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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

       Penelitian ini bertujuan menguji apakah faktor kinerja keuangan dan tata 

kelola perusahaan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan keuangan. Faktor 

kinerja keuangan dicerminkan oleh variabel leverage, likuiditas, dan profitabilitas. 

Pemilihan variabel ini berdasarkan pendapat Pulungan et al. (2015), yang 

menyatakan bahwa kondisi kesehatan keuangan yang buruk disebabkan oleh 

ketidakmampuan perusahaan mengelola beban dan pendapatan serta 

ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Variabel leverage 

diproksikan dengan rasio DAR (debt to assets ratio). Variabel likuiditas dan 

profitabilitas secara berturut-turut diproksikan dengan CR (current ratio) dan 

ROA (return on asset ratio). 

       Faktor tata kelola perusahaandalam penelitian ini dicerminkan oleh variabel 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris 

independen, dan ukuran komite audit. Pemilihan variabel ini berdasarkan 

pendapat Sutedi (2011), yang menyatakan bahwa unsur tata kelola 

perusahaanadalah struktur kepemilikan, dewan komisaris dan komite audit. 

Variabel kepemilikan manajerial diukur dengan membandingkan jumlah saham 

perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan total saham keseluruhan 

yang diterbitkan perusahaan. Variabel kepemilikan institusional diukur dengan 

membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah saham 

keseluruhan yang diterbitkan perusahaan. Variabel proporsi dewan komisaris 
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independen diukur dengan membagi jumlah komisaris independen di dalam 

perusahaan dengan total komisaris perusahaan. Terakhir, variabel ukuran komite 

audit diukur dengan menjumlahkan keseluruhan anggota komite audit di dalam 

perusahaan. 

       Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kondisi kesehatan keuangan. 

Kondisi kesehatan keuanganperusahaan akan dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik dan 

perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang buruk. Dasar 

pengelompokkan dilakukan dengan analisis laba negatif perusahaan. Perusahaan 

dengan laba negatif selama 3 tahun berturut-turut akan dikelompokkan ke dalam 

perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang buruk (dalam kondisi 

financial distress). Perusahaan-perusahaan dalam kelompok ini akan dinotasikan 

dengan angka 0. Sedangkan perusahaan yang tidak memiliki laba negatif selama 3 

tahun berturut-turut akan dikelompokkan ke dalam perusahaan dengan 

kondisikesehatan keuanganyang baik. Perusahaan-perusahaan dalam kelompok ini 

akan dinotasikan dengan  angka 1. 

 

4.1 Pengelompokan Perusahaan 

       Pengelompokkan perusahaan dalam penelitian ini berdasarkan pada kondisi 

kesehatan keuangan perusahaan. Sampel akan dibagi ke dalam dua kelompok, 

yaitu perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik dan perusahaan 

dengan kondisi kesehatan keuanganyang buruk. Dasar pengelompokkan 
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perusahaan adalah kondisi laba perusahaan selama dua tahun kebelakang atau tiga 

tahun berturut-turut (Jantadej, 2006).  

       Berdasarkan pengelompokan di atas dapat diketahui bahwa jumlah 

perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 519 

perusahaan, dimana perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan keuanganburuk 

selama tahun 2013-2017 adalah sebanyak 52 perusahaan atau sebesar 10,02%. 

Sebaliknya, perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan keuanganbaik adalah 

sebanyak 467 perusahaan atau sebesar 89,98%. 

       Dari total 519 perusahaan yang di jadikan sampel penelitian, hanya 449 

sampel perusahaan yang datanya dapat diolah dalam penelitian. Artinya,sebanyak 

70 sampel perusahaan dieliminasi dalam pengolahan data dengan alasan terdapat 

outliers. Data outliers tersebut dikeluarkan dari pengolahan data karena nilai yang 

terlalu menyimpang jauh akan membiaskan hasil penelitian.  

       Setelah data outliers dieliminasi, maka sampel dalam penelitian ini yang 

dapat diolah adalah sebanyak 449 perusahaan. Perusahaan yang memiliki kondisi 

kesehatan keuangan yang baik berjumlah 409 perusahaan atau sebesar 91%. 

Sedangkan perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan yang buruk berjumlah 40 

perusahaan atau sebesar 9% dari total sampel perusahaan. 

 

4.2 Analisis Statistik Deskriptif 

       Menurut Murniati et al (2013:13) statistik deskriptif merupakan alat analisis 

data yang dapat memberikan gambaran dari data penelitian meliputi nilai 

maksimum, nilai minimum, rata-rata, standar deviasi, varians, sum dan range. 
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Dengan statistik deskriptif dapat diketahui gambaran data penelitian dari variabel 

likuiditas, leverage, profitabilitas, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit. 

Statistik deskriptif akan disajikan berdasarkan kelompok perusahaan yaitu 

perusahaan dengan kesehatan keuanganyang baik dan perusahaan dengan 

kesehatan keuanganyang buruk.  

       Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 449 perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan keuangan yang baik berjumlah 409 

perusahaan. Sedangkan perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan yang buruk 

berjumlah 40 perusahaan.Berikut adalah statistik deskriptif dari variabel 

independen dalam penelitian: 

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Perusahaan dengan Kesehatan keuanganBaik 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DAR 409 .05 1.95 .4635 .20815 

CR 409 .40 7.90 2.1865 1.43896 

ROA 409 -.30 .39 .0528 .07955 

KM 409 .00 .34 .0289 .06194 

KI 409 .22 .99 .7084 .16887 

DKI 409 .20 .67 .3928 .09292 

UKA 409 2.00 5.00 3.0880 .43956 

Valid N (listwise) 409     

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

       Tabel di atas menggambarkan statistik deskriptif untuk perusahaan-

perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan keuanganyang baik. Jumlah sampel 

yang tergolong dalam kelompok perusahaan dengan kesehatan keuanganbaik 

adalah sejumlah 409 perusahaan. 
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Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Perusahaan dengan Kesehatan keuanganBuruk 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DAR 40 .30 2.66 .9270 .45658 

