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ANALISIS PENGARUH SALES GROWTH, DEBT TO TOTAL ASSET 

RATIO DAN PENERAPAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP KEMUNGKINAN PERUSAHAAN MENGALAMI KONDISI 

FINANCIAL DISTRESS 

(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2017-2019) 

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sales growth, debt 

to total asset ratio dan mekanisme corporate governance terhadap kemungkinan 

suatu perusahaan mengalami financial distress. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur mekanisme corporate governance dalam perushaan ini adalah ukuran 

dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan biaya agensi manajerial. Sedangkan financial 

distress sebagai variabel variabel dependen diukur dengan menggunakan Altman 

Z-Score. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari seluruh populasi 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) (2017-2019). Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode analisis yang 

digunakan adalah regresi logistik ordinal. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa sales growth, debt to total asset, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan 

komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan perusahaan mengalami financial 

distress. Sedangkan biaya agensi berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan 

perusahaan mengalami financial distress. 

Kata Kunci: Sales Growth, Debt To Total Asset Ratio, Corporate Governance, 

Financial Distress, dan Altman Z-Score. 

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine the effect of sales growth, debt to total 

asset ratio, and corporate governance mechanisms on the likelihood of a company 

experiencing financial distress. Indicators used to measure corporate governance 

mechanism in the study is the size of the board of commissioners, proportion of 

independent commisioner boards, managerial ownership, institusional ownership, 

and managerial agency costs. While financial distress as the dependent variable 

was measured using the Altman Z-score. This study uses secondary data to entire 

population of companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) 2017-2019. 

Sampling techniques is purposive sampling. The analytical method used is the 

ordinal logistic regression. Result of hypotesis testing showed that sales growth, 

debt to total asset, size of the board of commissioners, proportion of independent 

commisioner boards, managerial ownership, institusional ownership have no 

significant effect on the likelihood of financial distress. While the agency cost 

significantly affect the likelihood of financial distress. 

Keyword: Sales Growth, Debt To Total Asset Ratio, Corporate Governance, 

Financial Distress, and Altman Z-Score. 
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1. PENDAHULUAN 

Kondisi dimana perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan memiliki 

hubungan erat dengan kebangkrutan pada suatu perusahaan yang biasa disebut 

dengan financial distress. Dimulai dari kesulitan likuiditas (jangka pendek) sebagai 

indikasi financial distress yang paling ringan, sampai kepernyataan kebangkrutan 

yang merupakan financial distress yang paling berat. Menurut Platt dan Platt (2002) 

financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang 

terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. 

Prediksi financial distress sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya 

kebangkrutan sejak dini. Platt dan Platt (2002) menyatakan kegunaan informasi jika 

suatu perusahaan mengalami financial distress antara lain dapat mempercepat 

tindakan guna mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan, pihak 

manajemen perusahaan dapat mengambil tindakan merger atau takeover agar 

perusahaan mampu untuk membayar hutang dan mengelola perusahaan dengan 

baik, serta memberikan tanda peringatan dini atau awal terhadap terjadinya 

kebangkrutan di masa yang akan datang. 

Beberapa faktor yang dapat memprediksi terjadinya kondisi financial distress 

yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu mekanisme corporate governance 

yang ada di dalam perusahaan dengan proksi ukuran dewan komisaris, proporsi 

komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan biaya 

agensi. Terdapat pula faktor lain yaitu rasio keuangan, rasio keuangan yang akan 

ditambahkan dalam penilitian ini adalah sales growth ratio dan debt to total asset 

ratio. 

Sales growth ratio yang ditambahkan dalam penelitian ini merupakan jenis 

rasio pertumbuhan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan 

sektor usahanya. Penelitian yang dilakukan oleh Eliu (2014) menunjukkan bahwa 

semakin tinggi sales growth ratio suatu perusahaan, maka semakin kecil 

kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Hal tersebut dikarenakan 

tingkat pertumbuhan perusaahaan yang tinggi menggambarkan perusahaan dapat 
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mempertahankan posisinya dan dalam keadaan yang baik, sehingga dapat dikatakan 

kecil kemungkinan terjadi financial distress. 

Debt to total asset ratio merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana 

perusahaan dibayai oleh utang. Dapat dikatakan apabila suatu perusahaan lebih 

banyak dibiayai oleh hutang atau memiliki hutang yang lebih besar daripada 

asetnya, maka akan berisiko bagi perusahaan dengan munculnya kesulitan 

keuangan (financial distress). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Triwahyuningtias dan Muharam (2012) dimana menyebutkan bahwa semakin 

tinggi tingkat debt to total asset ratio, maka kemungkinan perusahaan mengalami 

financial distress juga semakin tinggi karena hutang yang lebih besar dari asetnya. 

Corporate governance adalah suatu mekanisme pengendalian internal 

perusahaan yang bertujuan mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan 

bisnisnya. Salah tujuan dari mekanisme corporate governance untuk mencegah 

terjadinya asimetri informasi. Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan bahwa 

Corporate governance dianggap sebagai suatu mekanisme yang dapat melindungi 

pihak minoritas dari ekspropiasi yang dilakukan oleh para manajer serta pemegang 

saham pengendali dengan menekankan pada mekanisme legal. Buruknya sistem 

corporate governance di Indonesia disebabkan oleh pelaksanaan prinsip dari 

corporate governance yang belum dipahami secara menyeluruh oleh para pelaku 

bisnis menyebabkan lamanya perbaikan krisis ekonomi di Indonesia sehingga 

perbaikan kinerja tidak tercapai dan mengakibatkan kesulitan keuangan atau 

financial distress pada perusahaan. 

