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ABSTRAK 

 

Retri Tefari, NIM. 1422100814. Program studi akuntansi, Fakultas 

Ekonomi. Universitas Widya Dharma Klaten. Pengaruh Good Corporate 

Governance Terhadap Financial Distress dengan Ukuran Perusahaan sebagai 

Variabel ModeratingPada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di 

BEI Tahun 2014-2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh antara 

variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen terhadap financial distress dengan ukuran perusahaan sebagai variabel 

moderating.Data populasi penelitian ini sebanyak 48 perusahaan, dan diperoleh 

sampelsebanyak28 perusahaan, selama tiga tahun. Pengambilan sampel dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Hipotesis diuji dengan menggunakan 

metode uji analisis regresi berganda, dan uji nilai selisih mutlak dengan software 

SPSS for windows versi 16.0. Metode  analisis yang digunakan antara lain uji 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesisis.Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap financial 

distress,sedangkan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap financial distress. Pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen terhadap financial 

distress tidak berhasil dimoderasi oleh ukuran perusahaan. 

 

Kata kunci: Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Financial 

Distress. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Masalah keuangan perusahaan dapat terjadi dengan berbagai 

penyebab, misalnya saja perusahan mengalami rugi terus-menerus, bencana 

alam yang membuat aset perusahaan rusak, sistem tata kelola perusahaanyang 

kurang baik atau dikarenakan oleh kondisi perekonomian negara yang kurang 

stabil yang memicu timbulya krisis keuangan. Perubahan kondisi 

perekonomian seringkali mempengaruhi kinerja keuangan, baik perusahaan 

kecil, menengah maupun besar. Jika manajemen tidak mampu mengelola 

dengan baik maka bayangan penurunan kinerja keuangan bahkan bahaya 

kebangkrutan perusahaan akan dihadapi perusahaan (Liana dan Sutrisno, 

2014). 

 Menurut Platt dan Platt (2002) dalam Agusti (2013) financial distress 

merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya 

kebangkrutan ataupun likuidasi. Suatu perusahaan yang dikategorikan 

mengalami financial distress adalah jika perusahaan tersebut mengalami laba 

operasi negatif selama dua tahun berturut–turut. Kebangkrutan perusahaan 

akan mengakibatkan berbagai kerugian baik bagi pemegang saham, karyawan 

dan perekonomian nasional. Dengan demikian model financial distress perlu 

untuk dikembangkan, penting bagi suatu perusahaan untuk mengetahui 

kondisi financial distress agar perusahaan waspada dan melakukan tindakan 
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dalam rangka melindungi aset-aset perusahaan agar tidak masuk dalam 

perangkap kebangkrutan (Liana dan Sutrisno, 2014). 

 Penelitian Kusanti dan Andayani (2015) menyebutkan kegunaan 

informasi jika suatu perusahaan mengalami financial distress adalah: 

1. Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah 

sebelum terjadi kebangkrutan. 

2. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover agar 

perusahaan lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola 

perusahaan dengan lebih baik. 

3. Memberi tanda peringatan dini/awal adanya kebangkrutan pada masa yang 

akan datang. 

Financial difficulties terjadi karena serangkaian kesalahan, 

pengambilan keputusan yang tidak tepat, dan kelemahan-kelemahan yang 

saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak 

langsung kepada manajemen serta tidak adanya atau kurangnya upaya 

mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak sesuai dengan 

keperluan (Agusti, 2013). 

Perusahaan yang mengalami financial distress dapat dikarenakan 

faktor perusahaan yang disebut dengan agency cost. Agency cost merupakan 

suatu hubungan antara pihak principal (pemegang saham) dan pihak agen 

(manajemen). Untuk mengurangi masalah ini maka diterapkanlah good 

corporate governance. Good corporate governance saat ini diketahui sebagai 

sebuah sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk 
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meningkatkan value-nya dan memperbaiki kinerja perusahaan.Dengan kinerja 

perusahaan yang semakin membaik maka secara tidak langsung 

keberlangsungan hidup perusahaan juga lebih terjamin (Ellen, 2013). 