CR 40 .13 2.61 1.0195 .72564 

ROA 40 -.55 -.01 -.0940 .09498 

KM 40 .00 .08 .0117 .02183 

KI 40 .41 1.00 .7762 .16170 

DKI 40 .25 .67 .4036 .10507 

UKA 40 2.00 3.00 2.7000 .46410 

Valid N (listwise) 40     

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

       Tabel di atas menggambarkan statistik deskriptif untuk perusahaan-

perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan keuanganyang buruk. Jumlah sampel 

yang tergolong dalam kelompok perusahaan dengan kesehatan keuanganburuk 

adalah sejumlah 40 perusahaan. Berikut adalah interpretasi variabel-variabel di 

dalam penelitian: 

4.2.1 Statistik Deskriptif Leverage 

Variabel leverage dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio DAR (debt to 

asets ratio). Nilai DAR menunjukkan proporsi aset perusahaan yang dibiayai dari 

hutang atau kewajiban. Semakin rendahDAR menunjukkan semakin kecil aset 

yang dibiayai dari hutang. Ketika perusahaan memiliki pendanaan darihutang 

yang kecil maka dapat diputuskan bahwa perusahaan memiliki kemampuan 

pelunasan yang lebih baik sehingga berdampak langsung pada kinerja keuangan 

yang baik. Dengan kinerja keuangan yang baik, perusahaan akan cenderung 

memiliki kondisi kesehatan keuangan yang baik. 
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        Tabel 4.1 dan 4.2 di atas menunjukkan statistik deskriptif leverage untuk 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian. Perusahaan-

perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik memiliki rata-rata nilai 

DAR sebesar 0,4635 dan standar deviasi sebesar 0,21. Hal ini mengindikasikan 

bahwa 46,35% aset perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang 

baikdibiayai oleh hutang atau kewajiban perusahaan. Di lain sisi, perusahaan 

dengan kondisi kesehatan keuanganyang buruk memiliki rata-rata DAR sebesar 

0,9270 dengan standar deviasi sebesar 0,46. Artinya, 92,70% aset perusahaan 

dengan kondisikesehatan keuangan yang buruk dibiayai oleh hutang.  

       Hasil rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan dengan kondisi 

kesehatan keuangan yang buruk memiliki nilai DAR yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik. 

Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganyang buruk memiliki porsi pendanaan dari hutang yang lebih tinggi. 

Secara tidak langsung hal ini menunjukkan kemampuan pelunasan kewajiban 

perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang buruk lebih rendah 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan keuangan yang 

baik. Ketika perusahaan memiliki kemampuan pelunasan kewajiban yang rendah 

maka dapat diputuskan bahwa kinerja keuangan perusahaan buruk. 

 

4.2.2 Statistik Deskriptif Likuiditas 

       Variabel likuiditasdalam penelitian ini diukur menggunakan rasio CR 

(current ratio). Nilai CRmenunjukkan kemampuan aset lancar perusahaan dalam 
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memenuhi atau melunasi kewajiban lancarnya.Semakin tinggi 

nilaiCRmenunjukkan semakin besar kemampuan aset lancar perusahaan untuk 

melunasi kewajiban lancarnya. Ketika perusahaan memiliki kemampuan 

pembayaran kewajiban lancar yang tinggi maka dapat diputuskan bahwa 

perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik. Dengan kinerja keuangan yang 

baik, perusahaan akan cenderung memiliki kondisi kesehatan keuangan yang baik. 

        Tabel 4.1 dan 4.2 di atas menunjukkan statistik deskriptif likuiditas untuk 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian. Perusahaan-

perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik memiliki rata-rata nilai 

CRsebesar 2,1865dan standar deviasi sebesar 1,44. Hal ini mengindikasikan 

bahwa  perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik mampu 

melunasi kewajiban lancarnya sebanyak 2,19 kali dari aset lancar yang dimiliki. 

Di lain sisi, perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang buruk memiliki 

rata-rata CRsebesar 1,0195 dengan standar deviasi sebesar 0,76. Artinya, aset 

perusahaan dengan kondisikesehatan keuangan yang buruk mampu melunasi 

kewajiban lancarnya sebanyak 1,02 kali.  

       Hasil rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan dengan kondisi 

kesehatan keuangan yang buruk memiliki nilai CRyang lebih rendah 

dibandingkan dengan perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik. 

Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganyang buruk memiliki kemampuan pelunasan kewajiban lancar yang 

lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan 

keuangan yang baik. Ketika perusahaan memiliki kemampuan pelunasan 
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kewajiban yang rendah maka dapat diputuskan bahwa kinerja keuangan 

perusahaan buruk. 

 

4.2.3 Statistik Deskriptif Profitabilitas 

       Variabel profitabilitasdalam penelitian ini diukur menggunakan rasio ROA 

(return on asset ratio). Nilai ROAmenunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin tinggi 

nilai ROAmenunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dari asetnya. Ketika perusahaan memiliki kemampuan laba yang tinggi maka 

dapat diputuskan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik. 

Dengan kinerja keuangan yang baik, perusahaan akan cenderung memiliki kondisi 

kesehatan keuangan yang baik. 

       Tabel 4.1 dan 4.2 di atas menunjukkan statistik deskriptif profitabilitas untuk 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian. Perusahaan-

perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik memiliki rata-rata nilai 

ROAsebesar 0,0528 dan standar deviasi sebesar 0,079. Hal ini mengindikasikan 

bahwa  perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik mampu 

menghasilkan laba sebesar 0,05 rupiah dari setiap rupiah yang diinvestasikan 

dalam bentuk aset. Di lain sisi, perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganyang buruk memiliki rata-rata ROAsebesar -0,0940 dengan standar 

deviasi sebesar 0,094. Artinya, perusahaan dengan kondisikesehatan keuangan 

yang buruk memperoleh laba negatif sebesar 0,094 rupiah dari setiap rupiah yang 

dinvestasikan dalam bentuk aset. 
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       Hasil rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan dengan kondisi 

kesehatan keuangan yang buruk memiliki nilai ROAyang lebih rendah 

dibandingkan dengan perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik. 

Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganyang buruk memiliki kemampuan menghasilkan laba yang lebih rendah 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan keuangan yang 

baik. Ketika perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba yang rendah 

maka dapat diputuskan bahwa kinerja keuangan perusahaan buruk. 

 

4.2.4 Statistik Deskriptif Kepemilikan Manajerial 

       Variabel kepemilikan manajerialdalam penelitian ini diukur menggunakan 

proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajerial dibagi dengan total saham 

perusahaan. Tingkat kepemilikan manajerial yang tinggimenunjukkan semakin 

banyaknya saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Ketika manajemen 

memiliki saham di dalam perusahaan maka proses pengelolaan bisnis perusahaan 

menjadi lebih baik karena pihak manajemen akan bertindak sebagai pemegang 

saham pula (benturan kepentingan akan terminimalisir). Ketika perusahaan 

dikelola dengan baik dan tanpa adanya konflik kepentingan maka dapat 

diputuskan bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik. Dengan tata kelola 

yang baik, maka perusahaan akan cenderung memiliki kondisi kesehatan 

keuangan yang baik. 

        Tabel 4.1 dan 4.2 di atas menunjukkan statistik deskriptif kepemilikan 

manajerial untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang menjadi sampel 

penelitian. Perusahaan-perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik 
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memiliki rata-rata kepemilikan menajerialsebesar 0,0289 dan standar deviasi 

sebesar 0,061. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak manajerial pada perusahaan 

dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik rata-rata memiliki saham 

perusahaan sebesar 2,89%. Di lain sisi, perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganyang buruk memiliki rata-rata kepemilikan manajerialsebesar 

0,0117dengan standar deviasi sebesar 0,021. Artinya, pihak manajerial perusahaan 

dengan kondisikesehatan keuangan yang buruk rata-rata memiliki saham 

perusahaan sebesar 1,17%.  

       Hasil rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan dengan kondisi 

kesehatan keuangan yang baik memiliki tingkat kepemilikan manajerial yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganyang buruk. Ketika perusahaan memiliki tingkat kepemilikan manajerial 

yang tinggi maka dapat diputuskan bahwa perusahaan tersebut memiliki tata 

kelola perusahaanyang lebih baik. 

 

4.2.5 Statistik Deskriptif Kepemilikan Institusional 

       Variabel kepemilikan institusionaldalam penelitian ini diukur menggunakan 

proporsi saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan total saham perusahaan. 

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggimenunjukkan semakin banyaknya 

saham yang dimiliki oleh institusi. Ketika suatu institusi memiliki saham di dalam 

perusahaan maka proses pengelolaan bisnis perusahaan menjadi lebih baik karena 

pihak institusi tersebut akan cenderung menekan pihak manajemen untuk 

mengelola bisnis dengan baik dan memperketat pengawasan. Ketika perusahaan 

dikelola dengan baik maka dapat diputuskan bahwa perusahaan memiliki tata 
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kelola yang baik. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan akan cenderung 

memiliki kondisi kesehatan keuangan yang baik. 

       Tabel 4.1 dan 4.2 di atas menunjukkan statistik deskriptif kepemilikan 

institusional untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang menjadi sampel 

penelitian. Perusahaan-perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik 

memiliki rata-rata kepemilikan institusionalsebesar 0,7084dan standar deviasi 

sebesar 0,169. Hal ini mengindikasikan bahwa saham perusahaan dengan kondisi 

kesehatan keuanganyang baik rata-rata dimiliki oleh institusi sebesar 70,84%. Di 

lain sisi, perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang buruk memiliki 

rata-rata kepemilikan institusionalsebesar 0,7762 dengan standar deviasi sebesar 

0,16. Artinya, saham perusahaan dengan kondisikesehatan keuangan yang buruk 

rata-rata dimiliki oleh pihak institusi sebesar 77,62%.  

       Hasil rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan dengan kondisi 

kesehatan keuangan yang buruk memiliki tingkat kepemilikan institusional yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganyang baik. Ketika perusahaan memiliki tingkat kepemilikan institusional 

yang tinggi maka dapat diputuskan bahwa perusahaan tersebut memiliki tata 

kelola perusahaanyang lebih baik. 

 

4.2.6 Statistik Deskriptif Proporsi Dewan Komisaris Independen 

       Variabel proporsi dewan komisaris independendalam penelitian ini diukur 

menggunakan jumlah komisaris independen dibagi dengan total komisaris di 

dalam perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen yang 

tinggimenunjukkan pihak-pihak independen yang lebih banyak di dalam 
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manajemen perusahaan. Semakin banyak pihak independenmenunjukkan semakin 

baik tata kelola perusahaan. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan akan 

cenderung memiliki kondisi kesehatan keuangan yang baik. 

       Tabel 4.1 dan 4.2 di atas menunjukkan statistik deskriptif proporsi dewan 

komisaris independen untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang menjadi 

sampel penelitian. Perusahaan-perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganyang baik memiliki rata-rata proporsi dewan komisaris 

independensebesar 0,3928 dan standar deviasi sebesar 0,09. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik 

rata-rata memiliki proporsi dewan komisaris independen sebanyak 39,28% dari 

total komisaris yang ada dalam perusahaan. Di lain sisi, perusahaan dengan 

kondisi kesehatan keuanganyang buruk memiliki rata-rata proporsi dewan 

komisaris independensebesar 0,4036 dengan standar deviasi sebesar 0,10. Artinya, 

perusahaan dengan kondisikesehatan keuangan yang buruk rata-rata memiliki 

proporsi dewan komisaris independen sebesar 40,36% dari total dewan komisaris 

di dalam perusahaan.  

