporan keuangan (Rahmat 

et al., 2008 dalam Pembayun 2012). Kehadiran anggota yang 

independen sebagai mayoritas anggota komite audit akan 

meningkatkan independensi komite dan akan mengoptimalkan reputasi 

komite audit sebagai monitor yang baik, karena anggota yang 

independen mampu memberikan opini yang independen, lebih objektif 

dan lebih mampu menawarkan kritik dalam hubungannya dengan 

kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen (Porter dan 

Gendall, 1993) dalam Rahmat et al (2008) dalam Pembayun (2012). 

Semakin banyak jumlah anggota komite audit yang independen, maka 

semakin kecil financial distress terjadi dalam sebuah perusahaan. 

Menurut Harmawan (2013) hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

prosentase komite audit independen tidak berpengaruh terhadap 

terjadinya financial distress dalam sebuah perusahaan. Berdasarkan 

penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis: 

H2: Proporsi komite audit independen berpengaruh negatif terhadap 

financial distress. 
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2.5.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Financial Distress 

Dengan adanya pemisahan peran antara pemegang saham 

sebagai prinsipal dengan manajer sebagai agennya, maka manajer pada 

akhirnya akan memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal 

bagaimana mereka mengalokasikan dana investor (Jensen & Meckling 

1976; Shleifer & Vishny 1997) dalam Simina (2009). Selain itu 

Mizruchi (1983) dalam Simina (2009) juga menjelaskan bahwa dewan 

merupakan pusat dari pengendalian dalam perusahaan, dan dewan ini 

merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan 

keberhasilan perusahaan secara jangka panjang (Louden 1982) dalam 

Simina (2009). Anggota dewan direksi harus memiliki reputasi moral 

yang baik dan kompetensi teknis yang mendukung. Oleh karena itu, 

untuk memilih anggota dewan direksi diperlukan standar 

profesionalisme. Dewan direksi memiliki kewajiban untuk menjaga 

transparansi dalam menjalankan operasional perusahaan. Emrinaldi 

(2007) yang menyatakan semakin besar jumlah dewan direksi semakin 

kecil potensi terjadinya kesulitan keuangan. Menurut Harmawan 

(2013) hasil penelitian variabel ini membuktikan bahwa ukuran dewan 

direksi tidak berpengaruh terhadap terjadinya financial distress sebuah 

perusahaan dengan hubungan negatif. Berdasarkan penjelasan diatas, 

dapat dirumuskan hipotesis: 

H3: Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap financial 

distress. 
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2.5.4 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Financial Distress 

Dalam suatu perusahaan dewan komisaris lebih ditekankan 

pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. 

sedangkan dalam suatu perusahaan dewan direksi akan menentukan 

kebijakan yang diambil atau strategi perusahaan secara jangka pendek 

maupun jangka panjang. Oleh karena itu, dewan komisaris harus dapat 

mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan 

sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Pfeffer & Salancik 

(1978) dalam Simina (2009) juga menjelaskan bahwa semakin besar 

kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka 

kebutuhan akan komisaris dalam jumlah yang besar akan semakin 

tinggi. Semakin banyak ukuran dewan komisaris, maka semakin kecil 

financial distress terjadi dalam sebuah perusahaan (Parulian, 2007). 

Menurut Harmawan (2013) hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap financial 

distress. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis: 

H4: Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap financial 

distress. 

2.5.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Financial Distress 

Struktur kepemilikan menjelaskan komitmen dari pemiliknya 

untuk menyelamatkan perusahaan (Wardhani, 2007). Kepemilikan 

manajerial diasumsikan mampu mengurangi masalah keagenan yang 

timbul pada suatu perusahaan. Short dan Keasey (1999) dalam 
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Emrinaldi (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan linear antara 

kepemilikan manjerial dengan nilai perusahaan. Hubungan linear 

tersebut ditunjukan dengan kinerja perusahaan. Menurut penelitian 

Emrinaldi (2007), dengan terjadinya peningkatan pada kepemilikan 

manajerial maka akan mampu mendorong turunnya potensi kesulitan 

keuangan. Hal ini akan mampu menyatukan kepentingan antara 

pemegang saham dan manajer sehingga mampu menurunkan potensi 

terjadinya kesulitan keuangan. Menurut penelitian Emrinaldi (2007), 

dengan terjadinya peningkatan pada kepemilikan manajerial maka 

akan mampu mendorong turunnya potensi kesulitan keuangan. 

Menurut Harmawan (2013) hasil penelitian membuktikan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berepengaruh terhadap financial distress. 

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H5: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap financial 

distress. 

2.5.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Financial Distress 

Kepemilikan oleh institusional investor menghasilkan 

manajemen yang fokus pada kinerja perusahaan (Elloumi dan Gueyie, 

2001). Hasil penelitian Holderness dan Barclay (1991) dalam 

Emrinaldi (2007) yang menyatakan bahwa terdapat peningkatan turn 

over manajemen dan gains akibat pembelian saham oleh pihak luar. 

Kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasi 
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kemampuan memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan 

institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan, 

sehingga potensi kesulitan keuangan dapat diminimalkan. Hal ini 

dikarenakan semakin besar kepemilikan institusional akan semakin 

besar monitoring yang dilakukan terhadap perusahaan yang pada 

akhirnya akan mampu mendorong semakin kecilnya potensi kesulitan 

keuangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan (Emrinaldi, 2007).  

Menurut penelitian yang dilakukan Parulian (2007), adanya 

kepemilikan saham oleh investor institusional akan dapat lebih 

mengawasi manajemen dalam melaksanakan operasi sehingga lebih 

terhindar dari kondisi financial distress. Hal ini dikarenakan dengan 

kepemilikan oleh investor institusional akan lebih ketat mengawasi 

manajemen dalam memenuhi penyajian laporan keuangan, maka 

manajemen relatif tidak mudah menutupi kinerja aktifnya dan harus 

melaporkan laba bersih dalam laporan keuangan. Semakin besar 

kepemilikan institusional, maka semakin kecil financial distress terjadi 

dalam sebuah perusahaan. Menurut Harmawan (2013) hasil penelitian 

membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

financial distress. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H6: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap financial 

distress. 
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