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SARI 

Widyastutik, Novita. 2020. “Peran Agency Cost dalam Memediasi Pengaruh 

Leverage, Institutional Ownership, dan Board of Directors Terhadap Financial 

Distress”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. Dosen Pembimbing, Dr. Amir Mahmud, M.Si. 

 

Kata Kunci: Financial Distress, Leverage, Institutional Ownership, Board of 

Directors, Agency Cost. 

 

Financial distress merupakan kondisi suatu perusahaan mengalami tahap 

penurunan kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan. Dilaporkan terdapat 

6 perusahaan yang dihapus dari catatan Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 

karena perusahaan mengalami financial distress. Perusahaan terindikasi mengalami 

financial distress apabila perusahaan tersebut tidak mampu menutup biaya 

keseluruhan termasuk biaya modal sehingga tidak bisa menghasilkan keuntungan 

dan ketidakmampuan perusahaan melunasi utangnya karena nilai aktiva tidak 

mencukupi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh leverage, 

institutional ownership, dan board of directors terhadap financial distress melalui 

agency cost. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengambilan data 

dokumentasi. Data diunduh melalui website idx.co.id. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 

yang berjumlah 166 perusahaan. Metode penentuan sampel menggunakan metode 

purposive sampling, sehingga didapatkan sampel sebanyak 101 perusahaan. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis 

jalur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat financial distress 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 

sebesar 4,116 yang berada dalam katerogi safe area. Terdapat pengaruh negatif 

antara leverage, board of directors, dan agency cost terhadap financial distress. 

Terdapat pengaruh positif antara institusional ownership terhadap financial 

distress. Terdapat pengaruh positif leverage terhadap agency cost. Terdapat 

pengaruh negatif board of directors terhadap agency cost. Tidak ditemukan 

pengaruh institusional ownership terhadap agency cost.  

Kesimpulan penelitian ini adalah agency cost belum bisa memediasi secara 

penuh variabel leverage, institutional ownership, dan board of directors terhadap 

financial distress. Agency cost hanya bisa memediasi secara parsial pengaruh board 

of directors terhadap financial distress. Saran yang diberikan dalam penelitian ini 

adalah agar perusahaan memperhatikan tingkat leverage, institusional ownership, 

board of direcotrs, dan biaya agensi perusahaan karena dapat mempengaruhi 

tingkat financial distress perusahaan. Penelitian selanjutnya agar menjadikan 

variabel agency cost sebagai variabel independen karena variabel ini tidak 

powerfull untuk dijadikan variabel mediasi. 

  



 

ix 
 

ABSTRACT 

 

Widyastutik, Novita. 2020. “The Role of Agency Cost in Mediating the Effect of 

Leverage, Institutional Ownership, and Board of Directors on Financial Distress”. 

Thesis. Department of Economics Education. Faculty of Economics. Universitas 

Negeri Semarang. Mentor Dr. Amir Mahmud, M.Si. 

 

Keywords: Financial Distress, Leverage, Institutional Ownership, Board of 

Directors, Agency Cost. 

 

Financial distress are the result of a company that subjected its financial 

condition before bankruptcy took place. Reported as 6 companies excluded from 

Indonesia Stock Exchange records during 2019 because the company corrected 

financial distress. The company is indicated to increase financial distress. The 

company is unable to cover the overall costs in accordance with the capital costs so 

that it cannot generate money and the company's inability to repay its debt because 

the acquisition value is insufficient. The purpose of this study is to analyze the 

influence, institutional ownership, and board of directors on financial distress 

through agency costs. 

This research uses secondary data with documentation data collection 

method. Data is downloaded through the website idx.co.id. The population of this 

research is all manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 

2018 which are collected by 166 companies. The sampling method uses a purposive 

sampling method, so that a sample of 101 companies is obtained. Data analysis 

methods used are descriptive statistical analysis and path analysis. 

The results showed the average level of financial difficulties in manufacturing 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018 amounted to 4,116 in 

the safe area of the cathedral. Negative relation between leverage, board of 

directors, and agency costs to financial distress. Being a positive influence between 

institutional ownership on financial distress. Is a positive influence on agency costs. 

Negatively related to the board of directors of agency costs. Not found to affect 

institutional ownership of agency costs. 

The conclusion of this study is that agency costs have not been able to fully 

mediate variable leverage, institutional ownership, and the board of directors of 

financial distress. Agency costs can only mediate the partial influence of the board 

of directors on financial distress. The advice given in this study is that companies 

pay attention to the level of leverage, institutional ownership, board of directors, 

and the cost of the agency company because it can affect the level of corporate 

financial distress. The next research is to make the agent cost variable an 

independent variable because this variable is not strong enough to create a 

mediating variable. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Perusahaan merupakan bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap 

dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik secara 

perorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia (UU 

No. 8 Tahun 1997). Perusahaan memiliki fungsi ekonomi yaitu melakukan 

produksi, distribusi dan konsumsi. Hal itu dilakukan supaya perusahaan mencapai 

tujuannya untuk menghasilkan laba.  

Manfaat adanya suatu perusahaan yaitu mengurangi pengangguran dan 

meningkatkan ekonomi suatu negara. Perusahaan yang menyerap tenaga kerja 

paling banyak adalah perusahaan manufaktur. Menurut Kementrian Perindustrian 

Republik Indonesia, selama periode empat tahun terakhir, penyerapan tenaga kerja 

di sektor industri terus mengalami peningkatan. Tahun 2015, industri membuka 

lapangan kerja sebanyak 15,54 juta orang, kemudian naik di tahun 2016 menjadi 

15,97 juta orang. Tahun 2017, sektor manufaktur menerima tenaga kerja hingga 

17,56 juta orang dan melonjak di tahun 2018 menjadi 18,25 juta orang. Terjadi 

kenaikan sebesar 17,4 persen dari tahun 2015 ke 2018. 

Perusahaan mampu meningkatkan perekonomian negara dapat dilihat dari 

kemampuan ekspornya. Menurut kementerian perindustrian, industri manufaktur 

memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor nasional. Di semester 

pertama tahun 2018, jumlah ekspor produk industri manufaktur sebesar USD63,01 
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miliar atau naik 5,35% persen disbanding periode yang sama tahun 2017 di angka 

USD59,81 miliar. Perusahaan yang melakukan ekspor dengan alasan untuk 

memenuhi kebutuhan pasar, tetapi tidak memiliki fasilitas produksi untuk menjual 

lebih banyak sehingga perusahaan dapat menurunkan biaya tetap per unit dengan 

menggunakan kelebihan kapasitas prosuksi. Artinya, secara tidak langsung 

perusahaan memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. 

Banyaknya manfaat yang diberikan terhadap masyarakat maupun negara 

membuat perusahaan harus mempertahankan keberadaannya. Cara yang dilakukan 

perusahaan agar mampu bertahan dalam persaingan yang ada yaitu dengan 

meningkatkan laba perusahaan secara terus menerus. Dilansir dari katadata.co.id, 

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, total laba bersih perusahaan terbuka per 

Maret 2019 mengalami peningkatan sebesar 8,86% menjadi Rp 96,84 triliun dari 

Rp 88,96 triliun per Maret 2018. Direktur Utama BEI Inarno Djajdi mengatakan 

bahwa catatan tersebut merupakan hal positif yang menunjukkan masing-masing 

perusahaan masih tumbuh. Pertumbuhan perusahaan tentu saja berpengaruh 

terhadap ekonomi suatu negara yang mengarah pada hal yang positif juga.  

Hal tersebut tidak sesuai dengan data pada tabel 1.1. yang menunjukkan 

beberapa perusahaan tidak mampu mempertahankan keberadaannya sehingga harus 

dihapus dari catatan Bursa Efek Indonesia. Menurut keputusan direksi BEJ Nomor 

Kep-308/BEJ/07-2004 poin III.3.1.1, bursa akan menghapus pencatatan saham 

perusahaan tercatat jika perusahaan tercatat mengalami kondisi atau peristiwa yang 

secara langsung berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan 

tercatat, baik secara keuangan atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan 
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status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka, dan perusahaan tercatat tidak 

dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Dapat disimpulkan bahwa 

salah satu penyebab perusahaan dihapus dari bursa adalah karena perusahaan 

tersebut mengalami kesulitan keuangan (financial distress). 

Tabel 1.1. Perusahaan Delisting 2019 

Kode/Nama 

Perusahaan 

Nama Tanggal 

Pencatatan 

Delisting Date 

NAGA PT Bank 

Mitraniaga Tbk 

09 Jul 2013 23 Ags 2019 

SIAP Sekawan 

Intipratama Tbk 

17 Okt 2008 17 Jun 2019 

ATPK Bara Jaya 

International Tbk 

17 Apr 2002 30 Sep 2019 

BBNP Bank Nusantara 

Parahyangan Tbk 

10 Jan 2001 02 Mei 2019 

GMCW Grahamas 

Citrawisata Tbk 

14 Feb 1995 13 Ags 2019 

TMPI PT Sigmagold 

Inti Perkasa Tbk 

26 Jan 1995 11 Nov 2019 

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2019 

Financial distress adalah suatu kondisi keuangan perusahaan sedang dalam 

masalah, krisis atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengalami 

kebangkrutan. Financial distress ini terjadi saat perusahaan gagal atau tidak mampu 

lagi memenuhi kewajiban debitur karena kekurangan atau ketidakcukupan dana 

untuk menjalankan atau melanjutkan usaha lagi (Haq, Rikumahu, & Firli, 2016). 

Umumnya, perusahaan yang kesulitan keuangan mengalami penurunan dalam 

pertumbuhan, asset, serta persediaan yang ada. Beberapa hal yang mengindikasikan 

suatu perusahaan mengalami financial distress yaitu adanya penundaan 
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pengiriman, penurunan kualitas produk dan juga penundaan pembayaran tagihan 

bank (Maulidina, 2014). 

Menurut Cinantya & Merkusiwati (2015), perusahaan yang mengalami 

kebangkrutan biasanya diawali dengan terjadinya kesulitan keuangan (financial 

distress). Financial distress mempunyai arti bahwa perusahaan mengalami kondisi 

keuangan pada setiap tahunnya semakin menurun. Kondisi ini pada umumnya 

ditandai dengan berbagai kondisi.  Salah satu kondisi kesulitan keuangan 

perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. 

Kondisi financial distress ini terjadi sebelum adanya kebangkrutan serta 

memicu kondisi keuangan perusahaan akan semakin memburuk. Model financial 

distress perlu untuk diterapkan, supaya perusahaan dapat mengetahui kondisi 

financial distress sejak awal sehingga perusahaan bisa melakukan kegiatan 

antisipasi sebelum terjadinya kebangkrutan. Ratna & Marwati (2018) menjelaskan 

bahwa apabila keadaan perusahaan yang sudah mendekati financial distress 

biasanya manajemen perusahaan mengambil keputusan untuk menutup semua 

kegiatan dalam perusahaan baik itu kegiatan produksi maupun kegiatan operasional 

lainnya sebelum terjadinya kebangkrutan atau yang sering disebut dengan likuidasi. 

Kesulitan keuangan dapat disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan dalam 

mengantisipasi perkembangan global yang akan mengakibatkan pengecilan volume 

usaha sehingga pada akhirnya terjadi kebangkrutan perusahaan. Kesulitan kecil 

tersebut bisa berkembang menjadi kesulitan yang lebih besar jika kondisi financial 

distress tidak diselesaikan dengan tepat, atau bahkan bisa sampai pada 

kebangkrutan. 
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Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 telah menghancurkan 

sendi-sendi sektor keuangan dan juga sektor riil domestik Indonesia. Pada saat itu, 

perekonomian dunia mengalami stabilitas ekonomi yang runtuh akibat adanya 

kebangkrutan terbesar di Amerika Serikat. Masalah ini terjadi karena industri 

hipotek memberikan dana kepada peminjam yang sebenarnya tidak mampu 

membaya, sehingga terjadi peningkatan kebangkrutan yang memicu ambruknya 

sejumlah lembaga peminjaman. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini bisa juga 

dapat dirasakan dampaknya di Indonesia salah satunya adalah industri properti 

(Fathonah, 2016). Tahap awal goncangan itu sudah dipicu dengan ditandai oleh 

naiknya BI rate. Ketika kredit konstruksi dan kredit properti yang berbunga tinggi 

maka tingkat pengembalian dari debitur akan mengalami gangguan. Ditambah 

dengan kondisi daya beli masyarakat yang menurun, sehingga bisa menyebabkan 

macetnya pembayaran kredit perumahan baik RSh maupun real estate. 

Beberapa dampak yang ditimbulkan ketika perusahaan mengalami financial 

distress seperti adanya pemutusan hubungan kerja dan pensiun dini pada karyawan 

yang dianggap tidak layak (infeashible) lagi untuk dipertahankan (Fadhilah, 2013). 

Ada juga perusahaan yang melakukan perekrutan semua tenaga ahli baru yang 

memiliki kompetensi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi strategis yang 

bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan, termasuk target dalam 

meningkatkan perolehan laba kembali. 

Perusahaan yang mengalami financial distress pada tahap yang terburuk 

biasanya hanya memiliki dua pilihan, merger atau bangkrut. Suatu perusahaan yang 

melakukan merger dengan perusahaan lain artinya nama perusahaan tersebut sudah 
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tidak ada lagi karena bergabung dengan perusahaan yang baru. Namun, 

karyawannya masih bisa tetap bekerja seperti biasanya sebab hanya 

kepemilikannya saja yang berpindah tangan. Hal ini seperti kasus pada perusahaan 

AXIS yang melakukan merger dengan XL untuk mengatasi kesulitan keuangan 

operasional perusahaan. Sejak awal tahun 2013, pemegang saham perusahaan 

AXIS tidak lagi mengucurkan dana sehingga AXIS mengalami kesulitan aspek 

keuangan. Saat itu, AXIS dihadapkan dua pilihan sulit, yakni bangkrut atau merger. 

Merger adalah win win solution karena semua stakeholders diuntungkan. 

Financial distress bisa terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor 

yang mempengaruh financial distress digolongkan menjadi dua, yaitu faktor 

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 

perusahaan. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu 

sendiri. Faktor eksternal yang dapat memicu terjadinya financial distress adalah 

makro ekonomi dalam suatu negara (Liou & Smith, 2006). Adanya kondisi makro 

ekonomi yang tidak stabil atau bahkan buruk dapat memicu terjadinya financial 

distress di suatu perusahaan. Kondisi makro ekonomi tersebut adalah inflasi, suku 

bunga dan melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar. Faktor internal yang 

memiliki kemungkinan perusahaan mengalami financial distress di kenal dengan 

Model Dasar Kebangkrutan atau Trinitas Penyebab Kesulitan Keuangan. Fachrudin 

(2008) menyebutkan tiga alasan yang mendasari suatu perusahaan mengalami 

financial distress yaitu, pertama adalah Neoclassical Model yaitu penyebab suatu 

perusahaan mengalami financial distress dan kebangkrutan dikarenakan 

manajemen yang tidak tepat mengalokasikan sumber daya (asset) di dalam 
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perusahaan yang digunakan untuk operasional perusahaan. Kedua, Financial Model 

adalah kondisi perusahaan yang pencampuran asetnya benar namun struktur 

keuangannya salah dengan liquidity constraints. Hal ini menyebabkan perusahaan 

dapat bertahan dalam jangka panjang namun tidak dapat bertahan dalam jangka 

pendek. Ketiga, corporate governance model, menurut teori ini perusahaan 

memiliki campuran asset dan struktur keuangan yang benar, namun dikelola dengan 

buruk dan tidak efisien. 