       Hasil rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan dengan kondisi 

kesehatan keuangan yang buruk memiliki proporsi dewan komisaris 

independenyang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan kondisi 

kesehatan keuanganyang baik. Ketika perusahaan memiliki proporsi dewan 

komisaris independen yang tinggi maka dapat diputuskan bahwa perusahaan 

tersebut memilikitata kelola perusahaanyangbaik. 
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4.2.7 Statistik Deskriptif Ukuran Komite Audit 

       Variabel ukuran komite auditdalam penelitian ini diukur menggunakan 

jumlah komite audit yang ada di dalam perusahaan. Ukuran komite audit yang 

besarmenunjukkan semakin banyaknya personil yang dimiliki oleh perusahaan 

untuk mengawasi tata kelola perusahaan. Ketika perusahaan memiliki 

pengawasan tata kelola yang lebih ketat dan luas maka pelaksanaan tata kelola di 

dalam perusahaan juga semakin baik. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan 

akan cenderung memiliki kondisi kesehatan keuangan yang baik. 

       Tabel 4.1 dan 4.2 di atas menunjukkan statistik deskriptif ukuran komite audit 

untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian. 

Perusahaan-perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik memiliki 

rata-rata ukuran komite audit sebesar 3,0880 dan standar deviasi sebesar 0,44. Hal 

ini mengindikasikan bahwajumlah rata-rata anggota komite audit di dalam 

perusahaan adalah sebanyak 3 anggota. Di lain sisi, perusahaan dengan kondisi 

kesehatan keuanganyang buruk memiliki rata-rata ukuran komite auditsebesar 

2,7dengan standar deviasi sebesar 0,46. Artinya, perusahaan dengan 

kondisikesehatan keuangan yang buruk memiliki rata-rata jumlah anggota komite 

audit sebanyak 3 orang. 

       Hasil rata-rata di atas menunjukkan bahwa perusahaan dengan kondisi 

kesehatan keuangan yang buruk secara statistik memiliki ukuran komiteyang lebih 

rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang 

baik. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganyang buruk memiliki tata kelola perusahaanyang lebih buruk 



78 

 

 

 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan keuangan yang 

baik. 

 

4.3 Analisis Regresi Logistik 

       Penelitian ini meneliti pengaruh faktor kinerja keuangan dan tata kelola 

perusahaan terhadap kondisi kesehatan keuangan. Faktor-faktor tersebut meliputi 

leverage, likuiditas, profitabilitas, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit. 

Untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor di atas terhadap kondisi kesehatan 

keuangan, peneliti akan menggunakan alat uji berupa uji regresi logistik. 

Penggunaan regresi logistik sebagai alat uji disebabkan variabel dependen yang 

berupa data dengan tipe kategori. 

       Variabel dependen dibagi menjadi dua kategori, yaitu perusahaan dengan 

kondisi kesehatan keuanganyang baik dan perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganyang buruk. Perusahaan dengan kondisi kesehatan keuanganyang baik 

akan dinotasikan dengan kode 1. Sebaliknya perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganyang buruk akan dinotasikan dengan kode 0. Namun sebelum 

melakukan uji hipotesis, peneliti akan melakukan uji terhadap model regresi 

logistik yang telah dirancang sebelumnya.  Berikut adalah output uji kelayakan 

model regresi logistik dengan menggunakan omnibus test: 
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Tabel 4.3 Omnibus Test (Test Ketepatan Model) 

 

  
Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 149.508 7 .000 

Block 149.508 7 .000 

Model 149.508 7 .000 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

Omnibus test merupakan salah satu alat uji yang digunakan untuk menguji 

kelayakan model regresi logistik yang digunakan. Pada output omnibus test di atas 

dapat diketahui bahwa hasil signifikansi uji chi-square goodness of fit  memiliki 

nilai 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi 

logistik yang dibuat sudah tepat dan dapat digunakan untuk proses selanjutnya. 

Setelah model diputuskan layak untuk digunakan, maka proses selanjutnya adalah 

menilai koefisien determinasi di dalam penelitian. Untuk menilai koefisien 

determinasi, akan digunakan output pada model summary. Berikut adalah output 

koefisien determinasi: 

Tabel 4.4 Koefisien Determinasi 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 120.269a .283 .627 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

 Untuk menilai koefisien determinasi di dalam penelitian akan digunakan hasil 

pengujian Cox & Snell R Square dan pengujian Nagelkerke R Square. Dari 

tampilan output di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinasi penelitian 

adalah sebesar 0,627 atau 62,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variasi kesehatan keuanganadalah sebesar 
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62,7%. Sedangkan sisanya sebesar 37,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar 

penelitian. 

       Setelah mengetahui koefisien determinasi penelitian, langkah selanjutnya 

adalah menguji kelayakan keseluruhan model regresi logistik meggunakan 

Hosmer and Lemeshow Test. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi yang dibuat telah cukup mampu menjelaskan data atau tidak. Berikut 

adalah output test : 

Tabel 4.5 Uji Kelayakan Keseluruhan Model Regresi 

Step Chi-square df Sig. 

1 3.386 8 .908 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

       Dari output pengujian di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

Hosmer and Lemeshow Test  adalah sebesar 0,908 atau diatas 0,05. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa model yang dibuat telah mampu menjelaskan data 

penelitian sehingga dapat digunakan untuk analisis berikutnya. Pengujian 

berikutnya adalah pengujian kemampuan model regresi untuk pengklasifikasian 

data penelitian. Berikut adalah output pengujian : 

Tabel 4.6 Uji Kemampuan Pengklasifikasian 

 

Observed 

Predicted 

 Tingkat_kesehatan Percentage 

Correct  BURUK BAIK 

Step 1 Tingkat_kesehatan BURUK 24 16 60.0 

BAIK 6 403 98.5 

Overall Percentage   95.1 

Sumber : Data sekunder diolah (2019) 
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       Hasil pengujian di atas menunjukan bahwa kemampuan model regresi logistik 

untuk mengklasifikasikan data dengan benar adalah sebesar 95,1%. Dengan hasil 

tersebut dapat diputuskan bahwa model regresi yang dibuat telah cukup baik 

dalam mengklasifikasikan data sehingga dapat digunakan untuk pengujian 

hipotesis. 

