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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai maksimum-minimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi 

(standard deviation). Berikut ini adalah hasil pengujian statistik deskriptif : 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 
Perusahaan Distress Perusahaan Sehat 

Min Max Mean Std Min Max Mean Std 

CR 0,203 1,827 0,721 0,505 0,256 4,799 1,802 0,909 

PM -1,837 0,013 -0,259 0,429 -0,309 0,246 0,050 0,063 

DAR 0,474 3,342 1,206 0,820 0,192 1,948 0,489 0,213 

TATO 0,189 1,599 0,731 0,439 0,084 3,746 1,257 0,544 

DA 0,004 1,072 0,099 0,232 0,003 0,222 0,058 0,042 

KI 0,250 0,667 0,417 0,103 0,250 0,800 0,382 0,094 

INST 0,528 0,999 0,725 0,139 0,177 0,998 0,692 0,190 

MGR 0,000 0,081 0,021 0,025 0,000 0,757 0,058 0,134 

KA 3 4 3,15 0,366 2 4 3,07 0,329 

N 20 142 

Sumber : Data sekunder diolah, 2014 

Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio lancar 

(CR). Tabel 4.1 menunjukkan bahwa rasio lancar pada perusahaan yang 

mengalami financial distress memiliki nilai minimum 0,203 dan nilai maksimum 

1,827 dengan rata-rata 0,721 dan standar deviasi 0,505. Nilai rata-rata tersebut 

menunjukkan bahwa setiap rupiah hutang lancar yang dimiliki oleh perusahaan 

yang mengalami financial distress mampu dibayar dengan menggunakan Rp 

0,721 aset lancar. Sedangkan rasio lancar pada perusahaan sehat memiliki nilai 
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minimum 0,256 dan nilai maksimum 4,799 dengan rata-rata 1,802 dan standar 

deviasi 0,909. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa setiap rupiah hutang 

lancar yang dimiliki oleh perusahaan sehat mampu dibayar dengan menggunakan 

Rp 1,802 aset lancar. Berdasarkan hasil statistik deskriptif tersebut diketahui 

bahwa perusahaan yang mengalami financial distress memiliki rata-rata rasio 

lancar yang lebih rendah daripada perusahaan yang sehat. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan yang sehat lebih likuid dan memiliki kemampuan yang lebih baik 

untuk melunasi hutang lancar dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. 

Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio profit 

margin (PM). Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rasio profit margin 

pada perusahaan yang mengalami financial distress memiliki nilai minimum 

sebesar -1,837 dan nilai maksimum 0,013 dengan rata-rata -0,259 dan standar 

deviasi 0,429. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang 

mengalami financial distress menghasilkan Rp 0,259 laba negatif dari setiap 

rupiah penjualannya. Sedangkan rasio profit margin pada perusahaan sehat 

memiliki nilai minimum -0,309 dan nilai maksimum 0,246 dengan rata-rata 0,050 

dan standar deviasi 0,063. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa perusahaan 

yang sehat mampu menghasilkan Rp 0,050 laba bersih dari setiap rupiah 

penjualannya. Berdasarkan hasil statistik deskriptif tersebut dapat diketahui 

bahwa perusahaan yang mengalami financial distress memiliki rata-rata profit 

margin yang lebih rendah daripada perusahaan yang sehat. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan yang sehat memiliki profitabilitas yang lebih bagus karena dapat 

menghasilkan laba bersih yang lebih besar dari penjualannya.  
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Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt to asset 

ratio (DAR). Tabel 4.1 menunjukkan bahwa debt to asset ratio pada perusahaan 

yang mengalami financial distress memiliki nilai minimum 0,474 dan nilai 

maksimum 3,342 dengan rata-rata 1,206 dan standar deviasi 0,820. Nilai rata-rata 

tersebut menunjukkan bahwa setiap rupiah aset yang dimiliki oleh perusahaan 

yang mengalami financial distress dibiayai dengan menggunakan Rp 1,206 

hutang. Sedangkan debt to asset ratio pada perusahaan sehat memiliki nilai 

minimum 0,192 dan nilai maksimum 1,948 dengan rata-rata 0,489 dan standar 

deviasi 0,213. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa setiap rupiah aset yang 

dimiliki oleh perusahaan sehat dibiayai dengan menggunakan Rp 0,489 hutang. 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan 

yang mengalami financial distress memiliki rata-rata debt to asset ratio yang 

lebih tinggi daripada perusahaan yang sehat. Hal ini berarti bahwa tingkat 

leverage pada perusahaan yang sehat lebih baik karena total hutang yang dimiliki 

perusahaan tidak melebihi total asetnya. 

Rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah total asset 

turnover (TATO). Hasil pengujian menunjukkan bahwa total asset turnover pada 

perusahaan yang mengalami financial distress memiliki nilai minimum 0,189 dan 

nilai maksimum 1,599 dengan rata-rata 0,731 dan standar deviasi 0,439. Nilai 

rata-rata tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami financial 

distress mampu menghasilkan Rp 0,731 penjualan dari setiap rupiah aset yang 

dimiliki. Sedangkan total asset turnover pada perusahaan sehat memiliki nilai 

minimum 0,084 dan nilai maksimum 3,746 dengan rata-rata 1,257 dan standar 
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deviasi 0,544. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang sehat 

mampu menghasilkan Rp 1,257 penjualan dari setiap rupiah aset yang dimiliki. 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan 

yang mengalami financial distress memiliki rata-rata total asset turnover yang 

lebih rendah daripada perusahaan yang sehat. Hal ini berarti bahwa perusahaan 

yang sehat lebih efektif dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk 

menghasilkan penjualan. 

Kualitas laba (DA) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

discretionary accruals. Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa nilai discretionary 

accruals pada perusahaan yang mengalami financial distress memiliki nilai 

minimum 0,004 dan nilai maksimum 1,072 dengan rata-rata 0,099 dan standar 

deviasi 0,232. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang 

mengalami financial distress melakukan manajemen laba sebesar 0,099. 

Sedangkan nilai discretionary accruals pada perusahaan sehat memiliki nilai 

minimum 0,003 dan nilai maksimum 0,222 dengan rata-rata 0,058 dan standar 

deviasi 0,042. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang sehat 

melakukan manajemen laba sebesar 0,058. Berdasarkan hasil statistik deskriptif 

tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan yang mengalami financial distress 

memiliki rata-rata discretionary accruals yang lebih tinggi dan melakukan 

manajemen laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang sehat. Hal ini 

berarti perusahaan yang sehat memiliki laba yang lebih berkualitas, karena 

semakin kecil nilai discretionary accruals maka semakin tinggi kualitas laba yang 

dilaporkan perusahaan. 
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Komisaris independen (KI) dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan proporsi komisaris independen. Variabel proporsi komisaris 

independen pada perusahaan yang mengalami financial distress memiliki nilai 

minimum 0,250 dan nilai maksimum 0,667 dengan rata-rata 0,417 dan standar 

deviasi 0,103. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa persentase jumlah 

dewan komisaris independen terhadap total komisaris pada perusahaan yang 

mengalami financial distress adalah 41,7%. Sedangkan proporsi komisaris 

independen pada perusahaan sehat memiliki nilai minimum 0,250 dan nilai 

maksimum 0,800 dengan rata-rata 0,382 dan standar deviasi 0,094. Nilai rata-rata 

tersebut menunjukkan bahwa pada perusahaan yang sehat persentase jumlah 

dewan komisaris independen terhadap total komisaris perusahaan adalah 38,2%. 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan 

yang mengalami financial distress memiliki proporsi komisaris independen yang 

lebih banyak dibandingkan perusahaan yang sehat. 

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

(INST) pada perusahaan yang mengalami financial distress memiliki nilai 

minimum 0,528 dan nilai maksimum 0,999 dengan rata-rata 0,725 dan standar 

deviasi 0,139. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa persentase saham yang 

dimiliki oleh investor institusional pada perusahaan yang mengalami financial 

distress sebesar 72,5%. Sedangkan kepemilikan institusional pada perusahaan 

sehat memiliki nilai minimum 0,177 dan nilai maksimum 0,998 dengan rata-rata 

0,692 dan standar deviasi 0,190. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa 

persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional pada perusahaan yang 
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sehat sebesar 69,2%. Berdasarkan hasil statistik deskriptif tersebut dapat diketahui 

bahwa kepemilikan saham oleh investor institusional pada perusahaan yang 

mengalami financial distress lebih banyak dibandingkan perusahaan yang sehat. 

Kepemilikan manajerial (MGR) pada perusahaan yang mengalami 

financial distress memiliki nilai minimum 0,000 dan nilai maksimum 0,081 

dengan rata-rata 0,021 dan standar deviasi 0,025. Nilai rata-rata tersebut 

menunjukkan bahwa persentase saham yang dimiliki oleh dewan komisaris dan 

direksi pada perusahaan yang mengalami financial distress sebesar 2,1%. 

Sedangkan kepemilikan manajerial pada perusahaan sehat memiliki nilai 

minimum 0,000 dan nilai maksimum 0,757 dengan rata-rata 0,058 dan standar 

deviasi 0,134. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa persentase saham yang 

dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi pada perusahaan yang sehat sebesar 

5,8%. Berdasarkan hasil statistik deskriptif tersebut dapat diketahui bahwa 

kepemilikan saham oleh dewan komisaris dan direksi pada perusahaan yang 

mengalami financial distress lebih sedikit daripada perusahaan yang sehat. 