Alasan pertama penyebab financial distress adalah Financial Model yang 

dapat diidentifikasi faktor-faktornya seperti profitabilitas, leverage, likuiditas, 

agency cost, cost income ratio, debt ratio, cash flow, dan total asset. Semua faktor 

tersebut dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan. Jika faktor keuangan itu 

dikelola dengan tidak tepat, perusahaan bisa mengalami kondisi financial distress. 

Alasan kedua dan ketiga penyebab financial distress adalah Neoclassical Model 

dan Corporate Governance Model yang dapat diidentifikasi faktor-faktornya 

seperti seperti insider ownership, institutional ownership, komite audit, woman in 

board of commissioner, woman in board of directors, blockholder ownership, 

komposisi dewan komisaris independen, board of directors, dan board of meeting., 

Perusahaan akan mengalami kondisi financial distress jika para pengelola 

perusahaan ini tidak menjalankan perusahaan dengan semestinya. 

Pengelola perusahaan berkaitan dengan teori keagenan (Freeman, 1984) 

yang menjelaskan ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang 

lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada agen dan terjadi suatu perbedaan pendapat. 
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Berkaitan dengan financial distress, apabila keputusan yang diambil oleh principal 

dan agen ini tidak sejalan, maka hal ini akan berdampak pada kondisi kesulitan 

keuangan perusahaan. Prinsipal menginginkan perusahaan selalu dalam keadaan 

baik, namun agen bisa saja mengutamakan kepentingan individu untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar yang berdampak pada kondisi financial 

distress perusahaan. 

Financial distress yang terjadi dalam perusahaan berkaitan dengan teori 

signalling (Eisenhardt, 1989) yang menjelaskan terkait upaya manajemen 

perusahaan dalam memberikan sinyal atau pertanda baik positif maupun negatif 

mengenai prospek perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang 

mengalami financial distress menandakan bahwa perusahaan tersebut dalam 

keadaan tidak baik dan membutuhkan solusi yang tepat agar bisa tetap bertahan.  

Perusahaan yang memiliki going concern akan memenuhi kewaiibannya 

kepada stakeholder sesuai dengan teori stakeholder (Ross, 1977) yang menyatakan 

bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan secara individual 

namun juga memberikan manfaat kepada para stakeholdernya. Artinya, manajer 

harus memastikan bahwa perusahaan selalu dalam keadaan baik supaya stakeholder 

tidak pergi kepada perusahaan lain. 

Penelitian mengenai financial distress sudah banyak dilakukan, 

permasalahan mengenai financial distress yang telah dipaparkan mendorong 

adanya penelitian untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi financial 

distress. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang financial distress, 

menemukan beberapa faktor yang diduga mampu mempengaruhi financial distress 
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diantaranya faktor keuangan seperti: profitabilitas, leverage, likuiditas, agency cost, 

arus kas, operating capacity, cost income ratio, loan to deposit ratio, equity capital 

to total asset, total asset growth, non performing loans, price to earning ratio, price 

to book ratio, rasio aktivitas, dan shareholder ratio (Ayuningtias, 2013; Prastiwi & 

Dewi, 2019; Ratna & Marwati, 2018; Rimawati & Darsono, 2017; Santoso et al., 

2017; Almilia & Kristijadi, 2003; Widhiastuti et al., 2019; Cinantya & Merkusiwati, 

2015; Hidayat & Meiranto, 2014; Jiming & Weiwei, 2011; Li et al., 2008; Ugurlu 

& Aksoy, 2006; Yang et al., 1999). 

Faktor manajemen yang dapat mempengaruhi financial distress seperti 

kepemilikan institusional, dewan direksi, ukuran perusahaan, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan pemerintah, komite audit, 

dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, opini audit, pertumbuhan 

perusahaan, woman in board of directors, board of meeting. Faktor-faktor tersebut 

diteliti oleh Ayuningtias, 2013; Cinantya & Merkusiwati, 2015; Deviacita & 

Achmad, 2012; Fathonah, 2016; Haq et al., 2016; Neldawati, 2018; Santoso et al., 

2017; Widyasaputri, 2012; Helena & Saifi, 2018; Setiawan et al., 2014; Ningrum 

& Hatane, 2017; Elloumi & Gueyie, 2001; Parker et al., 2002; Udin et al., 2016. 

Faktor-faktor lainnya seperti inflasi, nilai tukar mata uang, expense exposure dan 

suku bunga juga dapat mempengaruhi financial distress (Rohiman & Damayanti, 

2017; Bhagawan & P.J, 2014). 

Rasio leverage merupakan suatu penilaian mengenai tingkat ketergantungan 

perusahaan terhadap pihak luar perusahaan (hutang) untuk membiayai asset yang 

dimiliki perusahaan. Tingkat leverage yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 
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banyak bergantung kepada pinjaman pihak luar guna memenuhi kebutuhannya, 

begitu juga sebaliknya jika tingkat leverage perusahaan rendah menunjukkan 

bahwa perusahaan dapat memenuhi kebutuhannya dengan modal yang dimilikinya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Elloumi & Gueyie (2001), Rimawati & Darsono 

(2017),  Hidayat & Meiranto (2014), Jiming & Weiwei (2011), Bhagawan & P.J 

(2014), dan Ugurlu & Aksoy (2006) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh 

positif terhadap financial distress. Penelitian yang dilakukan oleh Almilia & 

Kristijadi (2003) dan (Widhiastuti et al., 2019) menunjukkan hasil berpengaruh 

negatif, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Parker et al. (2002) dan Ratna & 

Marwati (2018) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. 

Institutional ownership adalah jumlah presentase hak suara yang dimiliki 

oleh institusi lain. Institutional ownership biasa disebut juga kepemilikan 

institusional. Adanya institutional ownership, monitoring atas perussahaan akan 

meningkat. Hal ini diakibatkan karena institusi lain yang menanamkan modalnya 

pada suatu perusahaan akan memonitor lebih ketat, yang didukung oleh information 

channel yang lebih baik dibandingkan dengan kepemilikan saham oleh individu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Haq et al. (2016), Ayuningtias (2013), Cinantya & 

Merkusiwati (2015), Udin et al. (2016), Deviacita & Achmad, (2012), Prastiwi & 

Dewi (2019), Helena & Saifi (2018) dan Hanifah & Purwanto (2013) menunjukkan 

bahwa institutional ownership berpengaruh negatif terhadap financial distress. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widyasaputri (2012), Fathonah (2016) dan Santoso 
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et al. (2017) menunjukkan bahwa institutional ownership tidak berpengaruh 

terhadap financial distress. 

Board of directors atau dewan direksi adalah pimpinan perusahaan yang 

dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam 

mengelola perusahaan. Banyaknya jumlah dewan dapat mempengaruhi kondisi 

keuangan karena setiap hasil keputusan yang dijalankan perusahaan berasal dari 

hasil keputusan dewan. Artinya, ada pengaruh antara board of directors terhadap 

financial distress. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Parker et 

al. (2002), Elloumi & Gueyie (2001), Santoso et al. (2017), Hanifah & Purwanto 

(2013), dan Setiawan et al. (2014) menunjukkan bahwa board of directors memiliki 

pengaruh terhadap financial distress. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muranda 

(2006), Neldawati (2018), dan Kristian (2017) menunjukkan bahwa board of 

directors tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress. 

Ada research gap terkait financial distress telah ditunjukkan pada hasil 

penelitian terdahulu. Guna memprediksi terjadinya financial distress pada 

perusahaan agar perusahaan bisa menghindari dan mengatasi kondisi tersebut 

sehingga penelitian tentang financial distress masih dibutuhkan. Hasil penelitian 

terdahulu yang menunjukkan inkonsisten hasil menimbulkan dugaan bahwa 

variabel leverage, institutional ownership, dan board of directors memiliki 

pengaruh tidak langsung terhadap financial distress sehingga perlu dihadirkannya 

variabel mediasi pada penelitian ini.  

Salah satu faktor yang mempengaruh financial distress adalah agency cost. 

Ternyata sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang agency 
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cost dan menemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi agency cost antara 

lain leverage, kepemilikan institusional, dewan direksi, dan lain-lain. Leverage 

berpengaruh terhadap agency cost. Artinya, semakin tinggi leverage keuangan 

suatu perusahaan maka semakin tinggi pula biaya keagenan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan tersebut. Penggunaan leverage yang tinggi dalam suatu perusahaan 

menyebabkan peningkatan risiko yang harus ditanggung oleh pihak ketiga. 

Perusahan memberikan kompensasi lebih kepada manajemen karena manajemen 

telah bekerja secara efektif dan efisien dalam menggunakan utang. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sadewa & Yasa (2016). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi agency cost adalah kepemilikan 

institusional. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar 

mengindikasikan kemampuan perusahaan dalam memonitor kinerja manajemen, 

karena semakin besar atau kecil kepemilikan institusional mengakibatkan adanya 

pengaruh pada efisiensi dalam penggunaan aktiva perusahaan. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadiyani (2012), Hadiprajitno (2013), 

Crutchley, et al (1999), dan Gul, et al (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap agency cost. Walapun ada satu yang 

mengatakan bahwa tidak ada pengaruh antara kedua variabel tersebut (Harahan, 

2017). 

Dewan direksi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

agency cost. Besar kecil atau ukuran dewan direksi mempengaruhi bagaimana 

proses operasional perusahaan berjalan. Dewan direksi bertanggung jawab penuh 

atas segala bentuk operasional dan kepengurusan perusahaan dalam rangka 
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melaksanakan kepentingan pencapaian tujuan perusahaan. Semakin besar ukuran 

dewan akan memperbesar jumlah orang yang mengendalikan operasional di 

perusahaan sehingga biaya operasional akan semakin ditekan hingga ke tingkat 

yang paling kecil. Artinya ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap 

agency cost yang diproksikan dengan selling general and administrative ratio. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisnauli & Hadiprajitno (2014), 

Pearce & Zahra (1991), Gul et al. (2012), dan Singh & Davidson (2003). 

Agency cost adalah biaya yang dikeluarkan principal untuk menyewa 

seorang agen untuk menjalankan suatu perusahaan. Agency cost diukur dengan 

menggunakan administrative cost ratio yaitu biaya administrasi yang distandarisasi 

dengna penjualan. Rasio tersebut digunakan untuk mengetahui adanya kelebihan 

pengeluaran dana perusahaan yang digunakan sebagai keperluan non-esensial yang 

dikeluarkan oleh pengelola perusahaan (Li et al., 2008). Semakin besar atau kecil 

agency cost yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa masalah 

keagenan antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan dapat teratasi 

atau tidak, sehingga hal tersebut bisa membawa perusahaan semakin terhindar atau 

semakin mendekati pada kondisi financial distress. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtias (2013), Fadhilah & Syafruddin (2013), 

Rimawati & Darsono (2017), Prastiwi & Dewi (2019), Weber (1994), dan Li et al. 

(2008) yang menyatakan bahwa agency cost berpengaruh terhadap financial 

distress. 

Penelitian-penelitian mengenai variabel leverage, institutional ownership, 

dan board of directors terhadap agency cost yang telah dipaparkan menunjukkan 
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adanya hubungan. Hal ini mengindikasikan bahwa agency cost memiliki peran 

memediasi pengaruh leverage, institutional ownership, dan board of directors 

terhadap financial distress. Sesuai dengan permasalahan yang telah diungkapkan di 

atas, penulis tertarik untuk meneliti “Peran Agency Cost dalam Memediasi 

Pengaruh Leverage, Institutional Ownership, dan Board of Directors terhadap 

Financial Distress.” 

 

1.2. Idenfitikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

diidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi financial distress antara 

lain: 

1. Financial performance, dapat diproksikan dengan variabel profitabilitas, 

leverage, likuiditas, agency cost, arus kas, operating capacity, cost income 

ratio, loan to deposit ratio, equity capital to total asset, total asset growth, non 

performing loans, price to earning ratio, price to book ratio, rasio aktivitas, 

dan shareholder ratio (Ayuningtias, 2013; Prastiwi & Dewi, 2019; Ratna & 

Marwati, 2018; Rimawati & Darsono, 2017; Santoso et al., 2017; Almilia & 

Kristijadi, 2003; Widhiastuti et al., 2019; Cinantya & Merkusiwati, 2015; 

Hidayat & Meiranto, 2014; Jiming & Weiwei, 2011; Li et al., 2008; Ugurlu & 

Aksoy, 2006; Yang et al., 1999). 

2. Mekanisme corporate governance, dapat diproksikan dengan kepemilikan 

institusional, dewan direksi, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan pemerintah, komite audit, dewan 
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komisaris independen, ukuran dewan komisaris, opini audit, pertumbuhan 

perusahaan, woman in board of directors, board of meeting (Ayuningtias, 

2013; Cinantya & Merkusiwati, 2015; Deviacita & Achmad, 2012; Fathonah, 

2016; Haq et al., 2016; Neldawati, 2018; Santoso et al., 2017; Widyasaputri, 

2012; Helena & Saifi, 2018; Setiawan et al., 2014; Ningrum & Hatane, 2017; 

Elloumi & Gueyie, 2001; Parker et al., 2002; Udin et al., 2016). 

3. Faktor-faktor lainnya seperti inflasi, nilai tukar mata uang, expense exposure 

dan suku bunga (Rohiman & Damayanti, 2017; Bhagawan & P.J, 2014). 

 

1.3. Cakupan Masalah 

Penelitian ini menguji pengaruh leverage, institutional ownership, dan 

board of directors terhadap financial distress yang dimediasi oleh agency cost. 

Variabel independen pada penelitian ini adalah leverage, institutional ownership, 

dan board of directors. Varibael independen leverage diukur menggunakan DTAR, 

institutional ownership diukur dengan menggunakan persentase saham. Dan Board 

of directors diukur menggunakan jumlah dewan direksi dalam perusahaan. Variabel 

dependen pada penelitian ini adalah financial distress yang dapat diukur dengan 

menggunakan Z-score model yang dikembangkan oleh Altman pada tahun 1968. 

Sedangkan variabel mediasi dalam penelitian ini adalah agency cost yang diukur 

dengan menggunakan selling and administrasion expense. Objek penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 

2018 dan termasuk dalam index sectoral manufaktur. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Adapaun rumusan masalah yang diajukan berdasarkan permasalahan yang 

menjadi dasar penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh leverage terhadap financial distress? 

2. Bagaimana pengaruh institutional ownership terhadap financial distress? 

3. Bagaimana pengaruh board of directors terhadap financial distress? 

4. Bagaimana pengaruh agency cost terhadap financial distress? 

5. Bagaimana pengaruh leverage terhadap agency cost? 

6. Bagaimana pengaruh institutional ownership terhadap agency cost? 

7. Bagaimana pengaruh board of directors terhadap agency cost? 

8. Bagaimana pengaruh leverage terhadap financial distress melalui agency cost? 

9. Bagaimana pengaruh institutional ownership terhadap financial distress 

melalui agency cost? 

10. Bagaimana pengaruh board of directors terhadap financial distress melalui 

agency cost? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap financial distress. 

2. Untuk menganalisis pengaruh institutional ownership terhadap financial 

distress. 

3. Untuk menganalisis pengaruh board of directors terhadap financial distress. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh agency cost terhadap financial distress. 

5. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap agency cost. 