       Setelah uji model regresi logistik telah dilakukan, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan wald statistic. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis: 

Tabel 4.7 Pengujian Hipotesis 

  
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a DAR -3.428 .976 12.350 1 .000 .032 

CR .798 .368 4.695 1 .030 2.221 

ROA 22.024 4.375 25.341 1 .000 .000 

KM -2.078 6.515 .102 1 .750 .125 

KI -4.052 1.778 5.195 1 .023 .017 

DKI .676 2.529 .071 1 .789 1.965 

UKA 1.222 .678 3.253 1 .071 3.395 

Constant 3.081 2.936 1.101 1 .294 21.771 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

Dari output pengujian hipotesis di atas, model regresi logistik yang terbentuk 

adalah sebagai berikut: 

Ln
𝑝

𝑃−1
 = 3,081 – 3,428 DAR +0,798 CR + 22,024 ROA –2,078 K_Man – 4,052 

K_Ins + 0,676 Kom_Inde + 1,222 Kom_Aud + ε 

       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, suatu variabel independen 

dapat dikatakan mampu menjadi faktor penentu kondisi kesehatan keuanganketika 
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nilai signifikansi variabel tersebut kurang dari alpha (0,05). Variabel-variabel 

yang tidak berpengaruh signifikan akan diuji beda menggunakan independent t-

test yang akan disajikan outputnya pada lampiran.Berikut adalah pembahasan 

pengujian hipotesis: 

4.3.1 H1 : Perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah cenderung 

memiliki kondisi kesehatan keuanganyang baik 

       Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.7 menunjukkan signifikansi variabel 

leverage sebesar 0,000 atau di bawah alpha 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa 

tingkat leverage dapat digunakan untuk memprediksi kondisi kesehatan keuangan. 

Nilai koefisien untuk variabel leverage menunjukkan angka -3,428. Nilai negatif 

pada koefisien menggambarkan hubungan negatif antara variabel leverage dan 

kondisi kesehatan keuangan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage 

yang rendah cenderung memiliki kondisi kesehatan keuanganyang baik diterima. 

Leverage ratio menggambarkan proporsi kewajiban perusahaan jika dibandingkan 

dengan aset atau ekuitasnya (Murhadi, 2013:61). Variabel leverage dalam 

penelitian ini diukur menggunakan rasio DAR (debt to asets ratio). Nilai DAR 

menunjukkan proporsi aset perusahaan yang dibiayai dari hutang atau kewajiban. 

Semakin rendah DAR menunjukkan semakin kecil aset yang dibiayai dari hutang. 

Ketika perusahaan memiliki pendanaan dari hutang yang kecil maka dapat 

diputuskan bahwa perusahaan memiliki kemampuan pelunasan yang baik 

sehingga berdampak langsung pada kinerja keuangan yang baik. Jika perusahaan 
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memiliki kinerja keuangan yang baik maka perusahaan tersebut cenderung 

memiliki kondisi kesehatan keuanganyang baik. 

       Hasil penelitian ini mendukung penelitian Widyastuti (2015) yang dilakukan 

untuk membuktikan pengaruh dari tata kelola perusahaan, indikator keuangan dan 

ukuran perusahaan terhadap kondisi kesehatan keuangan. Objek penelitian ini 

adalah perusahaan sektor manufaktur tahun 2010-2014.Penelitian ini berhasil 

memberikan bukti bahwa perusahaan dengan leverage rendah cenderung memiliki 

kondisi kesehatan keuanganyang baik. 

 

4.3.2 H2 : Perusahaan dengan tingkat likuiditasyang tinggi cenderung 

memiliki kondisi kesehatan keuanganyang baik 

       Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.7 menunjukkan signifikansi variabel 

likuiditas sebesar 0,03 atau di atas alpha 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa 

tingkat likuiditasdapat digunakan untuk memprediksi kondisi kesehatan keuangan. 

Nilai koefisien untuk variabel likuiditasmenunjukkan angka 0,798. Nilaikoefisien 

tersebut menggambarkan hubungan positif antara variabel likuiditasdan kondisi 

kesehatan keuangan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis kedua yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat 

likuiditasyang tinggi cenderung memiliki kondisi kesehatan keuanganyang baik 

diterima. 

       Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi liabilitas 

jangka pendeknya (Murhadi, 2013:57). Dari pengertian di atas dapat kita 

simpulkan bahwa semakin tinggi tingkat likuiditas menandakan semakin mampu 
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perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Tingginya kemampuan 

melunasi kewajiban menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik. 

Dengan kinerja keuangan yang baik tentunya perusahaan akan cenderung 

memiliki tingkat kesehatan keuanganyang baik. Sebaliknya, semakin buruk 

kinerja keuangan perusahaan (ditandai likuiditas yang rendah) maka semakin 

besar pula potensi perusahaan memiliki kondisi kesehatan keuangan yang buruk. 

       Hasil penelitian ini mendukung penelitian Cinantya dan Merkusiawati (2015) 

dilakukan untuk membuktikan pengaruh dari tata kelola, indikator keuangan dan 

ukuran perusahaan terhadap kondisi kesehatan keuangan. Variabel indikator 

keuangan dalam penelitian ini dicerminkan oleh likuiditas dan leverage, dimana 

pengukuran likuiditas menggunakan proksi current ratio. Objekdalam penelitian 

ini berupa perusahaan sektor property dan real estate tahun 2011-2013. Penelitian 

ini berhasil memberikan bukti bahwa perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas 

tinggi cenderung memiliki kondisi kesehatan keuanganyang baik. 

 

4.3.3 H3 : Perusahaan dengan tingkat profitabilitasyang tinggi cenderung 

memiliki kondisi kesehatan keuanganyang baik 

       Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.7 menunjukkan signifikansi variabel 

profitabilitas sebesar 0,000 atau di bawah alpha 0,05. Hal ini mengindikasikan 

bahwa profitabilitas dapat digunakan untuk memprediksi kondisi kesehatan 

keuangan. Nilai koefisien untuk variabel profitabilitasmenunjukkan angka 22,024. 