Jumlah anggota komite audit (KA) pada perusahaan yang mengalami 

financial distress memiliki nilai minimum 3 orang dan nilai maksimum 4 orang 

dengan rata-rata 3,15 dan standar deviasi 0,366. Nilai rata-rata tersebut 

menujukkan bahwa rata-rata jumlah komite audit pada perusahaan sehat sebesar 

3,15 orang. Sedangkan jumlah anggota komite audit pada perusahaan sehat 

memiliki nilai minimum 2 orang dan nilai maksimum 4 orang dengan rata-rata 

3,07 dan standar deviasi 0,329. Nilai rata-rata tersebut menujukkan bahwa rata-

rata jumlah komite audit pada perusahaan sehat sebesar 3,07 orang. Berdasarkan 
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hasil statistik deskriptif tersebut dapat diketahui bahwa ukuran komite audit pada 

perusahaan yang mengalami financial distress lebih besar daripada perusahaan 

yang sehat. 

 

4.2. Analisis Regresi Logistik dan Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis adanya pengaruh kinerja keuangan, kualitas laba, 

dan mekanisme good corporate governance dalam memprediksi financial distress 

digunakan analisis regresi logistik. Penelitian ini menggunakan regresi logistik 

karena variabel dependen (financial distress) merupakan data yang berupa 

dummy, dimana nilai 0 untuk perusahaan yang sehat dan nilai 1 untuk perusahaan 

yang mengalami financial distress. Tahapan dalam pengujian regresi logistik 

adalah sebagai berikut : 

4.2.1. Menilai Kelayakan Model Regresi 

Penilaian kelayakan model regresi dapat dilihat dari tabel Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test pada nilai Chi-square. Penilaian kelayakan 

model regresi ini bertujuan untuk menguji apakah data empiris yang ada cocok 

atau sesuai dengan model.  

Tabel 4.2 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 3,247 8 ,918 

Sumber : Data sekunder diolah, 2014 

Tabel 4.2 menunjukkan nilai Chi-square sebesar 3,247 dengan signifikansi 

0,918. Berdasarkan hasil tersebut, nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 

berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai 
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observasinya. Maka dapat disimpulkan model regresi logistik ini layak dipakai 

untuk analisis selanjutnya. 

 

4.2.2. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Uji Overall Model Fit bertujuan untuk mengetahui apakah suatu model 

dikatakan fit atau tidak terhadap data. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan nilai antara -2 log likelihood pada awal (block number = 0) 

dengan nilai -2 log likelihood pada akhir (block number = 1).  

Tabel 4.3 

Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant CR PM DAR TATO DA KI INST MGR KA 

Step 

1 
1 77,062 -4,617 ,077 -2,283 1,623 -,528 -,535 1,873 ,909 ,866 ,433 

2 47,038 -8,956 ,105 -5,911 2,647 -1,064 -1,448 4,288 2,149 1,662 1,035 

3 33,635 -14,019 ,193 -10,967 3,876 -1,575 -2,834 7,167 3,490 2,507 1,725 

4 28,590 -20,103 ,317 -15,455 5,354 -2,050 -4,798 10,420 4,979 3,768 2,564 

5 26,941 -26,913 ,481 -18,781 6,902 -2,539 -7,005 13,842 6,856 5,522 3,494 

6 26,599 -31,921 ,646 -21,138 8,041 -2,838 -8,651 16,267 8,272 6,882 4,143 

7 26,577 -33,558 ,706 -22,027 8,419 -2,905 -9,212 17,040 8,734 7,325 4,344 

8 26,577 -33,685 ,711 -22,107 8,448 -2,908 -9,258 17,099 8,771 7,360 4,358 

9 26,577 -33,686 ,711 -22,107 8,449 -2,908 -9,259 17,099 8,771 7,360 4,359 

Initial -2 Log Likelihood: 121,097 

Sumber : Data sekunder diolah, 2014 

Dari tabel 4.3 diketahui nilai -2 log likelihood pada awal sebesar 121,097. 

Setelah dimasukkan sembilan variabel independen, maka nilai dari -2 log 

likelihood pada akhir menjadi 26,577. Nilai -2 log likelihood yang mengalami 

penurunan ini menunjukkan model regresi yang baik yaitu model yang 

dihipotesiskan fit dengan data. 

Penurunan nilai -2 log likelihood tersebut disajikan dalam nilai chi-square 

dalam omnibus tests of model coefficients sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 94,520 9 ,000 

 Block 94,520 9 ,000 

 Model 94,520 9 ,000 

Sumber : Data sekunder diolah, 2014 

Hasil pengujian omnibus test pada tabel 4.4 diperoleh nilai chi-square 

(penurunan nilai -2 log likelihood) sebesar 94,520 dengan signifikansi sebesar 

0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan dari sembilan variabel independen, yaitu rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, rasio leverage, rasio aktivitas, kualitas laba, proporsi komisaris 

independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan jumlah 

komite audit secara bersama-sama dalam memprediksi financial distress pada  

suatu perusahaan. 