6. Untuk menganalisis pengaruh institutional ownership terhadap agency cost. 

7. Untuk menganalisis pengaruh board of directors terhadap agency cost. 

8. Untuk menganalisis peran agency cost dalam memediasi leverage terhadap 

financial distress. 

9. Untuk menganalisis peran agency cost dalam memediasi institutional 

ownership terhadap financial distress. 

10. Untuk menganalisis peran agency cost dalam memediasi board of directors 

terhadap financial distress. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengetahui pengaruh 

kinerja keuangan dan good governance perusahaan terhadap financial distress. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi para akademisi 

dan memberikan tambahan pemahaman mengenai financial distress dan dapat 

dijadikan sebagai sumber literatur bagi peelitian selanjutnya. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bukti empiris bahwa 

dengan menurunkan biaya agensi dapat mengurangi tingkat kesulitan keuangan 

perusahaan. 



18 
 

 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini dapat 

digunakan untuk: 

a. Bagi Perusahaan 

Manfaat bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

akan pentingnya pengaruh kinerja keuangan dan good governance 

perusahaan terhadap financial distress. Sehingga hal ini dapat menjadi 

bahan pertimbangan dalam memprediksi terjadinya financial distress serta 

dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan oleh manajemen 

untuk mengantisipasi kondisi kesulitan keuangan yang akan dialami pada 

suatu perusahaan. 

b. Bagi Investor 

Manfaat bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang faktor kinerja keuangan dan good governance yang 

mempengaruhi kondisi financial distress perusahaan. Sehingga hal ini 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi yang akan dilakukan pada suatu perusahaan tersebut. 

Selain itu investor juga dapat mengetahui mana perusahaan yang pantas 

untuk mendapatkan investasi, karena perusahaan yang pantas 

mendapatkan investasi adalah perusahaan yang sehat. 

c. Bagi Lingkungan Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress pada 
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perusahaan yang dapat disampaikan dalam pembelajaran di sekolah baik 

pada mata pelajaran ekonomi maupun akuntansi. 

 

1.7. Orisinalitas 

Orisinalitas penelitian ini adalah variabel agency cost yang memediasi 

variabel leverage, institutional ownership, dan board of directors terhadap financial 

distress. Dalam penelitian terdahulu telah banyak dilakukan penelitian tentang 

financial distress. Seperti diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Choirina et al. (2015), Rohiman & Damayanti (2017), Hanifah & Purwanto (2013), 

Prastiwi & Dewi (2019), dan Widhiastuti et al. (2019). Kelima peneliti tersebut 

menggunakan variabel dependen yang sama dengan penelitian ini yaitu financial 

distress. Perbedaan antara kelima penelitian tersebut dengan penelitian ini 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Choirina et al. (2015) menggunakan variabel 

independen net cash flow, cost income, loan to deposit ratio, equity capital to 

toal asset, total asset growth, non performing loans, price to earning ratio, 

dan price to book ratio. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian tersebut. Variabel independen 

yang digunakan yaitu leverage, institutional ownership, dan board of 

director. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rohiman & Damayanti (2017) menggunakan 

variabel independen inflasi, nilai tukar mata uang, dan suku bunga . Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini sangat berbeda dengan 
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penelitian tersebut. Variabel independen yang digunakan yaitu leverage, 

institutional ownership, dan board of director. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah & Purwanto (2013) menggunakan 9 

variabel independen. Penelitian ini hanya mengambil 3 variabel independen 

dari penelitian tersebut yaitu leverage, institutional ownership, dan board of 

director. 

4. Penelitian Prastiwi & Dewi (2019), variabel agency cost digunakan sebagai 

variabel independen. Sedangkan dalam penelitian ini agency cost digunakan 

sebagai variabel mediasi. 

5. Penelitian Widhiastuti et al. (2019), leverage digunakan sebagai variabel 

mediasi. Sedangkan dalam penelitian ini leverage digunakan sebagai variabel 

independen dan menggunakan agency cost sebagai variabel mediasi. 

Penggunaan agency cost sebagai variabel mediasi karena dari beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa variabel leverage, 

institutional ownership, dan board of directors memiliki pengaruh terhadap agency 

cost, serta agency cost juga memiliki pengaruh terhadap financial distress. 

Sehingga variabel agency cost diduga mampu memediasi leverage, institutional 

ownership, dan board of directors terhadap financial distress. Objek penelitian 

dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

tahun 2018 dan termasuk dalam index sectoral manufaktur. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1. Signalling Theory 

Teori sinyal menyatakan bahwa pihak manajemen perusahaan berusaha 

memberikan informasi yang sesuai karena informasi tersebut dapat memberikan 

sinyal untuk dapat dimanfaatkan oleh pihak investor (Michael Spence 1973). Teori 

ini melibatkan pihak intern dan extern. Pihak intern adalah pihak manajemen yang 

berperan sebagai pihak yang memberikan sinyal dan pihak extern adalah pihak luar 

seperti investor yang berperan sebagai pihak yang menerima sinyal tersebut 

Signalling Theory atau teori sinyal dikembangkan oleh Ross (1977) yang 

menyatakan bahwa informasi yang lebih baik dimiliki oleh pihak eksekutif tentang  

perusahaannya yang akan mendorong untuk menyampaikan informasi tersebut 

kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. Oleh karena itu 

informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan haruslah sebaik mungkin dan sesuai 

dengan harapan pemilik maupun calon investor. Informasi yang dikeluarkan 

perusahaan sangat penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada 

hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan 

masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup 

perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan. 

Teori sinyal merupakan salah satu teori pilar dalam  memahami manajemen 

keuangan. Sinyal tersebut dapat berwujud berbagai bentuk, baik secara langsung 
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maupun tidak langsung (Gumanti, Bhayangkara, & Raya 2014). Menurut Jama’an 

(2008) signalling theory mengemukakan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan 

memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi 

mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan 

keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang 

menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. 

Laporan keuangan akan dapat diketahui bagaimana kinerja dan kondisi 

keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang memperlihatkan rasio utang 

yang rendah atau tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat menunjukkan 

bagaimana kondisi perusahaan tersebut dibiayai oleh utang. Hal ini berhubungan 

dengan kemampuan perusahaan dalam membayar utang kepada pihak lain.  

Kondisi perusahaan yang dalam keadaan tidak baik atau terjadi financial 

distress akan memberikan sinyal kepada perusahaan apa yang harus dilakukan 

selanjutnya. Perusahaan menghadapi kesulitan keuangan dalam beberapa cara 

seperti menjual asset utama, penggabungan dengan perusahaan lain, mengurangi 

belanja modal, mengeluarkan sekuritas baru, dan mengajukan permohonan pailit. 

Hal ini dilakukan untuk mengatasi terjadinya financial distress. 

 

2.1.2. Agency Theory 

Hubungan keagenan menjelaskan mengenai sebuah kontrak antara investor 

(principal) dengan manajer (agent). Principal yang kesulitan untuk memastikan 

kesejahteraan principal, hal ini akan mendorong terjadinya biaya keagenan  (Jensen 

& Meckling, 1976). Konsep agency theory menurut Scott (2015) adalah sebuah 
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hubungan atau kontrak yang terjadi antara agen dan principal, dimana principal 

merupakan pihak yang mempunyai kuasa untuk memberikan pekerjaan kepada 

agent agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah 

pihak yang menjalankan perintah dari principal. Menurut Eisenhardt (1989), 

agency theory adalah hubungan yang mencerminkan struktur dasar keagenan antara 

principal dan agent yang terlibat dalam perilaku yang kooperatif, tetapi memiliki 

perbedaan tujuan dan berbeda sikap terhadap risiko. 

Perbedaan pandangan pemikiran tentang agency theory ini menimbulkan 

permasalahan yang dapat digolongkan ke dalam dua, yaitu (Pagalung, 2004): 

1. Permasalahan agency (the agency problem), hal ini terjadi ketika konflik antara 

principal dan agensi yang berhubungan dengan tujuan (goals) perusahaan dan 

ketika principal mengalami kesulitan membuktikan pengeluaran-pengeluaran 

yang dilakukan oleh agensi. 

2. Pembagian risiko (the problem of risk sharing), hal ini muncul ketika terjadi 

perbedaan cara pandang antara principal dan agensi atas risiko yang ada. 

Teori keagenan ini dilandasi oleh tiga buah asumsi yang dikemukakan 

oleh  Eisenhardt (1989) yaitu  asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang 

keorganisasian, dan asumsi tentang informasi. Asumsi sifat manusia menekankan 

bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri dan tidak mau 

mengambil resiko. Asumsi keorganisasian menenkankan adanya konflik antar 

anggota organisasi. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang 

komoditi yang dapat diperjualbelikan. 
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Agency theory membantu memikirkan bagaimana membujuk investor 

modal untuk bergabung dengan perusahaan. Teori ini menjadi pembelajaran banyak 

hal tentang kemungkinan konflik kepentingan dan cara perusahaan berusaha 

mengatasi konflik ini. Menurut Fachrudin (2011) konflik keagenan ini jika terjadi 

akan menimbulkan kerugian untuk perusahaan, karena hal ini memaksa pemilik 

perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya sebagai insentif kepada manajer serta 

biaya pengawsan yang digunakan untuk menghindari tindakan yang bertentangan 

dengan tujuan pemilik saham perusahaan.  

Agency cost bisa juga dikatakan sebagai biaya non-esensial yang 

dikeluarkan oleh pemilik perusahaan untuk mengurangi tindakan pengelola 

perusahaan yang mungkin dapat merugikan perusahaan (Ayuningtiyas, 2013). 

Agency cost ini meliputi biaya yang digunakan untuk pengawasan oleh pemegang 

saham; biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang 

transparan, termasuk biaya audit independen dan pengendalian internal; serta biaya 

yang disebabkan karena menurunnya kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk 

“boarding expenditures” yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan 

berbagai manfaat untuk tujuan menyeleraskan kepentingan manajemen dengan 

pemegang saham (Daniri, 2005). Agency cost yang diukur dengan proksi general 

and administrative cost ratio dapat berupa biaya eksekutif, biaya perjalanan, biaya 

hiburan, utilitas, pengeluaran konferensi, pembayaran kesejahteraan, dan biaya 

non-essensial lainnya (Li et al., 2008). 
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2.1.3. Stakeholder Theory 

Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan pada dasarnya tidak 

hanya berkewajiban memenuhi kepentingannya sendiri tetapi juga memenuhi 

kepentingan para stakeholder (pemegang kepentingan). Untuk keperluan 

pengambilan keputusan, para stakeholder memiliki hak untuk mendapatkan 

informasi mengenai  kondisi perusahaan. Pendekatan stakeholder ini pertama kali 

diperkenalkan oleh Freeman pada tahun 1984. Latar belakang dari pendekatan 

stakeholder adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang 

responsif terhadap masalah yang dihadapi para manajer saat itu yaitu perubahan 

lingkungan, dimana stakeholder sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat 

dipengaruhi oleh pencapaian organisasi (Freeman, 1984).  

Kemakmuran suatu perusahaan sangat bergantung kepada dukungan dari 

para stakeholdernya (Ayudia, 2017). Stakeholder merupakan sebuah sistem yang 

secara eksplisit menjelaskan bagaimana suatu organisasi dan lingkungannya 

memiliki sifat saling mempengaruhi. Salah satu model yang diperkenalkan oleh 

Freeman (1983) adalah model kebijakan dan perencanaan bisnis. Model ini 

memfokuskan pada pengembangan dan adanya evaluasi terhadap persetujuan 

keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang didukungnya 

diperlukan kelangsungan usaha perusahaan. Teori stakeholder berfokus pada cara-

cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan 

dengan para stakeholdernya. Menurut The Clarkson Center ForBusiness Ethics 

(1999), Stakeholder dibagi menjadi dua yaitu primary stakeholder seperti investor, 

kreditor, karyawan, dan pemerintah. Sebagai primary memegang peran penting 
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dalam keterlibatan kelangsungan perusahaan terkait. Dimana pihak-pihak disini 

secara ekonomik berhubungan secara jelas dan juga sebagai penanggung risiko. 

Secondary stakeholder, mempunyai hubungan dengan perusahaan namun tidak 

secara ekonomi seperti media massa, lembaga sosial dan masyarakat. 

Institutional ownership adalah investor perusahaan dari instansi-instansi 

lain dimana ia memiliki keterlibatan kelangsungan pada perusahaan terkait. Adanya 

institutional ownership maka dapat membuat suatu perusahaan akan menerima 

masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan dalam kelangsungan perusahaan, 

dengan harapan perusahaan tersebut terus dalam kondisi baik sehingga terhindari 

dari kondisi financial distress. 

 

2.2. Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1. Financial Distress 

2.2.1.1. Definisi Financial Distress 

Financial distress adalah situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak 

mencukupi memenuhi kewajiban saat ini dan perusahaan harus mengambil 

tindakan korektif. Kesulitan keuangan dapat menyebabkan perusahaan default pada 

suatu kontrak dan melibatkan restrukturisasi keuangan antara perusahaan, 

kreditornya, dan investor ekuitasnya (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2000). Menurut 

Yang et al. (1999) financial distress didefinisikan sebagai tahap menuju penurunan 

kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. 

Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya adalah 

tanda dimulainya financial distress, terutama kewajiban yang bersifat jangka 

pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori 
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solvabilitas. Perusahaan yang berada dalam kondisi kesulitan keuangan tidak dapat 

menyediakan dana untuk memenuhi hutang lancarnya (Helena & Saifi, 2018). 

Kondisi ini biasanya ditandai dengan penundaan pengiriman, penurunan kualitas 

produk, penundaan pembayaran tagihan pada kreditor, kondisi ini jika diketahui 

lebih dini maka perusahaan tidak akan sampai pada kebangkrutan (Ratna & 

Marwati, 2018). 

Menurut Altman & Hotchkiss (2006) financial distress adalah suatu konsep 

luas yang terdiri dari beberapa situasi dimana suatu perusahaan menghadapi 

masalah kesulitan keuangan. Perusahaan yang memperlihatkan kondisi keuangan 

yang melemah, maka dapat membuat para pemegang kepentingan kepercayaannya. 

Cara seperti itu membuat para stakeholder tersebut akan mundur untuk bekerja 

sama dengan perusahaan.  

Fachrudin (2008) mengklasifikasikan beberapa definisi mengenai financial 

distress, diantaranya: 

1. Economic Failure 

Economic failure atau kegagalan dalam arti perekonomian dapat terjadi pada 

saat pendapatan perusahaan tidak mampu menutup biaya keseluruhan termasuk 

biaya modal. Nilai sekarang dari arus kas sebenarnya lebih kecil dibandingkan 

dengan kewajiban, atau laba yang lebih kecil daripada modal kerja. Terjadinya 

kegagalan pada perusahaan yang mengalami economic failure atau economic 

distress ini adalah jika arus kas yang diharapkan atau tingkat pendapatan atas 

biaya historis dan investasi jauh lebih kecil dibandingkan biaya modal yang 

dikeluarkan untuk investasi. 
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2. Business Failure 

Business failure atau kegagalan dalam arti bisnis menggambarkan bahwa 

perusahaan mengalami kondisi bisnis yang tidak menguntungkan, dimana 

perusahaan terpaksa harus menghentikan kegiatan operasionalnya karena 

ketidakmampuannya untuk menghasilkan keuntungan demi menutupi jumlah 

pengeluaran. 