Selain mekanisme corporate governance, terdapat faktor internal 

perusahaan yang dapat mempengaruhi financial distress yaitu firm size 

(ukuran perusahaan). Ukuran perusahaan menggambarkan banyaknya total 

aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang 

besar akan mudah melakukan diversifikasi dan cenderung lebih kecil 

mengalami kebangkrutan. Semakin besar total aset suatu perusahaan maka 

perusahaan tersebut akan mampu melunasi kewajiban di masa depan, sehingga 

perusahaan dapat menghindari permasalahan keuangan(Putri dan Merkusiwati, 

2014).Dalam penelitian ini firm size (ukuran perusahaan) dijadikan sebagai 

variabel moderating. 

Kariani dan Budiasih  (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

ukuran perusahaan memoderasi pengaruh likuiditas, leverage, dan operating 

capacity terhadap financial distresspada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2012-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh terhadap financial distress dan pengaruh leverage pada financial 

distress mampu dimoderasi dengan variabel ukuran perusahaan. Sedangkan 

likuiditas dan operating capacity tidak berpengaruh terhadap financial distress 

dan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh likuiditas dan 

operating leverage terhadap financial distress. 
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Fidyaningrum dan Retnani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Financial Distress” pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2013-2015. Hasilnya menunjukkan bahwa good corporate governance dan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Kusanti dan Andayani (2015) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Good Corporate Governance dan Rasio Keuangan terhadap 

Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 

2010-2013. Hasilnya menunjukkan bahwa dewan direksi, leverage, dan 

operating capacity berpengaruh terhadap financial distress, sedangkan 

variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, 

jumlah komite audit, likuiditas, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. 

Alasan peneliti ingin meneliti kembali variabel ini karena dari 

penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten.Selain itu 

peneliti menggunakan sektor industri property danreal estate yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan menggunakan periode waktu tiga tahun. 

Alasan penelitian menggunakan perusahaan property danreal estate 

dikarenakan sektor industri ini memiliki karakteristik susah diprediksi dan 

memiliki risiko tinggi. Sektor property dan  real estate sering mengalami 

pasang surut karena apabila pertumbuhan ekonomi sangat tinggi maka industri 

ini mengalami booming dan cenderung melakukaan suplai yang banyak, 

namun waktu pertumbuhan ekonomi menurun, sektor ini akan mengalami 
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penurunan yang lumayan drastis, hal inilah yang menyebabkan sektor 

property dan real estate dikatakan sulit diprediksi. Hal inilah yang 

menyebabkan sektor property dan real estate mengandung risiko tinggi 

(Kusumaningrum, 2010). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik dengan 

mengambil judul: “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap 

Financial Distress dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel 

Moderating Pada Perusahaan Property danReal Estate yang Terdaftar di 

BEI Tahun 2014-2016”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruhterhadap financial distress? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruhterhadap financial distress? 

3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruhterhadap financial 

distress? 

4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap financial distress? 

5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap financial distress? 

6. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh dewan komisaris 

independen terhadap financial distress? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan  

dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Menguji pengaruh  kepemilikan manajerial terhadap financial distress. 

2. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial distress. 

3. Menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap financial 

distress. 

4. Menguji ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap financial distress. 

5. Menguji ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh kepemilikan 

institusional terhadapfinancial distress. 

6. Menguji ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh dewan komisaris 

independen terhadap financial distress. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat member 

manfaat sebagai berikut ini : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan bisa membantu manajemen perusahaan 

dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan mengenai financial 

distress sehingga manajemen dapat mengetahui faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya financial distress dan dapat menghindarkan 

perusahaan yang ia kelola dari kejadian financial distress. 
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2. Bagi Investor 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

dan evaluasi dalam memprediksi financial distress untuk dijadikan 

pertimbangan dalam menentukan keputusan investasi dari informasi yang 

dihasilkan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber informasi dan 

referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga dapat 

menambah pengetahuan pembaca mengenai financial distress pada 

perusahaan dan apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya financial 

distress dalam perusahan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan (agency theory) merupakan teori yang menjelaskan 

tentang adanya pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan dan 

pengelola perusahaan. Terjadinya agency conflict disebabkan pihak-pihak 

yang terkait yaitu principal (yang memberi kontrak atau pemegang saham) 

dan agen (yang menerima kontrak dan mengelola dana principal) mempunyai 

kepentingan yang saling bertentangan (Hanifah  dan Purwanto, 2013). 