Nilai pada koefisien tersebut menggambarkan hubungan positif antara variabel 

profitabilitasdan kondisi kesehatan keuangan. Berdasarkan uraian di atas dapat 
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disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa perusahaan dengan 

tingkat profitabilitasyang tinggi cenderung memiliki kondisi kesehatan 

keuanganyang baik diterima. 

       Menurut Murhadi (2013:63), profitabilitas mengacu pada kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Profitabilitas memiliki 

keunggulan dibandingkan rasio pengukuran kinerja keuangan jangka panjang 

lainnya karena profitabilitas mengungkapkan pengembalian modal dari berbagai 

prespektif ( kreditor dan pemegang saham) dibandingkan rasio lain yang hanya 

berfokus pada angka dalam neraca (Subramanyam dan Wild, 2013:143). 

Variabel profitabilitasdalam penelitian ini diukur menggunakan rasio ROA (return 

on asset ratio). Nilai ROAmenunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin tinggi 

nilai ROAmenunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

dari asetnya. Ketika perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba yang 

tinggi maka dapat diputuskan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang 

baik. Jika perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik maka perusahaan 

tersebut cenderung memiliki kondisi kesehatan keuanganyang baik. 

       Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sari (2018) yang dilakukan untuk 

menguji pengaruh good tata kelola perusahaan dan profitabilitas terhadap kondisi 

kesehatan keuangan. Objekdalam penelitian ini berupa bank pembinaan rakyat 

syariah yang terdaftar di OJK (otoritas jasa keuangan) pada tahun 2013-

2016.Penelitian ini berhasil memberikan bukti bahwa perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas tinggi cenderung memiliki kondisi kesehatan keuanganyang baik. 
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4.3.4 H4 : Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi 

cenderung memiliki kondisi kesehatan keuanganyang baik 

       Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.7 menunjukkan signifikansi variabel 

kepemilikan manajerial sebesar 0,750 atau di bawah alpha 0,05. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerialdapat digunakan untuk 

memprediksi kondisi kesehatan keuangan. Nilai koefisien untuk variabel 

kepemilikan manajerial menunjukkan angka -2,078. Nilai negatif pada koefisien 

menggambarkan hubungan negatif antara variabel kepemilikan manajerialdan 

kondisi kesehatan keuangan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis keempat yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan 

manajerialyang tinggi cenderung memiliki kondisi kesehatan keuanganyang baik 

ditolak. 

       Nilai koefisien -2,078 menandakan hubungan negatif antara kepemilikan 

manajerial dengan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Artinya, perusahaan 

dengan kepemilikan manajerial tinggi justru cenderung memiliki kondisi 

kesehatan keuangan yang buruk (karena tata kelola yang membaik). Dengan 

kepemilikan manajerial tinggi, pihak manajerial akan cenderung berperilaku 

opportunistic dengan memaksilmalkan tampilan laba(mengarah pada manajemen 

laba) perusahaan sehingga bonus yang diperolehnya sebagai manajer dapat 

optimal dan tingkat pengembalian atas investasinya juga dapat maksimal. Dengan 

perilaku ini maka tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi justru 

menggambarkan kondisi tata kelola yang buruk, yang pada akhirnya berdampak 

pada kesehatan keuangan yang buruk pula. 
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       Meskipun pihak manajemen memiliki kesempatan memaksimalkan 

keuntungan melalui mekanisme manajemen laba, namun jika kepemilikan 

sahamnya rendah maka pihak manajemen tidak akan mendapatkan return yang 

sepadan dengan risiko atas perbuatan oportunistic yang dilakukan.Berdasarkan 

hasil penelitian, kepemilikan saham oleh pihak manajerial sangat kecil di 

perusahaan-perusahaan yang di observasi. Hal ini dibuktikan oleh rata-rata 

kepemilikan manajerial untuk perusahaaan dengan kondisi kesehatan keuangan 

yang baik adalah sebesar 2,89% dan kepemilikan manajerial untuk perusahaan 

dengan kondisi kesehatan keuangan yang buruk adalah sebesar 1,17%. Tingkat 

kepemilikan yang sangat kecil menyebabkan return investasi tidak menjadi 

motivasi para manajer untuk mengelola perusahaan berdasarkan kepentingan 

pemegang saham. Pada akhirnya porsi kepemilikan saham yang rendah tidak 

mampu menyelaraskan kepentingan di dalam perusahaan, sehingga kepemilikan 

manajerial tidak mempengaruhi kondisi kesehatan perusahaan dari sisi tata kelola. 

         Hasil penelitian ini mendukung penelitian Santoso et al. (2018) yang 

dilakukan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan dan 

indikator keuangan terhadap kondisi kesehatan keuangan.Objek penelitian ini 

berupa perusahaan sektor property dan real estate tahun 2012-2016.Penelitian ini 

berhasil memberikan bukti bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi 

kesehatan keuangan perusahaan. 
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4.3.5 H5 : Perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusionalyang tinggi 

cenderung memiliki kondisi kesehatan keuanganyang baik 

       Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.7 menunjukkan signifikansi variabel 

kepemilikan institusional sebesar 0,023 atau di bawah alpha 0,05. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kepemilikan institusionaldapat digunakan untuk 

memprediksi kondisi kesehatan keuangan. Nilai koefisien untuk variabel 

kepemilikan institusional menunjukkan angka -4,052. Nilai negatif pada koefisien 

menggambarkan hubungan negatif antara variabel kepemilikan institusionaldan 

kondisi kesehatan keuangan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis kelima yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan 

institusionalyang tinggi cenderung memiliki kondisi kesehatan keuanganyang 

baik ditolak. 