3. Technical Insolvency 

Sebuah perusahaan dapat dikategorikan mengalami kondisi technical 

insolvency apabila pada perusahaan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk 

melunasi seluruh kewajiban jatuh temponya akibat dari kepemilikan aktiva 

lancar yang tidak mencukupi. 

4. Insolvency in Bankruptcy Sense 

Insolvency in bankruptcy sense merupakan sebuah keadaan yang dialami oleh 

perusahaan, dimana nilai buku dari keseluruhan kewajiban melebihi nilai pasar 

dari aktiva perusahaan sehingga ekuitasnya menjadi negatif. 

5. Legal Bankruptcy 

Legal bankruptcy merupakan sebuah istilah kegagalan yang seringkali 

digunakan dalam perusahaan. Sebuah perusahaan tidak dapat dikatakan 

bangkrut secara hukum, kecuali diajukan tuntutan secara resmi dengan 

Undang-Undang Federal, karena suatu perusahaan harus secara legal 

diumumkan kebangkrutannya agar tidak membayar pajak. 
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2.2.1.2. Penyebab Financial Distress 

Prediktor utama financial distress atau kesulitan keuangan dan arah 

pengaruhnya dalam probabilitas kegagalan dapat distrukturkan sebagai berikut 

(Pasaribu & Gunadarma (2008) : 

1. Kerugian, semakin tinggi kerugian perusahaan semakin tinggi probabilitasnya 

untuk mengalami distress (+). 

2. Hutang, kebangkrutan biasanya diawali dengan terjadinya moment gagal bayar, 

karena semakin besar jumlah hutang, semakin tinggi probabilitas financial 

distress (+). 

3. Usia perusahaan, umur perusahaan memiliki pengaruh berbentuk U terbalik 

dengan probabilitas keluar dari financial distress. Selama periode permulaan, 

pertumbuhan kesempatan akan gagal meningkat, periode pertengahan 

berhubungan dengan probabilitas gagal yang stabil, dan semakin bertambah 

usianya semakin menurun probabilitas menjadi gagal. 

4. Ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh berbentuk U terbalik dengan 

probabilitas bergerak ke arah non-distress. 

5. Status legal, kemampuan yang terbatas memiliki pengaruh positif terhaap 

probabilitas keluar dari status financial distress (+). 

6. Corporate shareholder, keberadaan pemegang saham memiliki pengaruh 

negatif terhadap probabilitas yang bergerak ke arah financial distress. 

7. Jumlah kreditur, perusahaan dengan banyak kreditur hampir sama Gerakan 

yang cepat ke arah financial distress (-). 
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8. Diversifikasi, perusahaan yang terdiversifikasi memiliki probabilitas yang 

tinggi terhadap financial distress dibanding perusahaan yang tidak 

terdiversifikasi (-). 

9. Sektor industri dapat menentukan akses perusahaan terhadap keuangan. 

10. Pengaruh siklus bisnis, kinerja industri yang secara keseluruhan buruk, 

meningkatkan probabilitas perusahaan terhadap kondisi financial distress. 

Fachrudin (2008) mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan dan 

menamainya dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas penyebab kesulitan 

keuangan. Menurutnya, ada tiga penyebab kesulitan keuangan yang mungkin 

mengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu: 

1. Neoclassical Model 

Pada kasus ini, kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak tepat. 

Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai campuran 

asset yang salah. Mengestimasikan kesulitan dilakukan dengan data neraca dan 

laporan laba rugi. Misalnya profit/assets (untuk mengukur profitabilitas), dan 

liabilities/assets (untuk mengukur leverage). 

2. Finansial Model 

Campuran asset benar tapi struktur keuangan asalah dengan liquidity costrains 

(batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan 

hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka pendek. 

Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan struktur modal yang 

inherited menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapat secara terang 

ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atau buruk untuk 
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direstrukturisasi. Model ini mengestimasi kesulitan dengan indikator keuangan 

atau indikator kinerja seperti turnover/total asset, revenue/turnover, ROA, 

ROE, profit margin, stock turnoer, receivables turnover, cash flow/total equity, 

debt ratio, working capital, total equity per share, EPS ratio, dan sebagainya. 

3. Corporate Governance Model 

Disini, kebangkrutan mempunyai campuran asset dan struktur keuangan yang 

benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan 

menjadi out of the market sebagai konsekuensinya dari masalah dalam tata 

kelola perusahaan yang tak terpecahkan. Model ini mengestimasikan kesulitan 

dengan struktur tata kelola perusahaan dan goodwill perusahaan. 

 

2.2.1.3.Metode untuk Memprediksi Financial Distress 

Metode yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan 

adalah model diskriminan Altman. Pada 1968, MDA digunakan oleh Edward I. 

Altman, seorang professor di New York University untuk membangun model 

prediksi kebangkrutan perusahaan yang kemudian dikenal dengan metode Altman 

Z score. Z-score adalah skor yang ditentukan dari perhitungan rasio keuangan yang 

menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan (Ramdhani, 2009). 

Model pertama yang dikembangkan Altman ini ditujukan untuk memprediksi 

kebangkrutan perusahaan publik manufaktur, namun kemudian Altman 

mengembangkan modelnya untuk memprediksi kebangkrutan di bidang lain 

dengan beberapa modifikasi (Altman & Hotchkiss, 2006). Beberapa model Altman 

Z-Score yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 
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1. Model Altman Z-Score (Z-Score) 

Altman berpendapat bahwa pengukuran rasio likuiditas, profitabilitas, 

leverage, solvabilitas, dan aktivitas merupakan rasio yang paling signifikan 

dari beberapa rasio keuangan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. 

Formulanya adalah sebagai berikut: 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 +3,3 X3 + 0,6 X4 + 0,999 X5 

Keterangan: 

Z  = bankruptcy index 

X1 = working capital / total assets 

X2 = retained earnings / total assets 

X3 = earnings before interest and taxes / total assets 

X4 = market value of equity / book value of debt 

X5 = sales / total assets 

Dari hasil perhitungan model Altman diperoleh nilai Z-Score yang dibagi 

dalam tiga kategori sebagai berikut: 

a. Jika nilai Z > 2,99 maka perusahaan termasuk dalam kategori tidak pailit. 

b. Jika nilai 1,80 ≤ Z ≤ 2,99 maka perusahaan termasuk dalam kategori grey 

area (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan mengalami kepailitan atau 

tidak) 

c. Jika nilai Z < 1,80 maka perusahaan termasuk dalam kategori pailit. 

2. Model Altman Z-Score Revisi (Z’-Score) 

Model yang dikembangkan oleh Edward I. Altman pada tahun 1968 mengalami 

suatu revisi pada tahun 1983. Model ini mampu untuk memprediksi financial 
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distress dan kepailitan terjadi. Revisi yang dilakukan oleh Altman merupakan 

penyesuaian yang dilakukan agar model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya 

diaplikasikan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak go public (firms in the 

private sector). Model ini bisa digunakan untuk memprediksi kesulitan 

keuangan yang terjadi pada usaha kecil menengah. Model tersebut mengalami 

perubahan pada satu variabel yaitu X4 di mana market value of equity diubah 

menjadi book value of equity, sehingga model revisinya menjadi sebagai 

berikut (Ramadhani, 2009): 

Z’ = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998 X5 

Keterangan: 

Z’  = bankruptcy index 

X1 = working capital / total assets 

X2 = retained earnings / total assets 

X3 = earnings before interest and taxes / total assets 

X4 = book of value equity / book value of debt 

X5 = sales / total assets 

Dari hasil perhitungan model Altman diperoleh nilai Z-Score yang dibagi 

dalam tiga kategori sebagai berikut: 

a. Jika nilai Z’ > 2,90 maka perusahaan termasuk dalam kategori tidak pailit. 

b. Jika nilai 1,23 ≤ Z’ ≤ 2,90 maka perusahaan termasuk dalam kategori grey 

area (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan mengalami kepailitan atau 

tidak) 

c. Jika nilai Z’ < 1,23 maka perusahaan termasuk dalam kategori pailit. 
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3. Model Altman Z-Score Modifikasi (Z’’-Score) 

Model yang dikembangkan oleh Edward I. Altman pada tahun 1968 mengalami 

suatu modifikasi pada tahun 1995. Altman melakukan modifikasi model untuk 

meminimalisir efek industri karena keberadaan variabel perputaran asset (X5). 

Dengan model yang dimodifikasi, model Altman dapat diterapkan pada semua 

perusahaan baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan non-manufaktur. 

Dalam Model Altman Z-Score Modifikasi, Altman mengeliminasi variabel X5, 

yaitu rasio penjualan terhadap total asset, sehingga model modifikasinya 

menjadi sebagai berikut (Ramadhani, 2009): 

Z” = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4  

Keterangan: 

Z  = bankruptcy index 

X1 = working capital / total assets 

X2 = retained earnings / total assets 

X3 = earnings before interest and taxes / total assets 

X4 = market value of equity / book value of debt 

Dari hasil perhitungan model Altman diperoleh nilai Z-Score yang dibagi 

dalam tiga kategori sebagai berikut: 

a. Jika nilai Z” > 2,60 maka perusahaan termasuk dalam kategori tidak pailit. 

b. Jika nilai 1,10 ≤ Z” ≤ 2,60 maka perusahaan termasuk dalam kategori grey 

area (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan mengalami kepailitan atau 

tidak) 

c. Jika nilai Z” < 1,10 maka perusahaan termasuk dalam kategori pailit. 
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2.2.2. Leverage 

Leverage ialah rasio yang dapat dipakai untuk menghitung seberapa besar 

pembelanjaan atau pembiayaan suatu perusahaan berasal dari utang (Pusvita, 2019). 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total utangnya 

lebih besar dibandingkan dengan total asetnya (Hanafi, 2014). Penggunaan utang 

yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk 

dalam kategori extreme leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam 

tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (Fahmi, 

2017).  

Rasio leverage menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai 

dengan hutang. Rasio ini menunjukkan perlunya perusahaan memikirkan untuk 

menyediakan pendanaan hutang-hutang perusahaan yang sedang ditanggung 

(Ratna & Marwati, 2018). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Berdasarkan teori keagenan, kelangsungan hidup perusahan dalam hal apakah agen 

memutuskan untuk melakukan pendanaan dari pihak ketiga atau tidak berada di 

tangan agen. Jika proporsi hutang yang dimiliki perusahaan terlalu besar, maka 

perlu dipertanyakan apakah terjadi kesalahan pengambilan keputusan oleh agen 

dalam mengelola perusahaan atau agen memang sengaja bertindak dengan 

mementingkan dirinya sendiri (Agustini & Wirawati, 2019). 

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio 

solvabilitas (Kasmir, 2008), yaitu: 
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1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya 

(kreditor). 

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan 

modal. 

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. 

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva. 

Terdapat beberapa rasio alternatif untuk melihat kondisi leverage 

perusahaan yaitu: 

1. Debt to Total Assets atau Debt Ratio 

Rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan utang 

perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total 

asset (Fahmi, 2017). Rasio ini menunjukkan seberapa besar kewajiban yang 

harus dipenuhi perusahaan kepada pihak lain. 

DTAR = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

2. Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio merupakan perbandingan rasio yang digunakan untuk 

menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana 

yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan (Kasmir, 

2008). Rasio Debt to Equity ini merupakan rasio penting untuk diperhatikan 

pada saat memeriksa kesehatan keuangan perusahaan. Jika rasionya 
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meningkat, ini artinya perusahaan dibiayai oleh kreditor (pemberi utang) dan 

bukan dari sumber keuangannya sendiri yang mungkin merupakan trend yang 

cukup berbahaya. Pemberi pinjaman dan investor biasanya memilih Debt to 

Equity Ratio yang rendah karena mereka lebih terlindungi jika terjadi 

penurunan bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. 

DER = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 

3. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) 

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan 

antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh 

perusahaan. rumus untuk mencari LTDtER dapat digunakan sebagai berikut: 

LTDtER = Long Term Debt / Equity 

4. Times Interest Earned 

Menurut J. Fred Weston, Times Interest Earned merupakan rasio untuk mencari 

jumlah kali perolehan bungan. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Horne juga 

sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti 

coverage ratio. Rumus untuk mencari Times Interest Earned dapat digunakan 

dengan dua cara yaitu sebagai berikut: 

Times Interest Earned = EBT / Biaya Bunga (interest) 

Times Interest Earned = (EBT + Biaya Bunga) / Biaya Bunga (interest) 

5. Fixe Charge Coverage (FCC) 



38 
 

 

Fixe Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang 

menyerupai Times Interest Earned. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini 

dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa 

aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Biaya tetap merupakan biaya 

bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rumus untuk 

mencari FCC dapat digunakan sebagai berikut: 

Fixe Charge Coverage (FCC) = (EBT + Biaya Bunga + Kewajiban Sewa) / 

(Biaya Bunga + Kewajiban Sewa) 

Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio utang (debt 

ratio) atau debt to asset ratio yaitu total utang dibagi dengan total aktiva. Menurut 

Kasmir (2008), tingkat standar DAR untuk industri dapat dikatakan aman adalah 

sebesar 35%. Sebuah perusahaan yang  memiliki rasio DAR lebih atau kurang dari 

35%, maka akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Baik itu berpengaruh positif 

atau negatif.  

 

2.2.3. Institutional Ownership 

Institutional ownership atau kepemilikan institusional menurut Sri (2016) 

kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh 

institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk 

mengurangi konflik kepentingan. Menurut Haq et al. (2016) kepemilikan 

institusional merupakan persentasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh badan 

hukum seperti perusahaan dana pensiun, asuransi, reksadana, bank, dan institusi-

institusi lainnya. 
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Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh 

institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, 

dan dana pensiun) yang terdapat pada perusahaan (Nyoman, 2016). Sedangkan 

menurut Yuniarti (2016) kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan 

saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki 

oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam presentase. 

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor 

manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan 

mendukung peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Adanya kepemilikan 

institusional, investor akan lebih percaya terhadap suatu perusahaan karena 

persentase kepemilikan institusinal akan mendorong monitoring yang selanjutnya 

akan mempengaruhi kekuatan voting yang dapat mengubah suatu kebijakan 

manajemen (Haq et al., 2016). Pengawasan yang dilakukan oleh investor 

institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh 

kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi 

mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional 

yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak 

investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. 

Struktur kepemilikan dapat memungkinan suatu perusahaan berada pada 

posisi tekanan keuangan. Komitmen dari pemiliknya ini dijelaskan dalam struktur 

kepemilikan untuk menyelamatkan perusahaan. Adanya kepemilikan saham oleh 

investor institusional yang tinggi ini maka pemegang saham institusional dapat 

menggantikan atau memperkuat fungsi monitoring dari dewan dalam perusahaan 
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(Wardhani, 2007). Selain itu kepemilikan institusional menjadi penting karena 

investor institusi dapat mempengaruhi seluruh kegiatan yang dilakukan 

manajemen (Prastiwi & Dewi, 2019). 

Kepemilikan institusional sebagai penyedia dana untuk modal perusahaan 

mempunyai klasifikasi tertentu dalam menginvestasikan dananya kepada 

perusahaan. Strategi perusahaan untuk meraih kepercayaan institusi, maka 

perusahaan harus memberikan informasi yang handal dan relevan kepada pihak 

institusi melalui pelaporan keuangan. Terjaminnya kualitas pelaporan keuangan, 

hal ini akan berpengaruh pada persentase laba dimasa mendatang. 