Permasalahan yang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan 

antara agen dan principal disebut agency conflict. Salah satu penyebab agency 

conflictadalah adanya AsymmetricInformation. Asymmetric Information adalah 

informasi yang yang tidak seimbangyang disebabkan adanya distribusi 

informasi yang tidak sama antara prinsipal danagen yang berakibat dapat 

menimbulkan dua permasalahan yang disebabkanadanya kesulitan principal 

untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadaptindakan-tindakan 

agen(Hanifah dan Purwanto, 2013). 

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami 

corporate governance. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan 

kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu investor dengan 

pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak 

kerja sama.Agency conflict dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan 
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(kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional). Struktur kepemilikan 

oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan 

yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai 

tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. Hal ini disebabkan 

oleh adanya kontrol yang mereka miliki (Bodroastuti, 2009). 

Dengan demikian diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang 

dapatmensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. 

Mekanismecorporate governance bertujuan untuk menciptakan nilai tambah 

bagi semuapihak yang berkepentingan, sehingga tidak terjadi konflik antara 

pihak agen danprincipal yang berdampak pada penurunan agency cost 

(Bodroastuti, 2009). 

B. Financial Distress 

 Financial distress merupakan suatu kondisi dimana perusahaan 

sedang menghadapi masalah kesulitan keuangan. Menurut Platt dan Platt 

(2002) dalam Agusti (2013)financial distressdidefinisikan sebagai tahap 

penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan 

ataupun likuidasi. Kondisi financial  distress tergambar dari ketidakmampuan 

perusahaan atau tidak tersedianya suatu dana untuk membayar kewajibannya 

yang telah jatuh tempo. Suatu perusahaan dapat dikatakan berada dalam 

kondisi financial distress atau kesulitan keuangan apabila perusahaan tersebut 

mempunyai laba bersih (net profit) negatif selama dua tahun berturut-turut. 

 Wardhani (2007) mendefinisikan sebuah perusahaan yang berada 

dalam kesulitan keuangan adalah perusahaan yang memiliki interest coverage 
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ratiokurang dari satu. Sebuah 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. Dengan adanya ketidakmampuan perusahaan 

untuk dapat memenuhi kewajiban keuangannya secara terus-menerus dapat 

membuat perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan (Sastiana dan Fuad, 

2013). 

 Menurut Hidayat dan Meiranto (2014) ada beberapa definisi kesulitan 

keuangan menurut tipenya, antara lain sebagai berikut: 

1. Economic Failure 

 Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana 

pendapatan perusahaan tidak cukup untuk menutupi total biaya, termasuk 

cost of capital. Bisnis ini masih dapat melanjutkan operasinya sepanjang 

kreditur bersedia menerima tingkat pengembalian (rate of return) yang di 

bawah pasar. 

2. Business Failure 

 Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan 

operasi dengan alasan mengalami kerugian. 

3. Technical Insolvency 

Adapun sebuah perusahaan bisa dikatakan dalam keadaan technical 

insolvency apabila suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban 

lancarnya ketika jatuh tempo.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berkut ini. 

1. Kepemilikan manajerial berpengaruh  terhadap financial distress. Hal ini 

menandakan bahwa terjadinya financial distress dipengaruhi oleh besar 

kecilnya saham yang dimiliki oleh manajemen.Kepemilikan saham oleh 

manajer dapat mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham 

karena dengan memiliki saham perusahaan, manajer akan merasakan 

langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula bila 

terjadi kesalahan maka manajer juga akan menanggung kerugian sebagai 

salah satu konsekuensi kepemilikan saham. 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 (Sastriana dan Fuad, 2013).Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan olehMayangsari (2015) menunjukkan hasil 

bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap financial 

distress. 

2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap financial 

distress.Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya prosentase 
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kepemilikan institusional tersebut belum tentu menjamin apakah 

perusahaan tersebut mengalami financial distress.Tidak berpengaruhnya 

kepemilikan institusional dimungkinkan terjadi karenapenggunaan hutang 

yangmeningkat, sehingga menyebabkan dana yang digunakan untuk 

membayar pinjaman atau bunga lebih besar. Apabila dalam penggunaan 

hutang yang tinggi tidak diikuti denganpengunaan yang hati-hati karena 

adanya perilaku oppurtunistic maka akan berdampakperusahaan 

mengalami financial distress.Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Fidyaningrum dan Retnani (2017) menunjukkan hasil 

bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. 

3. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. Hal ini dimungkinkan terjadi karena dewan komisaris independen 

saat ini kurang efisien dalam manjalankan fungsi pengawasan karena 

proporsi komisaris independen belum mampu untuk mendominasi setiap 

kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris sehingga pemegang saham 

mayoritas (pemilik perusahaan) ikut terlibat langsung dalam pengambilan 

keputusan yang bisa memicu timbulnya konflik kepentingan antara 

pemilik saham dengan manajemen yang berakibat pada kinerja dari dewan 

komisaris tidak meningkat sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap 

terjadinya financial distress perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) dan Kusanti dan 
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Andayani (2015) menunjukkan hasil bahwa variabel dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

4. Ukuran perusahaan tidak berhasil memoderasi hubungan antara 

kepemilikan manajerial terhadap financial distress. Hal ini menandakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berhasil memoderasi hubungan 

kepemilikan manajerial terhadap financial distress dimungkinkan karena 

adanya faktor lain yang dapat mendukung ukuran perusahaan dalam 

memoderasi hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap financial 

distress, yaitu usia perusahaan. Usia perusahaan menunjukkan seberapa 

lama perusahaan mampu bertahan di bursa artuinya semakin banyak 

pengalaman perusahaan tersebut untuk mengelola sumber dana baik 

internal maupun eksternal. Umumnya harga saham perusahan yang sudah 

tua akan cenderung stabil dan menguntungkan banyak investor, sehingga 

akan meningkatkan nilai perusahaan (Tunggal, 2018). Jika nilai 

perusahaan tersebut tinggi maka kemungkinan perusahaan mengalami 

financial distress akan kecil. 

5. Ukuran perusahaan tidak berhasil memoderasi hubungan antara 

kepemilikan institusional terhadap financial distress. Hal ini menandakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berhasil memoderasi hubungan 

kepemilikan institusional terhadap financial distressdimungkinkan karena 

adanya faktor lain yang dapat mendukung ukuran perusahaan dalam 

memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional terhadap financial 

distress, yaitu usia perusahaan. Usia perusahaan menunjukkan seberapa 
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lama perusahaan mampu bertahan di bursa artinya semakin banyak 

pengalaman perusahaan tersebut untuk mengelola sumber dana baik 

internal maupun eksternal. Umumnya harga saham perusahan yang sudah 

tua akan cenderung stabil dan menguntungkan banyak investor, sehingga 

akan meningkatkan nilai perusahaan (Tunggal, 2018). Jika nilai 

perusahaan tersebut tinggi maka kemungkinan perusahaan mengalami 

financial distress akan kecil. 

6. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh antara dewan 

komisaris independen terhadap financial distress. Hal ini menandakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berhasil memoderasi hubungan 

kepemilikan dewan komisaris independen terhadap financial 

distress,dimungkinkan karena adanya faktor lain yang dapat mendukung 

ukuran perusahaan dalam memoderasi hubungan antara kepemilikan 

manajerial terhadap financial distress, yaitu usia perusahaan. Usia 

perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan di 

bursa artinya semakin banyak pengalaman perusahaan tersebut untuk 

mengelola sumber dana baik internal maupun eksternal. Umumnya harga 

saham perusahan yang sudah tua akan cenderung stabil dan 

menguntungkan banyak investor, sehingga akan meningkatkan nilai 

perusahaan (Tunggal, 2018). Jika nilai perusahaan tersebut tinggi maka 

kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan kecil. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan simpulan yang diperoleh, saran 

yang dapat diberikan antara lain. 

1. Bagi perusahaan diharapkan untuk memperhatikan proporsi kepemilikan 

saham oleh pihak manajemen perusahaan karena dalam penelitian ini 

kepemilikan manajerial terbukti berpengaruhterhadap financial distress.  

2. Bagi investor diharapkan untuk berhati-hati dalam memperoleh informasi 

keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan sehubungan dengan 

mekanisme corporate governance, karena dalam penelitian ini proporsi 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen maupun institusional tidak 

mampu mempengaruhi kondisi financial distress perusahan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah periode pengamatan 

dan menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi financial 

distress misalnya rasio keuangan. Selain itu peneliti juga dapat 

menggunakan obyek penelitian yang lain misalnya perusahaan manufaktur, 

dagang, pertambangan, otomotif, dan lain-lain. 
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