 

4.2.3. Menguji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi mengukur kemampuan model dalam menjelaskan 

variabilitas variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi pada model 

regresi logistik ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square.  

Tabel 4.5 

Koefisien Determinasi 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 26,577(a) ,442 ,840 

 Sumber : Data sekunder diolah, 2014 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,840 

atau 84%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabilitas variabel 
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dependen (kondisi financial distress suatu perusahaan) yang dapat dijelaskan oleh 

variabel independen (CR, PM, DAR, TATO, DA, KI, INST, MGR, dan KA) 

adalah sebesar 84%, sedangkan sisanya sebesar 16% dijelaskan oleh variabel-

variabel lain diluar model penelitian. 

 

4.2.4. Matriks Klasifikasi 

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi 

untuk memprediksi kemungkinan terjadinya financial distress pada sebuah 

perusahaan. 

Tabel 4.6 

Matriks Klasifikasi 

Observed 

Predicted 

FD Percentage 

Correct 0 1 

Step 1 FD 0 139 3 97,9 

  1 4 16 80,0 

 Overall Percentage   95,7 

a  The cut value is ,500 

Sumber : Data sekunder diolah, 2014 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 142 sampel perusahaan yang sehat, 

139 perusahaan dapat diprediksi dengan tepat dan 3 perusahaan yang tidak 

diprediksikan dengan tepat oleh model regresi logistik, sehingga persentase 

ketepatan prediksi untuk perusahaan yang sehat adalah 97,9%. Sedangkan dari 20 

sampel perusahaan yang mengalami financial distress, 16 perusahaan dapat 

diprediksikan dengan tepat dan 4 perusahaan tidak diprediksikan dengan tepat 

oleh model regresi logistik, sehingga persentase ketepatan prediksi untuk 

perusahaan yang mengalami financial distress adalah 80,0%. Secara keseluruhan 
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berarti bahwa sebanyak 155 perusahaan dari 162 perusahaan atau 95,7% sampel 

dapat diprediksikan dengan tepat oleh model regresi logistik ini.  

 

4.2.5. Uji Multikolinearitas 

Model regresi yang baik adalah regresi dengan tidak adanya  gejala 

korelasi yang kuat antar variabel bebas (independen). Pengujian ini menggunakan 

matriks korelasi antar variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antar 

variabel independen. 

Tabel 4.7 

Uji Multikolinearitas 

 Constant CR PM DAR TATO DA KI INST MGR KA 

Step 

1 

Constant 1,000 -,503 ,473 -,878 ,259 ,576 -,785 -,679 -,644 -,850 

CR -,503 1,000 -,296 ,634 -,183 -,409 ,209 ,172 ,149 ,406 

 PM ,473 -,296 1,000 -,485 -,508 ,507 -,253 -,372 -,290 -,165 

 DAR -,878 ,634 -,485 1,000 -,240 -,720 ,669 ,564 ,516 ,668 

 TATO ,259 -,183 -,508 -,240 1,000 -,087 -,389 -,076 -,120 -,493 

 DA ,576 -,409 ,507 -,720 -,087 1,000 -,380 -,391 -,320 -,381 

 KI -,785 ,209 -,253 ,669 -,389 -,380 1,000 ,428 ,488 ,663 

 INST -,679 ,172 -,372 ,564 -,076 -,391 ,428 1,000 ,742 ,324 

 MGR -,644 ,149 -,290 ,516 -,120 -,320 ,488 ,742 1,000 ,402 

 KA -,850 ,406 -,165 ,668 -,493 -,381 ,663 ,324 ,402 1,000 

Sumber : Data sekunder diolah, 2014 

Menurut Ghozali (2001), jika antar variabel independen ada korelasi yang 

cukup tinggi yang umumnya di atas 0,9, maka ini merupakan indikasi adanya 

multikolinieritas. Hasil tabel 4.7 menunjukkan tidak ada nilai koefisien korelasi 

antar variabel yang nilainya lebih besar dari 0,9, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada gejala multikolinearitas yang serius antar variabel independen. 
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4.2.6. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan model regresi logistik untuk menguji 

pengaruh kinerja keuangan, kualitas laba, dan mekanisme good corporate 

governance dalam memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan. 

Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio 

profitabilitas, rasio leverage, rasio aktivitas. Kualitas laba diukur dengan 

discretionary accruals. Sedangkan mekanisme good corporate governance diukur 

dengan proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, dan jumlah komite audit. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada 

tabel berikut ini : 

 Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 B Sig. Keterangan 

Step 

1(a) 

CR ,711 ,550 H1 ditolak 

PM -22,107 ,039 H2 diterima 

 DAR 8,449 ,009 H3 diterima 

 TATO -2,908 ,249 H4 ditolak 

 DA -9,259 ,178 H5 ditolak 

 KI 17,099 ,022 H6 ditolak 

 INST 8,771 ,101 H7 ditolak 

 MGR 7,360 ,194 H8 ditolak 

 KA 4,359 ,048 H9 ditolak 

 Constant -33,686 ,013  

a Variable(s) entered on step 1: CR, PM, DAR, TATO, DA, KI, INST, MGR, KA. 