Penelitian ini mengukur kepemilikan institusional dengan menghitung 

jumlah kepemilikan institusional dibagi jumlah saham perusahaan. Menurut 

Utama & Veronica (2005) menemukan bahwa pada level 0% - 5% terdapat 

hubungan non linear antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan, 

berhubungan negatif terhadap kinerja perusahaan pada level 5% - 25%, 

berhubungan positif terahadap kinerja perusahaan pada level 25% - 50% dan 

berhubungan negatif pada level lebih dari 50%, yang berarti bahwa ketika 

persentase kepemilikan institusional berada pada level 25% - 50%, kinerja 

perusahaan akan meningkat sehingga akan menurunkan financial distress. 

Kepemilikan institusional berada pada level lebih dari 50% maka akan dapat 

meningkatkan financial distress. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

kepemilikan institusional adalah sebagai berikut: 

Kep. Institusional = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 x 100% 
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2.2.4. Board of Directors 

Board of Directors atau dewan direksi dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang berwenang dan 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, 

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Pasal 92 ayat (3) 

menyebutkan bahwa dewan direksi sebaiknya terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih. 

Pembagian tugas dan wewenang antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan 

pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pembagian tugas dan 

wewenang didasarkan kepada keputusan dari dewan direksi apabila dalam RUPS 

tidak menetapkan hal tersebut. Direksi dalam menjalankan kepengurusannya harus 

sesuai dengan maksud dan tujuan dari perusahaan, dimana berdasarkan pada 

kebijakan yang dipandang tepat dan dalam batas yang ditentukan dalam Undang-

Undang dan/atau anggaran dasar. 

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengelolaan serta menentukan kebijakan dan strategi yang akan 

diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk kepentingan perusahaan 

(Setiawan et al., 2014). Wewenang tersebut seperti mewakili perusahaan, baik di 

dalam maupun di luar pengadilan, memimpin dan menyelenggarakan kegiatan 

operasional sesuai misi dan visi perusahaan serta memelihara dan mengurus 

kekayaan perusahaan, berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, 

keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri, serta memastikan 

konsisten penerapan GCG. Direksi melaksanakan tugas strategis, tugas operasional 
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serta tugas legal dan administratif. Direksi utama bertugas memimpin dan 

mengelola perusahaan sejalan dengan tujuan dan target perusahaan, memperbaiki 

tingkat efesiensi dan efektivitas perusahaan, mempertahankan dan mengelola, serta 

menjaga asset perusahaan. Direktur utama bertugas pula memastikan perusahaan 

agar melakukan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan para 

pemangku kepentingan. 

Seorang dewan direksi harus menetapkan kebijakan keseluruhan 

perusahaan dan memberikan berbagai saran pada CEO serta eksekutif senior 

lainnya, yang mengelola aktivitas harian perusahaan (Horne & Wachowicz, 2005). 

Selain itu, anggota dari dewan direksi perlu memiliki reputasi moral yang baik dan 

kompetensi teknis yang mendukung dengan penetapan standar profesionalisme 

tertentu. Dewan direksi berkewajiban menjaga transparansi dalam menjalankan 

operasional perusahaan sehingga penyampaian segala informasi kepada 

stakeholder menjadi jelas. Sesuai dengan Pedoman Umum Good Corporate 

Governance Indonesia dalam Santoso et al. (2017), direksi harus profesional yaitu 

berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk 

menjalankan tugasnya. Direksi juga mempertanggungjawabkan kepengurusannya 

dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, 

dewan direksi mempunyai fungsi yang berpengaruh besar terhadap kelangsungan 

perusahaan. 

Menurut Chtourou, Bédard, & Courteau (2001) dan Nurulita (2015) 

menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi yang lebih besar dapat memonitor proses 

pelaporan keuangan serta mengawasi kinerja manajerial dengan lebih efektif 
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dibandingkan ukuran dewan direksi yang lebih kecil. Besarnya ukuran dewan 

direksi yang ideal menurut Jensen & Meckling (1976) maskimal adalah tujuh (7) 

orang. Sebab, jika jumlah dewan direksi yang terlalu besar melebihi tujuh orang 

akan memberikan kesempatan kepada manajemen untuk melakukan manipulasi 

data. 

 

2.2.5. Agency Cost 

Agency cost adalah biaya-biaya yang ditanggung oleh pemegang saham 

untuk mencegah atau meminimalkan masalah-masalah keagenan dan 

memaksimalkan keuntungan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Biaya 

keagenan (agency cost) adalah konsep mengenai biaya pemilik (principal) baik 

organisasi, perseorangan atau sekelompok orang, ketika pemilik memilih atau 

mempekerjakan agen untuk bertindak atas namanya. Kedua belah pihak yang 

memiliki kepentingan yang berbeda dan agen memiliki informasi lebih banyak, 

maka pemilik tidak bisa secara langsung memastikan bahwa agennya selalu 

bertindak dalam kepentingan yang diharapkan principal atau dapat dikatakan 

bahwa agen dan principal lebih mementingkan kepentingan masing-masing. 

Masalah keagenan ini dapat menimbulkan suatu costs, yaitu meliputi biaya 

pengawasan (monitoring), biaya ikatan (bonding), biaya residual (residual costs). 

Menurut Fachrudin (2011), agency cost merupakan pemberian insentif yang layak 

kepada manajer, serta biaya pengawasan untuk mencegah adanya keinginan 

manajer yang mungkin akan melakukan tindakan yang bertentangan dengna tujuan 

pemilik saham. 
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Biaya keagenan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 

mencapai titik temu atas perbedaan kepentingan antara agen dan principal (Hendro 

dan Wardhani, 2016). Untuk mengukur biaya agensi (agency costs) secara absolut, 

harus terdapat titik referensi (reference point) guna membandingkan beberapa 

kasus struktur kepemilikan. Disebutkan dalam teori agensi Jensen dan Meckling 

(1976) jika manajer memiliki 100% saham, maka pada perusahaan tersebut tidak 

terdapat biaya agensi (zero agency costs), Perusahaan dengan zero agency cost 

biasanya hanya terdapat pada perusahaan kecil. Manajemen yang memiliki kurang 

dari 100% saham perusahaan, maka pemilik modal (shareholder) menanggung 

biaya agensi yang berasal dari keputusan manajer yang lebih mengutamakan 

kepentingannya sendiri, yang ditunjukkan dengan adanya alokasi kas (free cash 

flow) untuk pengeluaran-pengeluaran non esensial (perquisite consumption) dan 

melakukan keputusan-keputusan investasi yang tidak optimal (Ade, 2008). Strategi 

untuk menghindari pengeluaran yang sia-sia, pemegang saham memantau aktivitas 

para manajer. Kegiatan pemantauan ini meningkatkan biaya pemantauan dan 

meningkatkan biaya agensi (Guizani, 2017). Jadi, dapat disimpulkan bahwa biaya 

agensi merupakan biaya yang timbul ketika terjadi konflik antara prinsipal dan agen 

karena adanya perbedaan kepentingan. Oleh karena adanya pemisahan antara 

pembuat keputusan dan pemilik perusahaan, timbul kemungkinan bahwa manajer 

sebagai pembuat keputusan akan cenderung lebih mengutamakan kepentingan 

pribadinya daripada membuat keputusan untuk memaksimalkan kesejahteraan 

pemegang saham. Pemegang saham berusaha menjaga agar pihak manajemen tidak 

terlalu banyak memegang kas, karena kas yang banyak akan mendorong pihak 
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manajemen untuk menggunakan kas tersebut bagi kepentingan sendiri (Auditta, 

2014). 

Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer dengan pemiliki 

saham. Perusahaan bisa dilihat sebagai satu rangkaian kontrak antara pihak-pihak 

yang berkaitan. Manajer dikontrak oleh pemegang saham untuk mengelola 

perusahaan agar perusahaan tersebut menghasilkan aliran kas yang bisa 

meningkatkan nilai perusahaan, dengan demikian kemakmuran pemegang saham 

juga akan meningkat. Seringkali manajer bertindak tidak sesuai dengan 

kepentingan dari pemegang saham. Hal ini kemudian akan memunculkan konflik 

keagenan yang dapat merugikan kondisi keuangan perusahaan (Ayuningtias, 2013). 

Hal ini dikarenakan, adanya konflik keagenan memaksa pemilik perusahaan untuk 

mengeluarkan sejumlah biaya yang disebut dengan biaya agensi.  Agency costs 

yang semakin tinggi mencerminkan bahwa semakin kompleks konflik keagenan di 

dalam perusahaan (Astuti dan Rahman 2015) Artinya, ketika masalah yang terjadi 

antara prinsipal dan agen semakin besar maka akan semakin besar pula biaya agen 

yang ditimbulkan. 

Ada beberapa alternatif untuk mengurangi agency cost. Pertama, 

meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen dan selain itu 

manajer merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil, dan juga 

apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan 

yang salah. Kepemilikan ini menyejajarkan kepentingan manajemen dengan 

pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan saham oleh manajemen merupakan insentif bagi para manajer untuk 
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meningkatkan kinerja perusahaan. Kedua, dengan menggunakan dividen payout 

ratio, dengan demikian tidak tersedia cukup banyak free cash flow dan manajemen 

tidak memiliki kesempatan untuk berinvetasi yang tidak sesuai dengan keinginan 

pemegang saham. Ketiga, institutional investor sebagai monitoring agents. Moh‘d 

et al (1998) menyatakan bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari luar 

yaitu institutional investor dan shareholder dispersion dapat mengurangi agency 

cost. Hal ini karena kepemilikan mewakili suatu sumber kekuasaan (source of 

power) yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya menentang 

terhadap keberadaan manajemen. Adanya kepemilikan oleh investor institutional 

seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi atau institusi lain akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja 

manajemen (Fadah, 2012). 

Biaya keagenan dikeluarkan untuk meminimalisir konflik keagenan. Jensen 

dan Meckling mengemukakan bahwa ada tiga macam jenis agency cost yaitu: 

1. The Monitoring Expenditure by the Principal. Biaya yang harus dikeluarkan 

dan ditanggung oleh pemegang saham (principal) untuk memonitoring 

perilaku manajer (agen). 

2. The Bonding Cost. Biaya yang harus ditanggung oleh manajer untuk 

menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa manajer akan 

bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 

3. The Residual Cost. Pengorbanan sebagai akibat berkurangnya kemakmuran 

pemegang saham dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan 

manajer. 
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Menurut Ross (1977) menjelaskan bahwa biaya keagenan dapat memiliki 

dua macam. Pertama, biaya keagenan dapat berupa suatu pengeluaran perusahaan 

yang menguntungkan manajemen namun merugikan pemegang saham. Kedua, 

biaya keagenan yang timbul akibat adanya kebutuhan untuk mengawasi tindakan-

tindakan manajemen. 

Pengukuran agency cost dapat dilakukan dengan berbagai macam rumus 

sebagai berikut: 

1. Asset Turn Over 

Besarnya agency cost atau biaya pengawasan yang dikeluarkan tercermin dari 

pemanfaatan asset perusahaan (Zheng 2013). Tingkat agency cost dapat 

direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran asset. Semakin efisien 

penggunaan asset perusahaan maka biaya pengawasan yang dikeluarkan akan 

semakin kecil, sehingga tingkat kepercayaan pemegang saham terhadap 

manajer akan lebih besar. Semakin tinggi perputaran asset (asset turnover) 

menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk 

menghasilkan penjualan. Semakin tinggi perputaran asset juga menunjukkan 

bahwa manajemen tidak melakukan pemborosan dalam penggunaan asetnya. 

Aset Turn Over = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

 

2. Selling and General Administration  

Pengukuran biaya agensi manajerial berdasarkan rasio beban administrasi dan 

umum merefleksikan diskresi manajerial dalam membelanjakan sumber daya 

perusahaan. Pengukuran biaya agensi manajerial dengan menggunakan rasio 
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beban operasi terhadap pendapatan perusahaan dapat mempengaruhi nilai 

suatu perusahaan. Semakin tinggi beban diskresi manajerial semakin tinggi 

agency cost yang terjadi. Menurut Ningsih (2013) biaya operasi dikategorikan 

baik pada level 95% - 96%. Biaya operasi yang berada di bawah atau di atas 

level tersebut dikategorikan buruk. Artinya biaya operasi dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan yang kurang maksimal. Biaya agensi dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Selling and General Administration = 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

 

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sudah 

mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi financial distress. Beberapa 

penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan variabel dependen yaitu 

financial distress, variabel independen yaitu leverage, institutional ownership, dan 

board of directors, serta variabel mediasi yaitu agency cost yang dijadikan aacuan 

atau panduan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Crutchley et al tahun 2001 meneliti tentang 

pengaruh keputusan keuangan dan struktur kepemilikan terhadap biaya agensi. 

Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan leverage, dividend, insider 

ownership dan institutional ownership. Populasi pada penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar pada New York and American Stock Exchange selama 3 

tahun yaitu 1987-1993. Analisis data menggunakan four-equation simultaneous 

system. Institutional ownership berpengaruh negatif terhadap biaya agensi. 
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Institutional ownership berpengaruh negatif terhadap leverage dan dividend. 

Dimana ketika institutional ownership tinggi akan menurunkan nilai leverage. 

Ketika nilai leverage rendah maka biaya agensi yang dikeluarkan juga rendah. 

Sehingga leverage berpengaruh positif terhadap biaya agensi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Elloumi & Gueyie tahun 2001 meneliti 

tentang pengaruh corporate governance terhadap financial distress. Corporate 

governance digambarkan melalui variabel persentase kepemilikan institusional, 

ukuran dewan direksi, komite audit, kepemilikan saham, dan perubahan CEO 

sebagai variabel independen. Sedangkan earnings per share, likuiditas, dan 

leverage dijadikan sebagai variabel kontrol. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan terbuka di Canadian pada tahun 1994-1998. Jumlah sampel yang 

didapatkan sebesar 92 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

persentase kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien sebesar -4,890 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya persentase kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap financial distress. Ukuran dewan direksi memiliki 

nilai koefisien sebesar 0,485 dan nilai signifikansi sebesar 0,314 yang artinya 

ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap financial distress. Komite audit 

memiliki nilai koefisien sebesar -1,597 dan nilai signifikansi sebesar 0,058 yang 

artinya persentase komite audit berpengaruh negatif terhadap financial distress. 

Kepemilikan saham memiliki nilai koefisien sebesar -5,018 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 yang artinya kepemilikan saham berpengaruh negatif terhadap 

financial distress. Perubahan CEO memiliki nilai koefisien sebesar 6,493 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 yang artinya perubahan CEO berpengaruh positif 



50 
 

 

terhadap financial distress. Leverage memiliki nilai koefisien sebesar 2,253 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,012 yang artinya leverage berpengaruh positif terhadap 

financial distress. Likuiditas memiliki nilai koefisien sebesar -3,562 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 yang artinya likuiditas berpengaruh negatif terhadap 

financial distress. Earning per share memiliki nilai koefisien sebesar -3,542 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya earning per share berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. 