       Berdasarkan hasil penelitian, pihak institusional menjadi pihak pemegang 

saham mayoritas. Dimana hal ini dibuktikan oleh rata-rata kepemilikan 

institusional yaitu sebesar 71% untuk perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganyang baik dan 78% untuk perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuanganyang buruk. Menurut Herdinata (2016), konsentrasi kepemilikan oleh 

pemegang saham mayoritas dapat memicu terjadinya risiko ekspropriasi terhadap 

pemegang saham minoritas. Hal tersebut dilakukan melalui kebijakan yang 

dibentuk dalam perusahaan, yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik 

kepentingan. Adanya ekspropriasi menandakan tata kelola perusahaanperusahaan 

yang buruk. Ketika perusahaan memiliki tata kelola perusahaanyang buruk, maka 

perusahaan tersebut cenderung memiliki kondisi kesehatan keuanganyang buruk. 
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       Selain disebabkan oleh hal di atas, jumlah institusi juga memiliki peran yang 

penting berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap kondisi 

kesehatan keuangan perusahaan. Data penelitian menunjukkan bahwa perusahaan 

dengankepemilikan institusional yang tinggi ( 71% untuk perusahaan dengan 

kondisi kesehatan keuangan yang baik dan 78% untuk perusahaan dengan kondisi 

kesehatan keuangan yang buruk) ternyata tidak dimiliki oleh 1 institusi saja. Lebih 

lengkapnya, perusahaan dengan kondisi kesehatan keuangan yang buruk rata-rata 

dimiliki oleh 3 institusi dengan rincian 4 perusahaan yang dimiliki oleh 1 institusi 

dan 36 perusahaan lainnya dimiliki oleh lebih dari 1 institusi. Sejalan dengan hal 

di atas, perusahaan dengan kondisi kesehatan keuangan yang baik juga rata-rata 

dimiliki oleh 3 institusi, dengan rincian 136 perusahaan dimiliki oleh 1 institusi 

dan 273 perusahaan lainnya dimiliki oleh lebih dari satu institusi.Terpencarnya 

kepemilikan institusional oleh beberapa institusi menunjukkan bahwa asumsi 

penelitian yang menyatakan bahwa dengan kepemilikan institusional yang tinggi, 

pihak yang mengawasi kinerja dan tata kelola perusahaan akan semakin tinggi 

pula tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan terpencaranya kepemilikan 

institusional dapat mengindikasikan tidak efektifnya pengawasan terhadap 

perusahaan bersangkutan karena tidak sejalannya kepentingan antara institusi-

institusi pemilik perusahaan tersebut. 

       Hasil penelitian ini mendukung penelitian Jumianti et al (2015) yang 

dilakukan untuk menguji pengaruh good tata kelola perusahaan dan kinerja 

keuangan terhadap kondisi kesehatan keuangan. Objek dalam penelitian 

iniadalahperusahaan manufaktur yang menjadi anggota BEI pada tahun 2011-
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2014.Penelitian ini berhasil memberikan bukti bahwa perusahaan dengan tingkat 

kepemilikan institusionalrendah cenderung memiliki kondisi kesehatan 

keuanganyang baik. 

 

4.3.6 H6 : Perusahaan dengan tingkat proporsi dewan komisaris 

independenyang tinggi cenderung memiliki kondisi kesehatan 

keuanganyang baik 

       Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.7 menunjukkan signifikansi variabel 

proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,789 atau di atasalpha 0,05. Hal 

ini mengindikasikan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi kondisi kesehatan keuangan. Nilai koefisien untuk 

variabel proporsi dewan komisaris independenmenunjukkan angka 0,676. Nilai 

koefisien menggambarkan hubungan positif antara variabel proporsi dewan 

komisaris independendan kondisi kesehatan keuangan. Berdasarkan uraian di atas 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam yang menyatakan bahwa perusahaan 

dengan proporsi dewan komisaris independenyang tinggi cenderung memiliki 

kondisi kesehatan keuanganyang baik ditolak. 

Menurut Mafiroh dan Triyono (2016), komisaris independen memiliki fungsi 

untuk mengawasi kinerja direksi perusahaan serta mengawasi pelaksanaan tata 

kelola perusahaan. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen akan 

memperkecil kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Dengan 

keberadaan dewan komisaris independen maka proses pengelolaan perusahaan 

dapat di awasi oleh pihak yang lebih independen, yang juga menghindari 

terjadinya  masalah benturan kepentingan. Dengan demikian, tata kelola 
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perusahaan menjadi lebih baik sehingga berimbas langsung terhadap kondisi 

kesehatan keuanganperusahaan.  

       Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang besar sangat 

mungkin memiliki pengawasan tata kelola yang baik. Meskipun demikian, jumlah 

komisaris juga menyumbang peran yang besar. Menurut Triwahyuningtias dan 

Muharam (2012), dewan komisaris memiliki peran untuk memonitoring dari 

implementasi kebijakan direksi. Ketika jumlah komisaris dalam perusahaan 

sedikit, maka fungsi monitoring yang akan dijalankan dalam perusahaan juga 

semakin lemah. Pada kenyataanya, banyak perusahaan yang memiliki komposisi 

dewan komisaris independen yang besar namun dengan jumlah personil yang 

relatif kecil. Contohnya perusahaan dengan proporsi dewan komisaris independen 

sebesar 50% ternyata hanya memiliki dua anggota komisaris. Dengan demikian, 

komisaris independen di dalam perusahaan hanya berjumlah satu orang dengan 

lingkup peran pengawasan yang besar. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa 

proporsi dewan komisaris yang besar, jika tidak didukung dengan jumlah personil 

yang memadai tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi kesehatan keuangan 

perusahaan. 

       Perbedaan proporsi dewan komisaris independen antara perusahaan yang 

memiliki kondisi kesehatan keuangan baik dengan perusahaan yang memiliki 

kondisi kesehatan keuangan buruk juga tidak menunjukkan hasil yang signifikan. 

Hal ini terlihat dari hasil pengujian menggunakan independent sample t-test 

dengan output sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 Uji Beda Proporsi Komisaris Independen 

 
Sumber: Data Sekunder diolah (2019) 

Berdasarkan hasil uji beda di atas, proporsi dewan komisaris independen antara 

perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan keuangan baik dengan perusahaan 

yang memiliki kesehatan keuangan buruk tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan. Hal ini tampak dari nilai signifikansi uji beda sebesar 0,489 atau lebih 

besar dari alpha 0,05. Hal ini secara langsung mengindikasikan bahwa proporsi 

dewan komisaris independen perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan 

keuangan baik sama dengan proporsi dewan komisaris independen perusahaan 

yang memiliki kondisi kesehatan keuangan buruk secara statistik. Dengan 

demikian, tidak signifikannya perbedaan proporsi dewan komisaris independen 

antara perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan keuangan baik dan 

perusahaan yang memiliki kondisi kesehatan keuangan buruk mendukung 

penolakan hipotesis keenam. 