Sumber : Data sekunder diolah, 2014 

Berdasarkan tabel 4.8, didapatkan persamaan logit sebagai berikut : 

𝐿𝑛 
𝐹𝑑

1−𝐹𝑑
 = -33,686 + 0,711CR – 22,107PM + 8,449DAR – 2,908TATO – 

9,259DA+ 17,099KI + 8,771INST+ 7,360MGR + 4,359KA + ε 
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4.3. Pembahasan  

4.3.1. Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Financial Distress 

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel rasio 

likuiditas yang diproksikan dengan current ratio (CR) memiliki nilai koefisien 

regresi sebesar 0,711 dengan signifikansi sebesar 0,550. Nilai signifikansi yang 

lebih besar dari tingkat α yaitu 0,05 menunjukkan tidak adanya pengaruh yang 

signifikan dari variabel rasio likuiditas dalam memprediksi financial distress, 

dengan demikian hipotesis pertama (H1) ditolak. Hasil penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan Almilia dan Kristijadi (2003), Christianawati 

(2006), serta Wardhani (2007) yang menemukan bahwa perusahaan dengan rasio 

likuiditas yang rendah cenderung mengalami financial distress. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sadyani 

(2006), Ristianti (2012), serta Putri dan Merkusiwati (2014) yang menemukan 

bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi financial 

distress. Sadyani (2006) menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio lancar yang 

tinggi bukan merupakan jaminan bahwa ia mampu membayar utang yang jatuh 

tempo. Rasio lancar yang tinggi dapat menunjukkan praktik manajemen yang 

kurang baik, misalnya saldo kas yang menganggur, jumlah persediaan yang relatif 

tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan yang akan datang, dan kebijakan 

kredit yang keliru sehingga mengakibatkan piutang usaha menjadi berlebihan. 

Hasil yang tidak signifikan ini disebabkan karena likuiditas merupakan 

ukuran untuk melihat kemampuan suatu perusahaan dalam mengkonversikan aset 

lancarnya untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Dalam aset lancar terdapat 
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akun piutang dan persediaan yang apabila digunakan untuk membayar kewajiban 

lancar memerlukan waktu yang tidak sedikit dan berbeda-beda antar perusahaan 

untuk mengkonversikannya menjadi kas. Jadi berapapun besarnya rasio likuiditas 

tidak akan mempengaruhi kemungkinan perusahaan mengalami financial distress 

(Putri dan Merkusiwati, 2014). 

4.3.2. Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Financial Distress 

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel rasio 

profitabilitas yang diproksikan dengan profit margin (PM) memiliki nilai 

koefisien regresi sebesar -22,107 dengan signifikansi sebesar 0,039. Nilai 

koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio 

profitabilitas yang rendah memiliki probabilitas yang lebih besar untuk 

mengalami financial distress. Sedangkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 

tingkat α yaitu 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel 

rasio profitabilitas dalam memprediksi financial distress, dengan demikian 

hipotesis kedua (H2) diterima. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan 

Kristijadi (2003), Safitri (2010), Ilman et al. (2011), Ristianti (2012), dan Adi 

(2013) yang menemukan bahwa perusahaan dengan rasio profitabilitas yang 

rendah cenderung mengalami financial distress. Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa semakin tinggi rasio profitabilitas perusahaan, maka semakin kecil 

kemungkinan perusahaan untuk mengalami financial distress.  

Perusahaan dengan rasio profit margin yang tinggi berarti mampu 

menghasilkan laba bersih yang besar dari total penjualannya. Laba bersih yang 
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besar akan membuat perusahaan mampu membayar beban-beban operasional 

yang dikeluarkan dan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan operasinya. 

Selain itu, perusahaan dengan rasio profitabilitas yang tinggi akan mempermudah 

perusahaan dalam mendapatkan pinjaman dari kreditur ataupun investasi dari 

pihak luar. Hal ini dikarenakan biasanya investor dan kreditur akan lebih 

memusatkan perhatian pada rasio profitabilitas daripada rasio-rasio lainnya dan 

mereka akan cenderung menanamkan dananya pada perusahaan yang mampu 

menghasilkan laba bersih yang lebih besar. Oleh karena itu, rasio profitabilitas 

yang tinggi dapat menghindarkan perusahaan dari kondisi financial distress. 

4.3.3. Pengaruh Rasio Leverage Terhadap Financial Distress 

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel rasio 

leverage yang diproksikan dengan debt to asset ratio (DAR) memiliki nilai 

koefisien regresi sebesar 8,449 dengan signifikansi sebesar 0,009. Nilai koefisien 

yang bertanda positif menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang 

tinggi memiliki probabilitas yang lebih besar untuk mengalami financial distress. 

Sedangkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat α yaitu 0,05 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel rasio leverage dalam 

memprediksi financial distress, dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima.  

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani 

(2007), Andre (2009), Fitdini (2009), Adi (2013), dan Haq et al. (2013) yang 

menemukan bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi cenderung 

mengalami financial distress. Tingkat leverage yang tinggi mempunyai dampak 

buruk bagi kinerja perusahaan, karena tingkat hutang yang semakin tinggi berarti 
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beban bunga yang ditanggung perusahaan akan semakin besar, sehingga akan 

menyebabkan laba bersih berkurang dan meningkatkan risiko ketidakmampuan 

perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya.  

Perusahaan yang mengalami kondisi financial distress pada umumnya 

memiliki jumlah utang yang hampir sama besar dengan total asetnya dan bahkan 

ada perusahaan yang memiliki jumlah hutang lebih besar daripada total asetnya 

(memiliki ekuitas yang negatif). Maka, tidak menutup kemungkinan perusahaan 

yang memiliki jumlah hutang yang cukup tinggi akan melanggar perjanjian 

hutang dengan kreditur karena aset perusahaan tidak mampu menjamin hutang 

yang dimiliki (Andre, 2009). 

4.3.4. Pengaruh Rasio Aktivitas Terhadap Financial Distress 

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel rasio 

aktivitas yang diproksikan dengan total asset turnover (TATO) memiliki nilai 

koefisien regresi sebesar -2,908 dengan signifikansi sebesar 0,249. Nilai 

signifikansi yang lebih besar dari tingkat α yaitu 0,05 menunjukkan tidak adanya 

pengaruh yang signifikan dari variabel rasio aktivitas dalam memprediksi 

financial distress, dengan demikian hipotesis keempat (H4) ditolak. Penelitian 

ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jiming dan Weiwei (2011), 

Ristianti (2012), Jaya et al. (2013), Anggelia (2014), serta Hidayat dan Meiranto 

(2014) yang menemukan bahwa perusahaan dengan rasio aktivitas yang rendah 

cenderung mengalami financial distress. 

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sadyani (2006), 

Wardhani (2007), serta Mbanwie dan Edmond (2009) yang menyatakan bahwa 



86 

 

 

rasio aktivitas tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi financial distress. 

Sadyani (2006) menyatakan bahwa rasio total asset turnover digunakan untuk 

mengukur efektivitas penggunaan aset perusahaan, sehingga dengan melihat 

tingkat aktivitas dari aset kurang dapat mewakili untuk menggambarkan kondisi 

keuangan suatu perusahaan karena tidak selalu efektivitas penggunaan aset yang 

tinggi menunjukkan kondisi keuangan yang baik, begitu pula sebaliknya. 

Altman (1968) dalam Mbanwie dan Edmond (2009) menemukan bahwa 

rasio total asset turnover tidak signifikan dalam memprediksi kemungkinan 

kebangkrutan. Peningkatan total asset turnover tidak selalu berarti sebuah 

perusahaan memiliki kinerja yang kredibel. Peningkatan rasio ini mungkin 

disebabkan oleh penurunan total aset sebagai akibat dari penghapusan persediaan 

yang usang dan penghapusan piutang yang tidak dapat tertagih. 

4.3.5. Pengaruh Kualitas Laba Terhadap Financial Distress 

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel kualitas laba 

yang diproksikan dengan discretionary accruals (DA) memiliki nilai koefisien 

regresi sebesar -9,259 dengan signifikansi sebesar 0,178. Nilai signifikansi yang 

lebih besar dari tingkat α yaitu 0,05 menunjukkan tidak adanya pengaruh yang 

signifikan dari variabel kualitas laba dalam memprediksi financial distress, 

dengan demikian hipotesis kelima (H5) ditolak. Penelitian ini tidak berhasil 

membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki kualitas laba yang rendah 

cenderung mengalami financial distress. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ke 

(2012) dan Li et al. (2013) yang menemukan bahwa perusahaan dengan kualitas 



87 

 

 

laba yang rendah cenderung mengalami financial distress. Selain itu, penelitian 

ini tidak sejalan dengan teori yang ada, yaitu perusahaan yang mengalami 

financial distress cenderung melakukan manajemen laba untuk menutupi kondisi 

tersebut dan menghindari pelanggaran perjanjian hutang. Manajemen laba ini 

dilakukan agar masyarakat tetap percaya bahwa perusahaan masih 

menguntungkan, sehingga perusahaan tidak kesulitan dalam mendapatkan 

pinjaman dari kreditur dan investasi dari pihak luar. Nilai discretionary accruals 

yang tinggi menunjukkan rendahnya kualitas laba, sehingga dapat menyebabkan 

para stakeholder tidak mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya dan 

akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Hasil ini mendukung penelitian Amanah (2002) dalam Herawati dan 

Baridwan (2007) yang melakukan penelitian tentang manajemen laba pada 

perusahaan yang bermasalah. Indikator untuk menentukan perusahaan masuk 

dalam kategori bermasalah adalah mengalami rugi selama dua tahun berturut-

turut. Hasilnya adalah perusahaan yang bermasalah dan tidak bermasalah sama-

sama mengelola labanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya nilai 

discretionary accruals suatu perusahaan yang mencerminkan kualitas laba tidak 

berpengaruh dalam memprediksi kondisi financial distress. 