Penelitian yang dilakukan oleh Parker et al. tahun 2002 meneliti tentang 

pengaruh corporate governance terhadap kegagalan perusahaan. Populasi 

penelitian ini adalah US-Companies. Pemilihan sampel berdasarkan purposive 

sampling dan didapatkan 176 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap 

kebangkrutan dengan rasio 0,97 pada p-value 0,07. Blockholder berpengaruh 

signifikan terhadap kesulitan keuangan. Keberadaan blokcholder memberikan 

pengaruh dengan cara melindungi operasi perusahaan dan mendukung perusahaan 

untuk pulih. Dengan kata lain, adanya kepemilikan saham menandakan prospek 

positif untuk masa depan perusahaa. Kepemilikan manajerial juga berpengaruh 

negatif terhadap kemungkinan financial distress dengan p-value 0,079. Perubahan 

CEO pada perusahaan berpengaruh dua kali lebih mungkin untuk mengalami 

kebangkrutan (rasio 2,03, p-value 0.06). Ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. Keterlibatan kreditur tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kesulitan keuangan. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap financial 

distress dengan koefisien 1,94 dan nilai signifikansi 0,008. Likuiditas berpengaruh 
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negatif terhadap financial distress dengan nilai koefisien 0,42 dan nilai signifikansi 

0,035. Profitabilitas berpengaruh terhadap financial distress dengan nilai koefisien 

0,90 dan nilai signifikansi 0,008. Leverage tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. 

Penelitian yang dilakukan oleh Singh & Davidson tahun 2003 meneliti 

tentang pengaruh corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap biaya 

agensi. Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan manajerial 

ownership, outside block ownership, dan board size dan komposisi mekanisme 

biaya agensi. Leverage sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian ini sebanyak 

236 perusahaan dari tahun 1992-1994. Manajerial ownership berpengaruh negatif 

terhadap biaya agensi. Outside block ownership tidak berpengaruh terhadap biaya 

agensi. Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap biaya agensi. Leverage 

berpengaruh positif terhadap biaya agensi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Florackis & Ozkan tahun 2008 meneliti 

tentang pengaruh corporate governance terhadap biaya agensi. Penelitian ini 

menggunakan dua proksi alternatif untuk biaya agensi, yaitu rasio asset turnover 

dan general and administrative expenses (SG&A). Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah utang, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

terkonsentrasi, dewan direksi, kompensasi manajerial, peluang pertumbuhan. 

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan UK dari 1450 perusahaan dan 

diambil sampel menggunakan purposive sampling didapatkan sebanyak 897 dari 

perusahaan yang terdaftar di UK selama 1999-2003. Analisis data menggunakan 

cross sectional regression. Hasil penelitian ini menunjukkan ketika menggunakan 



52 
 

 

proksi SG&A menunjukkan hasil berbeda dengan menggunakan proksi asset 

turnover. Hasil menunjukkan bahwa ketika menggunakan proksi SG&A 

manajerial ownership, insitusional ownership, kepemilikan terkonsentrasi, 

kompensasi manajer, peluang pertumbuhan dan dewan direksi berpengaruh negatif 

terhadap biaya agensi. Sedangkan untuk variabel utang berpengaruh positif 

terhadap biaya agensi. Ketika menggunakan proksi asset turnover, pengaruh 

manajerial ownership, insitusional ownership dan ownership concentration 

menunjukkan pengaruh positif terhadap biaya agensi. Peluang pertumbuhan juga 

menunjukkan pengaruh positif terhadap biaya agensi. Utang berpengaruh negatif 

terhadap biaya agensi. Kompensasi manajer berpengaruh positif terhadap biaya 

agensi dan dewan direksi berpengaruh positif juga. 

Penelitian yang dilakukan oleh Li et al. tahun 2008 meneliti tentang 

pengaruh struktur kepemilikan, direktur independen, biaya agensi terhadap 

financial distress. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan 

saham, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional/negara, kepemilikan 

manajerial, dewan direksi independen, manajerial biaya agensi, dan opini audit.  

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Chinese Securities 

Regulatory Commission (CSRC) pada tahun 1998-2005. Sampel yang didapat 

sebanyak 212 perusahaan dengan data final sebanyak 192 perusahaan. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis binary logistik. Hasil penelitian 

ini menunjukkan kepemilikan saham berpengaruh negatif terhadap financial 

distress dengan nilai koefisien -2,646 dan nilai signifikansi 0,009. Kepemilikan 

terkonsentarasi berpengaruh negatif terhadap financial distress dengan nilai 
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koefisien -1,975 dan nilai signifikansi 0,050. Kepemilikan institusional/negara 

berpengaruh negatif terhadap financial distress dengan nilai koefisien -1,679 dan 

nilai signifikansi 0,006. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

financial distress dengan nilai koefisien -1,679 dan nilai signifikansi 0,096. Dewan 

direksi independen berpengaruh negatif terhadap financial distress dengan nilai 

koefisien -1,847 dan nilai signifikansi 0,066. Biaya agensi manajerial berpengaruh 

positif terhadap financial distress dengan nilai koefisien 4,025 dan nilai signifikansi 

0,000. Opini audit berpengaruh negatif terhadap financial distress dengan nilai 

koefisien -6,541 dan nilai signifikansi 0,000. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gul et al. tahun 2012 meneliti tentang 

pengaruh corporate governance dan struktur kepemilikan terhadap biaya agensi. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan direksi, kepemilikan 

institusional, kepemilikan luar, ukuran perusahaan, dualitas CEO, struktur 

remunerasi, dan dewan independen. Sampel yang diambil sebanyak 50 perusahaan 

yang berasal dari Karachi Stock Exchange selama periode 2003-2006. Analisis data 

menggunakan regresi multivariat. Hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan 

direktur dan institusional yang lebih tinggi mengurangi tingkat biaya agensi. Papan 

berukuran lebih kecil juga menghasilkan penurunan biaya agensi. Dewan 

independensi memiliki hubungan positif dengan rasio pemanfaatan aset. Pemisahan 

jabatan CEO dan ketua dan remunerasi yang lebih tinggi menurunkan biaya agensi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtias tahun 2013 meneliti mengenai 

analisis pengaruh struktur kepemilikan, board composition, dan agency cost 

terhadap financial distress. Struktur kepemilikan digambarkan melalui insider 
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ownership, institutional ownership, dan blockholder ownership sebagai variabel 

independen. Board composition digambarkan melalui board of commissioner size 

dan independent board sebagai variabel independen. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh perusahaan delisted 2008-2010 yaitu sebanyak 20 perusahaan. 

Sementara sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik 

purposive sampling dan diperoleh yaitu 18 perusahaan. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian ini yaitu terdapat 

pengaruh antara variabel institutional ownership, blockholder ownership, 

commissioner board size, dan agency cost terhadap financial distress. Sementara 

untuk variabel insider ownership dan independent board tidak dapat membuktikan 

pengaruhnya terhadap financial distress. Nilai koefisien nagelkereke R2 diperoleh 

sebesar 0,378 atau 37,8%, sisanya sebesar 62,2% dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar penelitian ini. Agency cost memiliki pengaruh positif terhadap financial 

distress, institusional ownership, blockholder ownership, board of commissioner 

size memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress. Sedangkan insider 

ownership dan independent board tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah & Purwanto tahun 2013 meneliti 

mengenai pengaruh struktur corporate governance dan financial indicators 

terhadap kondisi financial distress. Struktur corporate governance dan financial 

indicators berperan sebagai variabel independent. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009 sampai dengan 2011. Sampel penelitian ditentukan berdasarkan 

purposive sampling, dan diperoleh jumlah sampel sebesar 45 perusahaan. Pengujian 
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hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Hasil yang didapatkan 

dari penelitian ini yaitu ukuran dewan direksi (DIR_SIZE) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,024 dan nilai beta korelasi sebesar -0,714 yang menyatakan 

bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress. 

Ukuran dewan komisaris (COM_SIZE) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,280, 

komisaris independen (IND_COM) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,376, 

komite audit (AUD_COM) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,927, likuiditas 

(LIQ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,922, profitabilitas (PROF) memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,959 yang artinya variabel-variabel ini tidak berpengaruh 

terhadap financial distress karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Kepemilikan 

institusional (INS_OWN) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,024 dan nilai beta 

korelasi sebesar -3,405 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap financial distress. Leverage (LEV) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,004 dan nilai beta korelasi sebesar 3,837 yang menyatakan 

bahwa rasio leverage memiliki pengaruh positif terhadap financial distress.  

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah & Syafruddin tahun 2013 meneliti 

tentang analisis pengaruh karakteristik corporate governance terhadap 

kemungkinan financial distress. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. Penentuan 

sampel menggunakan metode purposive sampling dan didapatkan 268 perusahaan. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi memiliki nilai 

koefisien sebesar -8,641 dan signifikansi sebesar 0,018, kepemilikan pemerintah 
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memiliki nilai koefisien sebesar -88,448 dan signifikansi sebesar 0,995, 

kepemilikan manajerial memiliki nilai koefisien sebesar -1,899 dan signifikansi 

sebesar 0,020, proporsi komisaris independen memiliki nilai koefisien sebesar -

7,243 dan signifikansi sebesar 0,086 yang menyatakan bahwa variabel-variabel ini 

berpengaruh negatif terhadap kemungkinan financial distress dengan tingkat 

signifikansi 10%. Biaya agensi manajerial memiliki nilai koefisien sebesar 2,136 

dan signifikansi sebesar 0,000 yang menyatakan bahwa biaya agensi manajerial 

berpengaruh positif terhadap kemungkinan financial distress. Variabel kontrol 

leverage, profitabilitas, dan likuditas memiliki nilai beta masing-masing 9,159, -

19,036, dan -0,818. Signifikansi masing-masing variabel tersebut adalah 0,000, 

0,000, dan 0,015. Hasil tersebut berarti bahwa leverage berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kemungkinan financial distress, sedangkan profitabilitas dan 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hadiprajitno tahun 2013 meneliti tentang 

struktur kepemilikan, mekanisme tata kelola perusahaan, dan biaya keagenan di 

Indonesia. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) antara periode tahun 2008-2010. Adapun pengambilan 

sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dan didapatkan sebanyak 402 

perusahaan. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi multivariat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan mayoritas keluarga berpengaruh 

negatif (positif) terhadap biaya keagenan yang diproksikan sebagai LBIO (LTOA). 

Kepemilikan mayoritas keluarga berpengaruh menekan biaya keagenan, baik 

Model A (-0,3263) ataupun Model B (+0,9798). Kepemilikan mayoritas institusi 
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keuangan hanya signifikan pada Model A (-0,3508), model B tidak signifikan. 

Kepemilikan mayoritas pemerintah kedua model signifikan pada 1%. Koefisien 

pengaruh kepemilikan pemerintah ternyata paling besar (-0,8448 untuk BIO dan 

+2,3770 untuk TOA). Kepemilikan mayoritas asing hanya signifikan pada Model 

B (+1,0959). Konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan. 

Proporsi komisaris independent (PKI, +0,272) dan jumlah rapat dewan komisaris 

yang berpengaruh positif terhadap biaya keagenan. Jumlah komite audit 

berpengaruh positif terhadap biaya keagenan yang diproksikan sebagai LBIO. 

Rapat komite audit dan komite remunerasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

biaya keagenan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Krisnauli & Hadiprajitno tahun 2014 

meneliti mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan dan struktur 

kepemilikan terhadap agency cost. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan 

didapatkan sampel sebanyak 40 perusahaan. Pengujian hipotesis menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan ukuran dewan 

komisaris, ukuran dewan komisaris independen, kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap biaya keagenan perusahaan. Sedangkan ukuran dewan 

direksi berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan. Komite audit dan 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Setiawan et al. tahun 2014 meneliti 

mengenai pengaruh ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris 
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independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap 

financial distress. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2014. 

Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 7 

perusahaan. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, 

komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional 

secara simultan memberikan pengaruh sebesar 35,2% terhadap financial distress. 

Ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap financial distress. 

Sedangkan ukuran komisaris independen tidak berpengaruh terhadap financial 

distress.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cinantya & Merkusiwati tahun 2015 

meneliti tentang pengaruh corporate governance, financial indicators dan ukuran 

perusahaan terhadap financial distress. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah perusahaan-perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011 sampai dengan 2013. Sampel penelitian ditentukan 

berdasarkan purposive sampling, dan diperoleh jumlah sampel sebesar 37 

perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik 

dengan menggunakan bantuan program SPSS. Hasil yang didapatkan dari 

penelitian ini yaitu kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,010 dan nilai koefisien sebesar -0,103 yang menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional memiliki pengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan. Kepemilikan 
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manajerial dengan nilai signifikansi 0,4425, proporsi komisaris independen dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,089, jumlah dewan direksi memiliki nilai signifikansi 

0,4755 lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel-variabel ini tidak berpengaruh 

terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Likuiditas memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,0275 dan nilai koefisien -1,083 yang menyatakan bahwa rasio likuiditas 

memiliki pengaruh terhadap financial distress. Leverage memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,4465 yang artinya leverage tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,093 yang artinya ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sadewa & Yasa tahun 2016  meneliti tentang 

pengaruh corporate governance dan leverage pada agency cost. Penelitian ini 

dilakukan dalam ruang lingkup perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

di seluruh sektor perusahaan pada periode 2009-2013. Sampel ditentukan dengan 

metode purposive sampling sehingga 92 sampel diambil sesuai dengan kriteria. 

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai teknik analisis data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel corporate governance memiliki 

koefisien positif 0,009 dengan nilai beta 2,861 yang menyatakan bahwa corporate 

governance berpengaruh positif terhadap biaya keagenan. Leverage memiliki 

koefisien positif sebesar 0,004 dengan nilai beta 2,945 yang menunjukkan bahwa 

leverage memiliki pengaruh positif terhadap biaya keagenan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rimawati & Darsono tahun 2017 meneliti 

tentang pengaruh tata kelola perusahaan, biaya agensi manajerial, dan leverage 

terhadap financial distress. Tata kelola perusahaan, biaya agensi manajerial dan 
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leverage menjadi variabel independen, sedangkan financial distress sebagai 

variabel dependen. Likuiditas dan ukuran perusahaan menjadi variabel kontrol. 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

listed di BEI selama tahun 2013-2015 sebanyak 420. Dengan teknik pengambilan 

sampel purposive sampling, maka diperoleh jumlah sampel sebesar 303 

perusahaan. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel praktek tata kelola perusahaan 

memiliki nilai koefisien sebesar -0,672 dengan nilai signifikansi 0,003 yang 

menyatakan bahwa praktek tata kelola perusahaan memiliki pengaruh negatif 

terhadap financial distress. Variabel biaya agensi manajerial memiliki nilai 

koefisien sebesar 2,148 dengan nilai signifikansi 0,089. Leverage memiliki nilai 

koefisien 1,235 dengan nilai signifikansi 0,002 yang menyatakan bahwa leverage 

memiliki pengaruh positif terhadap financial distress.  