       Hasil penelitian ini mendukung penelitian Cinantya dan Merkusiawati (2015) 

yang dilakukan untuk membuktikan pengaruh dari tata kelola perusahaan, 

indikator keuangan dan ukuran perusahaan terhadap kondisi kesehatan keuangan. 

Objekdalam penelitian ini berupa perusahaan sektor property dan real estate 

tahun 2011-2013. Penelitian ini memberikan bukti bahwa proporsi dewan 
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komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatan 

keuanganperusahaan. 

 

4.3.7 H7 : Perusahaan dengan ukuran komite audityang tinggi cenderung 

memiliki kondisi kesehatan keuanganyang baik 

       Hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.7 menunjukkan signifikansi variabel 

ukuran komite audit sebesar 0,071 atau di bawah alpha 0,05. Hal ini 

mengindikasikan bahwa ukuran komite audittidak dapat digunakan untuk 

memprediksi kondisi kesehatan keuangan. Nilai koefisien untuk variabel ukuran 

komite auditmenunjukkan angka 1,222. Nilai pada koefisien tersebut 

menggambarkan hubungan positif antara variabel ukuran komite auditdan kondisi 

kesehatan keuangan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa perusahaan dengan ukuran komite 

audityang tinggi cenderung memiliki kondisi kesehatan keuanganyang baik 

ditolak. 

       Pengukuran tata kelola perusahaan dari segi kinerja komite audit dalam 

penelitian ini menggunakan ukuran jumlah anggota komite audit di dalam 

perusahaan. Pengukuran ini hanya menggambarkan struktur tata kelola dan tidak 

menggambarkan kinerja komite audit yang sebenarnya di dalam perusahaan. 

Meskipun perusahaan memiliki jumlah komite audit yang banyak, tetapi jika tidak 

diikuti dengan kinerja komite yang efektif maka hal tersebut tidak akan 

berdampak terhadap membaiknya tata kelola. Ketika tata kelola perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran komite audit, maka kondisi kesehatan 

keuangan perusahaan juga tidak akan membaik. Pengukuran lain yang dapat 
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menggambarkan efisiensi serta kinerja komite audit yang disarankan adalah 

frekuensi pertemuan atau rapat para anggota, pengetahuan tentang keuangan, dan 

independensi para anggota komite audit. 

       Nilai koefisien 1,222 yang bernilai positif menunjukkan hubungan positif 

antara jumlah komite audit dengan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. 

Meskipun pengaruhnya tidak signifikan, namun terdapat perbedaan yang 

signifikan antara jumlah komite audit perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuangan yang baik dan perusahaan dengan kondisi kesehatan keuangan yang 

buruk. Perbedaan ukuran komite audit dibuktikan dengan hasil uji beda dibawah 

ini: 

Tabel 4.9 Uji Beda Ukuran Komite Audit 

 

Sumber: Data sekunder diolah (2019) 

Hasil uji beda di atas menunjukkan perbedaan ukuran komite audit yang sangat 

signifikan (nilai sig 0,000 lebih kecil dari alpha 0,05) antara perusahaan dengan 

kondisi kesehatan keuangan baik dan perusahaan dengan kondisi kesehatan 

keuangan buruk.  

       Menurut peraturan OJK (otoritas jasa keuangan) nomor 55/POJK.04/2015 

dankeputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor 

kep-643/bl/2012 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite 

audit, perusahaan terbuka diwajibkan memiliki komite audit dengan jumlah 
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anggota minimal sebanyak 3 anggota. Perusahaan sampel di dalam penelitian ini 

yang memiliki anggota komite audit berjumlah 3 anggota adalah sebanyak 391 

perusahaan atau 87% dari total sampel perusahaan yang digunakan. Keseragaman 

ini terjadi baik pada perusahaan dengan kondisi kesehatan keuangan yang baik 

maupun perusahaan dengan kondisi kesehatan keuangan yang buruk. Perusahaan 

dengan kondisi kesehatan keuangan yang baik, yang memiliki jumlah komite 

audit sebanyak 3 orang berjumlah 363 perusahaan atau sebanyak 89%. Sedangkan 

perusahaan dengan kondisi kesehatan keuangan yang buruk, yang memiliki 

jumlah komite audit sebanyak 3 orang berjumlah 28 perusahaan atau sebanyak 

70%.  

       Meskipun data menunjukkan ukuran komite audit yang relatif sama, namun 

munculnya perbedaan justru disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang masuk 

dalam kategori kesehatan keuangan yang buruk tidak mematuhi peraturan yang 

berlaku. Perusahaan dengan kondisi kesehatan keuangan yang buruk memiliki 

rata-rata yang lebih rendah karena banyak perusahaan yang memiliki jumlah 

komite audit dibawah standar. Hal ini dibuktikan dengan 12 perusahaan atau 

sebesar 30% perusahaan dengan kondisi kesehatan keuangan yang buruk memiliki 

jumlah komite audit kurang dari 3. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian 

perusahaan karena meskipun tidak berpengaruh signifikan tetapi ketidakpatuhan 

terhadap peraturan ini menimbulkan perbedaan kondisi kesehatan perusahaan. 

       Hasil penelitian ini mendukung penelitian Helena dan saifi (2018) yang 

dilakukan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaanterhadap kondisi 

kesehatan keuangan. Dengan objek penelitian berupa 19 perusahaan yang 
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terdaftar di BEI tahun 2013-2016, penelitian ini berhasil memberikan bukti bahwa 

ukuran komite audit tidak mempengaruhi kondisi kesehatan perusahaan. 