Alasan lainnya adalah data kualitas laba dalam penelitian ini tidak 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kualitas laba perusahaan 

yang mengalami financial distress dengan kualitas laba perusahaan yang sehat. 

Oleh karena itu, variabel kualitas laba ini tidak dapat dijadikan pembeda antara 
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kedua kelompok tersebut dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi kondisi 

kesehatan keuangan suatu perusahaan. 

4.3.6. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Financial Distress 

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel proporsi 

komisaris independen (KI) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 17,099 dengan 

signifikansi sebesar 0,022. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat α yaitu 

0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel proporsi 

komisaris independen dalam memprediksi financial distress. Sedangkan nilai 

koefisien yang bertanda positif menunjukkan bahwa perusahaan dengan proporsi 

komisaris independen yang tinggi memiliki probabilitas yang lebih besar untuk 

mengalami financial distress. Tanda positif pada koefisien regresi ini tidak sesuai 

dengan yang diprediksikan, dengan demikian hipotesis keenam (H6) ditolak.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hui 

dan Zhao (2008), Li et al. (2008), dan Adi (2013) yang menemukan bahwa 

perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang rendah cenderung 

mengalami financial distress. Selain itu, penelitian ini bertolak belakang dengan 

terori agensi yang menjelaskan bahwa semakin besar proporsi komisaris 

independen dalam suatu perusahaan akan menyebabkan adanya pengawasan dan 

kontrol yang lebih baik terhadap perilaku oportunistik yang dilakukan para 

direksi, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya financial distress. 

Hasil  ini sejalan dengan penelitian Parulian (2007) dan Ariesta (2012) 

yang menemukan bahwa perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang 

tinggi cenderung mengalami financial distress. Hal tersebut dapat saja terjadi 
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karena penempatan atau penambahan anggota komisaris independen baru hanya 

untuk memenuhi ketentuan formal yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia dan 

tidak bertujuan untuk menegakkan good corporate governanve, sehingga 

keberadaan komisaris independen tidak dapat meningkatkan kinerja dari dewan 

komisaris perusahaan. Perry (1995) dalam Ariesta (2012) juga memberikan alasan 

bahwa anggota dewan komisaris independen dapat memberikan pengaruh yang 

berlawanan terhadap keeratan dewan komisaris yang dapat mengakibatkan 

munculnya konflik antar anggota dewan komisaris. 

4.3.7. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Financial Distress 

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel kepemilikan 

institusional (INST) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 8,771 dengan 

signifikansi sebesar 0,101. Nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat α yaitu 

0,05 menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel 

kepemilikan institusional dalam memprediksi financial distress, dengan demikian 

hipotesis ketujuh (H7) ditolak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wardhani (2007), Bodroastuti (2009), Sastriana (2013), serta Putri 

dan Merkusiwati (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan dalam memprediksi kondisi financial distress.  

Hasil ini bertolak belakang dengan teori agensi yang menyatakan bahwa 

kepemilikan saham oleh investor institusional dapat mengurangi biaya keagenan 

karena adanya pengawasan yang lebih baik terhadap pihak manajemen. Dengan 

demikian, kepemilikan institusional yang diharapkan akan menyebabkan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen sehingga dapat 
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mengurangi kemungkinan perusahaan untuk mengalami financial distress tidak 

dapat dibuktikan dalam penelitian ini. 

Wardhani (2007) menyatakan bahwa berapapun persentase kepemilikan 

saham oleh investor institusional dalam suatu perusahaan, kemungkinan 

perusahaan untuk mengalami tekanan keuangan adalah sama. Hal ini 

menunjukkan bahwa investor insitusional sebagai pemilik tidak membantu 

perusahaan ketika perusahaan sedang berada dalam kondisi tekanan keuangan.  

Sedangkan, Putri dan Merkusiwati (2014) berargumen bahwa kepemilikan 

saham oleh institusi yang besar merupakan kepemilikan yang mayoritas dan 

terpusat, dimana kepemilikan saham mayoritas mengakibatkan transparansi 

penggunaan dana perusahaan akan berkurang. Selain itu, ada kemungkinan bahwa 

keputusan yang diambil oleh investor institusional tersebut adalah keputusan yang 

hanya menguntungkan dirinya sendiri saja. 