Penelitian yang dilakukan oleh Udin et al. tahun 2017 meneliti tentang 

pengaruh struktur kepemilikan terhadap financial distress. Corporate governance 

diproksikan melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah sebagai variabel independen. 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah net profit margin, firm size, payout 

ratio, leverage, dan sales growth. Populasi penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di KSE (Pakistan) pada tahunn 2003-2012. Sampel pada 

penelitian ini sebanyak 146 perusahaan manufaktur. Pengujian hipotesis ini 

dilakukan menggunakan GMM dan Panel Logistic Regression (PLR). Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pada variabel kontrol hanya ukuran perusahaan 
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dan leverage yang berpengaruh negatif terhadap financial distress. Leverage 

berpengaruh negatif terhadap financial distress. Faktor lain yaitu lemahnya kontrol 

intitusional dan dampak politik dalam pelunasan utang. Institutional ownership 

tidak berpengaruh terhadap financial distress. Kepemilikan manajerial berpengaruh 

positif terhadap financial distress. Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh 

signifikan terhadap financial distress. Payout ratio, profit margin dan sales growth 

tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Penelitian yang dilakukan oleh Helena & Saifi tahun 2018 meneliti tentang 

pengaruh corporate governance terhadap financial distress. Corporate governance 

diproksikan menggunakan variabel ukuran dewan direksi, proporsi komisaris 

independen, komite audit, dan kepemilikan institusional sebagai variabel 

independen. Populasi penelitian ini adalah perusahaan transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 dengan menggunakan purposive sampling 

dan didapatkan sebanyak 19 perusahaan sebagai sampel. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki nilai signifikansi 0,043 dan nilai 

koefisien sebesar 1,457 yang menyatakan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh 

yang signifikan dengan arah hubungan positif terhadap financial distress. Proporsi 

komisaris independen (PKI) memiliki nilai koefisien -3,438 dan nilai signifikan 

0,135 dimana proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. Komite audit (KA) memiliki nilai koefisien -5,893 dan nilai signifikansi 

0,222 yang artinya komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap financial 

distress. Kepemikikan institusional (KEPINST) memiliki nilai koefisien -3,733 dan 



62 
 

 

nilai signifikansi 0,025 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap financial distress. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi & Dewi tahun 2019 meneliti 

tentang pengaruh managerial agency cost terhadap financial distress dengan 

struktur kepemilikan sebagai varibel pemoderasi. Populasi dari penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

tahun 2015-2017. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajerial agency cost memiliki nilai 

koefisien 0,402 dan nilai signifikansi 0,000 yang menyatakan bahwa agency cost 

memiliki pengaruh positif terhadap financial distresss. Kepemilikan manajerial 

memiliki nilai koefisien sebesar -0,096 dan nilai signifikansi 0,034, kepemilikan 

institusional memiliki nilai koefisien sebesar -0,149 dan nilai signifikansi 0,001, 

kepemilikan asing memiliki nilai koefisien sebesar -0,192 dan nilai signifikansi 

0,000, kepemilikan pemerintah memiliki nilai koefisien sebesar -0,112 dan nilai 

signifikansi 0,030 yang menyatakan bahwa variabel-variabel ini memiliki pengaruh 

negatif terhadap financial distress. Kepemilikan manajerial dalam memoderasi 

financial distress memiliki nilai koefisien -0,104 dan nilai signifikansi 0,024, 

kepemilikan institusional dalam memoderasi financial distress memiliki nilai 

koefisien -0,118 dan nilai signifikansi 0,006, kepemilikan asing dalam memoderasi 

financial distress memiliki nilai koefisien -0,165 dan nilai signifikansi 0,000, 

kepemilikan pemerintah dalam memoderasi financial distress memiliki nilai 
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koefisien -0,136 dan nilai signifikansi 0,008 yang menyatakan bahwa variabel-

variabel ini memperlemah pengaruh terhadap financial distress. 

 

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu dengan Financial Distress sebagai 

Variabel Dependen 

 

No Peneliti 
Variabel Independen 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Elloumi & 

Gueyie (2001) 
Y -/Y Y    -/Y 

2. Parker et al. 

(2002) 
T -/Y   -/Y  -/Y 

3. Li et al.  

(2008) 
 -/Y -/Y Y T   

4. Ayuningtias 

(2013) 
 Y  Y T Y  

5. Hanifah & Agus 

(2013) 
Y -/Y -/Y  -/Y T T 

6. Fadhilah & 

Syafruddin 

(2013) 

Y   Y -/Y  -/Y 

7. Cinantya & 

Merkusiwati 

(2015) 

T -/Y T  T  -/Y 

8. Setiawan et al. 

(2016) 
 -/Y -/Y  -/Y T  

9. Rimawati & 

Darsono (2017) 
Y   Y    

10. Udin et al. 

(2017) 
-/Y -/Y      

11. Helena & Saifi 

(2018) 
 -/Y Y     

12. Prastiwi & Dewi 

(2019) 
 -/Y  Y   -/Y 

Sumber: Berbagai Sumber 

 

Keterangan: 

1 = Leverage    6 = Dewan Komisaris 

2 = Kepemilikan Institusional    7 = Likuiditas 

3 = Dewan Direksi   Y = Berpengaruh Positif 

4 = Agency Cost -/Y = Berpengaruh Negatif 

5 = Kepemilikan Manajerial    T = Tidak Berpengaruh 
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Tabel 2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu dengan Agency Cost sebagai 

Variabel Dependen 

 

No Peneliti 
Variabel Independen 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Crutchley et al. 

(2001) 
Y -/Y      

2. Singh & 

Davidson 

(2003) 

  -/Y -/Y    

3. Florackis & 

Ozkan (2008) 
Y -/Y -/Y -/Y    

4. Gul et al. 

(2012) 
 -/Y -/Y    -/Y 

5. Hadiprajitno 

(2013) 
 -/Y    Y  

6. Krisnauli & 

Hadiprajitno 

(2014) 

  -/Y T T   

7. Sadewa & Yasa 

(2016) 
Y       

Sumber: Berbagai Sumber 

 

Keterangan: 

1 = Leverage    6 = Dewan Komisaris 

2 = Kepemilikan Institusional    7 = Ukuran Perusahaan 

3 = Dewan Direksi   Y = Berpengaruh Positif 

4 = Kepemilikan Manajerial -/Y = Berpengaruh Negatif 

5 = Komite Audit    T = Tidak Berpengaruh 

 

2.4. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Hubungan Leverage dan Financial Distress 

Leverage menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap 

modal maupun asset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai 

oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh 

modal (Rahmi, 2014). Jika perusahaan terlalu banyak mengandalkan dana utang 

maka akan timbul kewajiban yang lebih besar dimasa mendatang, dan hal itu akan 
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mengakibatkan perusahaan akan rentan terhadap kesulitan keuangan atau 

financial distress. Semakin kecil leverage maka akan baik dan aman bagi suatu 

perusahaan.  

Menurut Tampubolon (2013), pembiayaan dengan hutang mempunyai 

pengaruh bagi perusahaan. Kegagalan perusahaan dalam membayar bunga atas 

hutang dapat menyebabkan kesulitan keuangan perusahaan. Penggunaan hutang 

juga memberikan subsidi pajak atas bunga yang dapat menguntungkan pemegang 

saham. Semakin tinggi rasio leverage maka semakin tinggi pula kerugian yang 

dihadapi, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan laba yang besar. Semakin 

rendah rasio ini tentu mempunyai risiko yang lebih kecil. Dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan hutang harus menyeimbangkan antara keuntungan dan 

kerugiannya. 

Teori signalling menunjukkan bahwa segala bentuk informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi keputusan investasi dari pihak 

luar. Sejalan dengan teori tersebut, maka perusahaan dengan nilai leverage tinggi 

menunjukkan bahwa suatu perusahaan mampu memberikan laba yang besar, 

sehingga keadaan ini memberikan sinyal positif kepada investor perusahaan. 

Investor akan semakin tertarik dan beranggapan bahwa kondisi perusahaan 

memiliki prospek yang baik kedepannya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Widhiastuti et al. (2019) dan Kristijadi (2003) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh negatif antara leverage terhadap financial distress. Dana utang yang 

diperoleh dari investor digunakan untuk keperluan operasional, sehingga dapat 
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menghasilkan laba yang besar. Dengan tingginya leverage di dalam suatu 

perusahaan akan meningkatkan laba yang dapat menghindarkan perusahaan dari 

financial distress.  

 

2.4.2. Hubungan Intitutional Ownership dan Financial Distress 

Dwi & Eka (2008) menjelaskan bahwa kepemilikan saham institusional 

adalah saham perusahaan yang dipegang oleh institusi lain. Kemungkinan suatu 

perusahaan berada pada posisi tekanan keuangan juga banyak dipengaruhi oleh 

struktur kepemilikan perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan tersebut 

menjelaskan komitmen dari pemiliknya untuk menyelamatkan perusahaan. Dengan 

adanya institutional ownership, monitoring atas perusahaan akan meningkat. Hal 

ini diakibatkan karena institusi lain yang menanamkan modalnya pada suatu 

perusahaan akan memonitor lebih ketat, yang didukung oleh information channel 

yang lebih baik dibandingkan kepemilikan saham oleh individu. Perusahaan dengan 

kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan 

kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan 

institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan 

demikian proporsi kepemilikan institutisional bertindak sebagai pencegah terhaap 

pemborosan yang dilakukan manajemen. 

Konsep agency theory menurut Scott (2015) adalah hubungan atau kontrak 

antara principal dan agent, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan 

agent agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah 

pihak yang menjalankan kepentingan principal. Teori agensi memberikan peranan 
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penting bagi akuntansi terutama dalam menyediakan informasi setelah suatu 

kejadian yang disebut sebagai peranan pasca keputusan. Agency theory menjadi 

tumpu pada berbagai pemikiran mengenai corporate governance, di mana 

pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa 

pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 

Sejalan dengan teori keagenan, kepemilikan institusional memberikan 

peranan dalam melakukan pengawasan perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan 

institusional perusahaan, maka akan semakin rendah tingkat kesulitan keuangan 

yang dimiliki oleh perusahaan karena manajer bertindak sesuai dengan pengawasan 

yang dilakukan. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan pada level 5% - 25%, hubungan positif pada level 25% - 50% dan 

hubungan negatif pada level lebih dari 50%. Sehingga sebenarnya pada level 5%-

50% ini institutional ownership dapat digolongkan pada kategori rendah karena 

tidak melebihi 50%. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu semakin rendah 

institutional ownership maka akan semakin rendah pula financial distress 

perusahaan. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fathonah 

(2016) menjelaskan bahwa pengaruh antara institutional ownership terhadap 

financial distress adalah positif. Artinya semakin besar kepemilikan institusional 

maka keadaan kondisi keuangan perusahaan semakin terpuruk. Hasil yang sama 

ditemukan pada penelitian Aritonang (2010) dan Parulian (2007). 
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2.4.3. Hubungan Board of Directors dan Financial Distress 

Dewan direksi merupakan suatu mekanisme corporate governance yang 

bertugas untuk menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan 

tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang (Wardhani, 2007). Direksi 

bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan 

keuntungan (profitability) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.  

Dewan direksi merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam 

corporate governance, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan 

(Triwahyuningtias, 2012). Berdasarkan pada theory agency, mekanisme corporate 

dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga 

tidak terjadi konflik antara pihak agen dan principal atau untuk mengurangi agency 

problem yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan indikasi kebangkrutan. 

Sehingga, untuk mengurangi adanya konflik keagenan adalah dengan menambah 

jumlah dewan direksi. Semakin banyaknya jumlah dewan direksi yang ada maka 

akan banyak masukan dan saran yang diberikan sehingga hal ini memungkinkan 

perusahaan terhindar kondisi kesulitan keuangan. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Emrinaldi 

(2007), Widyasaputri (2012), Hanifah & Purwanto (2013) yang menyatakan bahwa 

semakin besar jumlah dewan direksi semakin kecil potensi terjadinya kesulitan 

keuangan. Menurut Chtourou, Bédard, & Courteau (2001) dan Nurulita (2015) 

menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi yang lebih besar dapat memonitor proses 

pelaporan keuangan serta mengawasi kinerja manajerial dengan lebih efektif 

dibandingkan ukuran dewan direksi yang lebih kecil. Besarnya ukuran dewan 
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direksi yang ideal menurut Jensen & Meckling (1976) maskimal adalah tujuh (7) 

orang. Sebab, jika jumlah dewan direksi yang terlalu besar melebihi tujuh orang 

akan memberikan kesempatan kepada manajemen untuk melakukan manipulasi 

data. 

 

2.4.4. Hubungan Agency Cost terhadap Financial Distress 

Agency cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan karena adanya 

pengawasan manajemen agar bertindak sesuai dengan perjanjian kontraktual. Biaya 

agen timbul karena adanya konflik antara pemilik perusahaan dan pengelola 

perusahaan yang disebut konflik keagenan. Jensen dan Meckling (1976) 

menjelaskan dalam teori keagenan, bahwa biaya agensi meningkat dengan adanya 

pemisalahan antara agen dan principal. Manajer sebagai agen dari pemegang 

saham, cenderung menyia-nyiakan sumber daya perusahaan untuk memenuhi 

tujuan eksploitatif mereka. 

Muncul biaya-biaya seperti gaji manajerial, biaya eksekutif, biaya 

perjalanan, biaya hiburan, pengeluaran untuk konferensi, pembayaran 

kesejahteraan dan pengeluaran lain yang semuanya tercakup dalam biaya 

administrasi perusahaan ketika mengelola operasional perusahaan. Biaya 

admninistrasi dianggap sebagai ukurann untuk dikonsumsi penghasilan tambahan 

dan kebijaksanaan manajerial dalam mengalokasikan sumber daya perusahaan. 

Dengan demikian, biaya administrasi dapat dianggap sebagai proxy dekat untuk 

konsumsi prasyarat dan kebijaksanaan manajerial dalam mengalokasikan sumber 

daya perusahaan.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Ayuningtias (2013) dan Li et al. (2008) 

menyatakan bahwa agency cost y berpengaruh terhadap financial distress. Prastiwi 

& Dewi (2019), Fadhilah & Syafruddin (2013), Fadhilah dan Syafruddin (2013) 

juga menyatakan bahwa biaya agensi berpengaruh signifikan terhadap 

kemungkinan financial distress. Hal ini karena komponen biaya administrasi yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak hanya mencakup biaya manajerial saja tetapi 

juga mencakup biaya listrik, penyusutan, sewa gedung dan komponen biaya 

administrasi lainnya yang menyebabkan semakin tinggi biaya agensi maka akan 

mempengaruhi menurunkan kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan 

perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena di dalam komponen biaya agensi tersebut 

terdapat insentif pada manajer dimana hal itu terjadi karena perusahaan 

memperoleh laba yang besar. 

 

2.4.5. Hubungan Leverage dan Agency Cost 

Konflik keagenan yang muncul antara principal dan agen membuat 

pemegang saham berpikir untuk mengatasi konflik keagenan dan meminimalkan 

biaya keagenan tersebut. Beberapa hal dapat dilakukan supaya biaya keagenan 

dapat diminimalkan. Konsep leverage yang optimal menunjukkan sejauh mana 

komposisi hutang dapat dimanfaatkan dan berguna  bagi perusahan dalam rangka 

meningkatkan eksistensi perusahaan dalam jangka panjang.  

Struktur utang dapat berperan sebagai alat untuk memonitor biaya agensi 

dalam suatu perusahaan (Linda, 2012). Dengan memiliki rasio leverage yang tinggi, 

pihak kreditur akan lebih mengontrol perusahaan dalam penggunaan dananya 
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sehingga manajemen perusahaan hanya memilki sedikit kemungkinan untuk 

melakukan tindakan yang tidak meningkatkan nilai perusahaan. Semakin besar 

tingkat utang perusahaan maka semakin banyak perusahaan menyediakan kas untuk 

melunasi bunga dan utangnya sehingga memperkecil dana menganggur 

(Widanaputra dan Ratnadi, 2008). Tingginya rasio utang perusahaan dapat 

menimbulkan bunga yang dapat membuat perusahaan kesulitan membayar jika 

perusahaan tidak memiliki aktiva yang cukup. 