Alasan lainnya adalah data kepemilikan institusional dalam penelitian ini 

tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kepemilikan 

institusional perusahaan yang mengalami financial distress dengan kepemilikan 

institusional perusahaan yang sehat. Oleh karena itu, variabel kepemilikan 

institusional ini tidak dapat dijadikan pembeda antara kedua kelompok tersebut 

dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi kondisi kesehatan keuangan suatu 

perusahaan. 

4.3.8. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Financial Distress 

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel kepemilikan 

manajerial (MGR) memiliki nilai koefisien regresi 7,360 dengan signifikansi 
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sebesar 0,194. Nilai signifikansi yang lebih besar dari tingkat α yaitu 0,05 

menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel kepemilikan 

manajerial dalam memprediksi financial distress, dengan demikian hipotesis 

kedelapan (H8) ditolak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Anggelia (2010), Deviacita (2012), Adi (2013), dan Paramita 

(2014) yang menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham oleh 

dewan direksi dan komisaris yang lebih sedikit cenderung financial distress. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wardhani (2007), Bodroastuti (2009), Hendriani (2011), Sastriana (2013), dan 

Harmawan (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh signifikan dalam memprediksi financial distress. Hasil ini bertolak 

belakang dengan teori agensi yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh 

dewan direksi dan komisaris dapat mengurangi biaya keagenan. Semakin besar 

proporsi kepemilikan saham oleh manajerial, maka semakin baik kinerja 

perusahaan, yang pada akhirnya akan mengurangi kemungkinan perusahaan untuk 

mengalami financial distress.  

Tidak signifikannya kepemilikan oleh direksi dan komisaris terhadap 

financial distress disebabkan karena kondisi sehat tidaknya suatu perusahaan 

khususnya perusahaan publik yang ada di Indonesia bukan diakibatkan oleh besar 

kecilnya saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan dewan komisaris saja, tetapi 

lebih diakibatkan oleh kemampuan dewan direksi dalam mengelola perusahaan 

(Bodroastuti, 2009). Harmawan (2013) menyatakan bahwa kepemilikan saham 

manajerial yang relatif kecil dan dimiliki oleh hanya segelintir pihak manajerial 
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tidak akan mampu mengatasi masalah keagenan. Persentase kepemilikan saham 

manajerial relatif kecil, menyebabkan hak suara manajerial dalam rapat-rapat 

pemegang saham tidak terlalu dipertimbangkan.  

Sastriana (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam beberapa 

perusahaan, kepemilikan saham oleh pihak manajerial (insider) hanya sebagai 

simbol saja yang dimanfaatkan untuk menarik perhatian investor. Jika investor 

mengetahui bahwa suatu perusahaan memiliki kepemilikan saham oleh pihak 

manajerial, maka investor akan beranggapan bahwa nilai dari perusahaan tersebut 

akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepemilikan manajerial.  

Alasan lainnya adalah data kepemilikan manajerial dalam penelitian ini 

tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kepemilikan 

manajerial perusahaan yang mengalami financial distress dengan kepemilikan 

manajerial perusahaan yang sehat. Sehingga, variabel kepemilikan manajerial ini 

tidak dapat dijadikan pembeda antara kedua kelompok tersebut dan tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan. 

4.3.9. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Financial Distress 

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel ukuran 

komite audit (KA) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 4,359 dengan 

signifikansi sebesar 0,048. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat α yaitu 

0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel ukuran komite 

audit dalam memprediksi financial distress. Sedangkan nilai koefisien yang 

bertanda positif menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran komite audit 

yang besar memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk mengalami financial 
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distress. Tanda positif pada koefisien regresi ini tidak sesuai dengan yang 

diprediksikan, dengan demikian hipotesis kesembilan (H9) ditolak. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Satriana (2013), 

Harmawan (2013), dan Adi (2013)yang menemukan bahwa perusahaan dengan 

ukuran komite audit yang kecil cenderung mengalami financial distress. 

Penelitian ini menemukan bahwa semakin besar ukuran komite audit, 

maka semakin besar probabilitas perusahaan untuk mengalami financial distress. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori ketergantungan sumber daya yang 

dikemukakan oleh Pearce dan Zahra (1992) bahwa efektivitas komite audit akan 

meningkat apabila ukuran komite meningkat. Ukuran komite audit yang besar 

akan menyebabkan perusahaan memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk 

menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan.  

Penelitian ini sejalan dengan Aldamen et al. (2012) yang melakukan 

penelitian tentang hubungan karakteristik komite audit dan kinerja perusahaan 

selama krisis keuangan global tahun 2008-2009. Penelitian membuktikan bahwa 

kinerja perusahaan yang tinggi berhubungan negatif dengan jumlah anggota 

komite audit. Ukuran komite audit yang lebih besar berkaitan dengan kinerja yang 

lebih rendah. Sebaliknya, perusahaan dengan jumlah anggota komite audit yang 

lebih sedikit akan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik selama krisis 

keuangan global. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit yang 

kecil dapat meminimalisir kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. 

 