Perusahaan dengan leverage tinggi tidak terlepas dari besarnya risiko yang 

harus ditanggung oleh pihak ketiga. Risiko tersebut berupa kemungkinan 

perusahaan tidak mampu melunasi biaya tetap, baik berupa bunga maupun pokok 

pinjamannya. Selain itu, semakin tinggi hutang yang dimiliki oleh suatu perusahan 

kepada pihak ketiga, maka dimungkinkan terjadinya peningkatan risiko yang harus 

ditanggung oleh pihak ketiga. Perusahaan memberikan kompensasi lebih kepada 

manajermen karena manajemen telah bekerja secara efektif dan efisien dalam 

menggunakan utang. Selain itu perusahaan menggunakan jasa pemeringkat obligasi 

yang terpercaya untuk memberikan sinyal positif bahwa obligasinya aman dan 

dapat dipercaya. Penggunaan jasa pemeringkat obligasi yang terpercaya juga 

menimbulkan biaya tambahan dalam suatu perusahaan (Sadewa & Yasa, 2016). 

Maka semakin tinggi leverage, juga dapat meningkatkan biaya keagenan yang 

timbul pada perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Crutchley et al. (1999), Florackis (2008), McKnight dan Weir (2009), Li dan Cui 

(2003) serta Hamidah (2017) yang mengatakan bahwa leverage berpengaruh positif 

terhadap agency cost. 
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2.4.6. Hubungan Institutional Ownership terhadap Agency Cost 

Institutional ownership atau kepemilikan institusional merupakan 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan 

asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya (Tarjo, 

2008). Biaya agensi dapat diminimalisir dengan meningkatkan pengawasan yang 

lebih optimal terhadap manajer dalam mengambil keputusan serta dapat 

mengurangi tindakan opportunistic yang dilakukan oleh manajer. Selain itu 

pengaruh investor institusional penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan 

kepentingan anatara manajer dengan pemegang saham (Solomon & Yuningsih, 

2010). 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Hal ini dikarenakan 

kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk 

mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen, sehingga dengan 

kepemilikan institusional biaya agensi dapat diminimalkan. Pernyataan ini sejalan 

dengan Crutchly et al (1999) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan 

institusional maka semakin kuat control eksternal terhadap perusahaan dan hal ini 

dapat mengurangi biaya keagenan. Nilai perusahaan juga akan meningkat jika 

institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wijayanti (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap biaya agensi. Artinya semakin tinggi kepemilikan institusional 
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maka akan menurunkan biaya agensi. Hasil yang sama juga ditemukan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Elloumi & Gueyie (2001), Parker et al., (2002), Gul 

et al (2012) dan Yegon et al (2014).  

 

2.4.7. Hubungan Board of Directors dan Agency Cost 

Besar kecil atau ukuran dewan direksi mempengaruhi bagaimana proses 

operasional perusahaan berjalan. Dewan direksi merupakan orang yang diberikan 

mandat untuk menjalankan operasional di dalam perusahaan. Dewan direksi 

bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan kepengurusan 

perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan pencapaian tujuan 

perusahaan. Kefektifan dari dewan sebagai mekanisme dari tata kelola perusahaan 

bergantung pada jumlah dan komposisinya.  

Besarnya ukuran dewan direksi yang ideal menurut Jensen & Meckling 

(1976) maskimal adalah tujuh (7) orang. Sebab, jika jumlah dewan direksi yang 

terlalu besar melebihi tujuh orang akan memberikan kesempatan kepada 

manajemen untuk melakukan manipulasi data. Ukuran dewan yang besar akan lebih 

efisien jika dibandingkan dengan ukuran dewan yang lebih kecil. Semakin besar 

ukuran dewan akan memperbesar jumlah orang yang mengendalikan operasional di 

perusahaan, berarti informasi yang beredar di dalam perusahaan semakin besar. 

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang 

akan diambil atau strategi perusahaan secara jangka pendek maupun jangka 

panjang. Oleh karena itu proporsi dewan direksi berperan dalam kinerja perusahaan 

dan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya permasalahan agensi dalam 
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perusahaan. Jumlah dewan direksi yang semakin besar akan menimbulkan 

keefektifan dalam manajemen mengimplementasikan kebijakan dan meningkatkan 

penjualan. 

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pearce 

dan Zahra (1991), temuan dalam penelitian ini aalah bahwa dewan direksi yang 

kecil kurang memiliki kekuatan dan kurang efektif dibandingkan dengan ukuran 

dewan yang lebih besar. Hal ini didukung oleh Gul et al (2012) dan Singh & 

Davidson III (2003), yang menyatakan bahwa ada pengaruh board of directors 

terhadap agency cost. Sehingga dapat diambil hipotesis bahwa board of directors 

berpengaruh terhadap financial distress. 

 

2.4.8. Hubungan Leverage, Agency Cost, dan Financial Distress 

Leverage mencerminkan proporsi perusahaan dibiayai oleh utang, baik 

utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Tingkat hutang suatu 

perusahaan yang semakin tinggi membuat pihak agen berusaha keras untuk 

melakukan pembayaran kepada pihak kreditur sementara pihak principal tetap 

menginginkan agar nilai saham perusahaan tersebut menjadi tinggi meskipun 

perusahaan berada dalam masalah yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. 

Oleh karena itu, terjadilah asymmetric information antara kedua belah pihak yang 

kemudian dapat menimbulkan kenaikan biaya keagenan dalam suatu perusahaan. 

Sehingga, leverage dalam suatu perusahaan rendah supaya biaya agensi yang 

ditimbulkan juga rendah supaya perusahaan terhindar dari financial distress. 



75 
 

 

Hubungan leverage dengan biaya agensi menurut Sadewa & Yasa (2016) 

menunjukkan semakin tinggi hutang yang dimiliki oleh suatu perusahan kepada 

pihak ketiga, maka dimungkinkan terjadinya peningkatan risiko yang harus 

ditanggung oleh pihak ketiga. Perusahaan memberikan kompensasi lebih kepada 

manajemen karena manajemen telah bekerja secara efektif dan efisien dalam 

menggunakan utang. Selain itu perusahaan menggunakan jasa pemeringkat obligasi 

yang terpercaya untuk memberikan sinyal positif bahwa obligasinya aman dan 

dapat dipercaya. Penggunaan jasa pemeringkat obligasi yang terpercaya juga 

menimbulkan biaya tambahan dalam suatu perusahaan. 

Penelitian tentang pengaruh biaya agensi terhadap financial distress 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan. Hal ini terjadi ketika manager 

diberikan insentif yang tinggi untuk menjalankan operasional perusahaan, 

pemegang saham tetap tidak bisa memantau secara detail tujuan dari manajer 

perusahaan, sehingga kemungkinan financial distress akan semakin tinggi karena 

manajer mengeluarkan biaya-biaya yang hanya untuk kepentingannya sendiri. 

Dari pernyataan-pernyataaan di atas yang mengemukakan tentang pengaruh 

antara leverage, biaya agensi, financial distress, Rimawati & Darsono (2017), 

Hidayat & Meiranto (2014)  meneliti tentang pengaruh leverage terhadap financial 

distress, Sadewa & Yasa (2016) meneliti tentang pengaruh leverage terhadap 

agency cost, serta Ayuningtias (2013) dan  Prastiwi & Dewi (2019) meneliti tentang 

pengaruh biaya agensi terhadap financial distress dapat diketahui bahwa biaya 

agensi kemungkinan dapat memediasi pengaruh antara leverage terhadap financial 

distress. 
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2.4.9. Hubungan Institutional Ownership, Agency Cost, dan Financial Distress 

Menurut Ayuningtias (2013), institutional ownership memiliki pengaruh 

negatif terhadap financial distress. Semakin besar kepemilikan institusi akan 

mendorong tingkat pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, 

karena kepemilikan institusi mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat 

digunakan untuk mendukung keberadaan manajemen. Dengan semakin tingginya 

pengawasan yang dilakukan maka investor institusi dapat membantu dalam 

menurunkan biaya keagenan yang dikeluarkan perusahaan, sehingga kemungkinan 

terjadinya kerugian pada perusahan yang berakibat pada kondisi financial distress 

akan semakin kecil. Namun kepemilikan institusional yang terlalu besar juga akan 

berdampak pada kondisi financial distress yang tinggi karena adanya kepentingan 

sendiri dari pemegang saham. 

Teori agensi menjelaskan mengenai konsep agency cost yang menunjukkan 

hubungannya dengan masalah pemisahan dan kontrol. Kepemilikan institusional 

yang tinggi dapat memotivasi agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika 

profit lebih besar dibandingkan beban yang dikeluarkan, artinya terjadi penurunan 

agency cost. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Hal ini dikarenakan 

kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk 

mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen, sehingga dengan 

kepemilikan institusional biaya agensi dapat diminimalkan. Dalam penelitian ini 

motivasi agen untuk menurunkan biaya agensi karena pengambilan keputusan akan 
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berdampak pada kondisi perusahaan yang semakin sehat sehingga terhindar dari 

kesulitan keuangan atau financial distress. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cinantya & Merkusiwati, 

(2015) dan Haq et al., (2016) yang meneliti tentang pengaruh institusional 

ownership terhadap financial distress, Crutchley et al., (1999) dan  Gul et al., (2012) 

yang meneliti tentang pengaruh institusional ownership terhadap biaya agensi yang 

diketahui bahwa terjadi pengaruh antar variabel ini, serta Ayuningtias (2013) dan  

Prastiwi & Dewi (2019) yang meneliti tentang pengaruh biaya agensi terhadap 

financial distress dapat diketahui bahwa biaya agensi memiliki pengaruh terhadap 

financial distress sehingga kemungkinan dapat memediasi pengaruh antara 

institusional ownership terhadap financial distress. 

 

2.4.10. Hubungan Board of Directors, Agency Cost, dan Financial Distress 

Sesuai dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi 

dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, yang 

dimana dewan direksi dapat membantu perusahaan melalukan evaluasi dan 

keputusan strategis secara jangka pendak maupun jangka panjang. Besarnya ukuran 

dewan direksi yang ideal menurut Jensen & Meckling (1976) maskimal adalah 

tujuh (7) orang. Sebab, jika jumlah dewan direksi yang terlalu besar melebihi tujuh 

orang akan memberikan kesempatan kepada manajemen untuk melakukan 

manipulasi data. Dengan semakin besarnya jumlah anggota dewan diresksi yang 

ada dalam perusahaan yaitu lebih dari 3 orang dalam penelitian ini, berarti tingkat 
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pengawasan yang dilakukan dalam perusaahan juga akan semakin tinggi sehingga 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan agency theory, dewan direksi merupakan kepanjangan tangan 

dari pemilik perusahaan yang telah memberikan kepercayaan penuh untuk dapat 

mengelola perusahaan dengan baik. Artinya, di dalam kegiatan perusahaan dewan 

direksi mengambil keputusan-keputusan yang berdampak pada keberlanjutan 

perusahaan. Keberlanjutan suatu perusahaan dapat dilihat dari kinerja keuangan 

perusahaan dimana manajer perusahaan bertindak sesuai dengan perjanjian 

kontraktual. Supaya manajer perusahaan bertindak sesuai dengan perjanjian 

kontraktual ini, maka diperlukan biaya pengawasan jika jumlah dewan direksi 

belum memadai. Tetapi, jika jumlah dewan direksi semakin banyak maka biaya-

biaya untuk pengawasan terhadap agen akan dapat diminimalkan sehingga kinerja 

perusahaaan akan semakin baik yang mengakibatkan perusahaan terhindar dari 

kondisi financial distress. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Santoso et al. (2017) dan 

Emiraldi (2007) yang meneliti tentang pengaruh board of directors terhadap 

financial distress, Pearce & Zahra (1991) Singh & Davidson (2003) yang meneliti 

tentang pengaruh board of directors terhadap biaya agensi, serta Li et al. (2008) 

dan Weber (1994) yang meneliti tentang pengaruh biaya agensi terhadap financial 

distress dapat diketahui bahwa biaya agensi kemungkinan dapat memediasi 

pengaruh antara board of directors terhadap financial distress. 
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Gambar 2.1 

Hubungan Leverage, Institutional Ownership, Board of Directors, Agency Cost 

dan Financial Distress 

 

2.5. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir yang disajikan pada gambar 2.1. di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. 

H2 : Institutional ownership berpengaruh positif terhadap financial distress 

H3 : Board of directors berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. 

H4 : Agency cost berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress 

H5 : Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap agency cost 

H6 : Institutional ownership berpengaruh negatif signifikan terhadap agency cost 

H7 : Board of directors berpengaruh negatif signifikan terhadap agency cost 

H8 : Agency cost memediasi leverage terhadap financial distress 

H9 : Agency cost memediasi institutional ownership terhadap financial distress 

H10 : Agency cost memediasi board of directors terhadap financial distress 

Leverage 

Institusional 

Ownership 

Board of Directors 

Agency Cost Financial 

Distress 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang diuraikan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. 

2. Institutional ownership berpengaruh positif signifikan terhadap financial 

distress. 

3. Board of directors berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. 

4. Agency cost berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. 

5. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap agency cost. 

6. Institutional ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap agency cost. 

7. Board of directors berpengaruh negatif signifikan terhadap agency cost. 

8. Agency cost tidak dapat memediasi pengaruh leverage terhadap financial 

distress. 

9. Agency cost tidak dapat memediasi pengaruh institutional ownership terhadap 

financial distress. 

10. Agency cost dapat memediasi pengaruh board of directors terhadap financial 

distress. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, saran 

yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut: 
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1. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Untuk 

itu, perusahaan harus mencapai rasio leverage sampai pada level tertentu agar 

dapat terhindar dari financial distress. Terlalu rendah leverage tidak bisa 

dijadikan patokan suatu perusahaan dikatakan aman. Terlalu tinggi leverage 

juga tidak bisa dikatakan perusahaan tersebut dalam kondisi tidak baik. 

Leverage tinggi maskimal mencapai 65%. Lebih dari itu perusahaan akan 

kesulitan melunasinya. Hutang dari investor harus diatur dengan baik oleh 

manajemen agar dapat mendanai kegiatan operasional perusahaan sehingga 

perusahaan dapat terhindar dari financial distress. 

2. Institutional ownership berpengaruh positif dan signfikan terhadap financial 

distress. Sebuah perusahaan setidaknya memiliki presentase kepemilikan 

institusional sebesar 5% - 50% agar pengawasan dapat dilakukan dengan 

optimal. Perusahaan yang terlalu tinggi presentase kepemilikan 

institusionalnya diharapkan bisa menurunkan hal tersebut untuk menghindari 

terjadinya financial distress yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antar 

principal. 

3. Board of director berpengaruh negatif dan signfikan terhadap financial 

distress. Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan dewan direksi yang 

dimilikinya sampai dengan berjumlah tujuh orang sesuai dengan standar yang 

ideal, supaya perusahaan tersebut dapat terhindar dari kondisi financial 

distress. 

4. Agency cost berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. 

Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan biaya agensi sampai pada 
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tingkat tertentu agar pengawasan bisa dilakukan dengan maksimal. Sehingga, 

dengan pengawasan yang baik, maka perusahaan akan terhindar dari kondisi 

financial distress. Peningkatan biaya agensi dapat dilakukan dengan 

meningkatkan leverage atau dengan menyeimbangan jumlah dewan direksi. 

5. Penelitian selanjutnya diharapkan menjadikan agency cost sebagai variabel 

independen pada penelitian terhadap financial distress karena agency cost tidak 

dapat memediasi secara penuh. 
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