Salah satu mekanisme corporate governance adalah ukuran dewan komisaris. 

Kecilnya jumlah komisaris berarti fungsi monitoring yang dijalankan dalam 

perusahaan tersebut relatif lemah, dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

mengalami tekanan keuangan sehingga hal itu tidak mempengaruhi potensi 

financial distress. Penelitian Emrinaldi (2007) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan signifikan dan negatif ukuran dewan komisaris dengan kesulitan 

keuangan. Artinya, semakin besar jumlah dewan komisaris maka semakin kecil 

potensi terjadinya kesulitan keuangan. 
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Dalam pelaksanaan corporate governance dewan komisaris memiliki peran 

yang penting terutama dalam memonitor manajemen puncak. Komisaris 

independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan 

lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara 

material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi 

kepentingan yang menguntungkan perusahaan. Jumlah komisaris independen yang 

diatur dalam peraturan BEJ tanggal 19 Juli 2004 adalah 30% dari total komisaris 

perusahaan. Penelitian dari Nur (2007), Hong-xia Lie, et al. (2008), dan Bodroastuti 

(2009) menemukan bukti bahwa adanya komisaris independen yang semakin besar 

jumlahnya dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami financial 

distress. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dapat 

menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berhasil 

menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan 

pemegang saham. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan 

perusahaan oleh manejemen (direksi atau komisaris). Semakin besar proporsi 

kepemilikan oleh manajemen maka semakin besar pula tanggung jawab manajemen 

tersebut dalam mengelola perusahaan. Keputusan yang lahir dari manjemen 

diharapkan merupakan keputusan bagi kepentingan perusahaan. Dengan demikian 

perusahaan pun dapat terhindar dari potensi terjadinya financial distress. 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan perusahaan oleh sebuah 

institusi/perusahaan lain yang berada di dalam maupun luar negeri. Banyak 

penelitian yang menyatakan dengan adanya kepemilikan institusional suatu 

perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan, dengan 

demikian diharapkan adanya monitoring atas keputusan manajemen (Januarti, 

2009). Penelitian dari Nur (2007) dan Hong xia Lie, et al. (2008) yang berhasil 

membuktikan adanya hubungan negatif yang signifikan antara kepemilikan 

institusional dengan kejadian financial distress. 

Pelaksanaan corporate governance yang buruk juga dapat meningkatkan biaya 

agensi manajerial dan menyebabkan inefisiensi ekonomi pada perusahaan. Biaya 

agensi manajerial muncul akibat adanya pemisahan pengendalian dan kepemilikan. 
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Penelitian terdahulu dilakukan Fadhilah (2013) menunjukkan adanya pengaruh 

positif dan signifikan dari biaya agensi manajerial terhadap financial distress. 

 
 

2. METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara sales growth, debt to total 

asset ratio dan penerapan mekanisme corporate governance terhadap 

kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress (studi empiris 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017-2019). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Sampel dalam penelitian ini diambil 

dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu sesuai karakteristik sampel dan kriteria sampel yang telah 

ditentukan (Sugiyono, 2017:85). 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian dengan 

menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui annual report perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019. Menurut 

Sugiyono (2010:137) data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan 

secara tidak langsung tetapi melalui perantara orang lain atau dokumen. Sumber 

data sales growth, debt to total asset ratio, ukuran dewan komisaris, proporsi 

komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan biaya 

agensi dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019 yang diakses melalui 

situs resmi website Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id). 

http://www.idx.co.id/
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SG 90 -0,97964 1,03814 0,0270424 0,29525221 

DAR 90 0,06513 2,89987 0,6178601 0,36288641 

UDK 90 1 9 3,62 1,619 

PKI 90 0,00000 1,00000 0,3996296 0,15540567 

KM 90 0,00000 100,00000 13,7951886 25,93350048 

KI 90 0,00000 99,99980 61,5322515 28,19671285 

BA 90 0,00438 0,42082 0,0832514 0,07221090 

FD 
 

1 3 1,53 0,640 

Sumber: Data yang telah diolah,2021 
 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 1 diatas, diketahui jumlah 

sampel sebanyak 90 sampel. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut 

: 

a. Variabel sales growth diketahui nilai rata-rata sebesar 0,0270424 dengan nilai 

minimum -0,97964 dan nilai maksimum 1,03814 serta standar deviasi sebesar 

0,29525221. 

b. Variabel debt to total asset periode tahun 2017 sampai 2019 memiliki nilai 

rata-rata 0,6178601 dengan nilai minimum sebesar 0,06513 dan nilai 

maksimum 2,89987 serta nilai standar deviasi sebesar 0,36288641. 

c. Variabel ukuran dewan komisaris memiliki rata-rata sebesar 3,62 dengan nilai 

minimum 1 dan nilai maksimum 9 serta nilai standar deviasi sebesar 1,619. 
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d. Variabel proporsi komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 

0,3996296 dengan nilai minimum 0,00000 dan nilai maksimum 1,00000 serta 

standar deviasi sebesar 0,15540567. 

e. Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai rata-rata sebesar 13,7951886 

dengan nilai minimum 0,00000 dan nilai maksimum 100,00000 serta standar 

deviasi sebesar 25,93350048. 

f. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 61,5322515 

dengan nilai minimum 0,00000 dan nilai maksimum 99,99980 serta standar 

deviasi sebesar 28,19671285. 

g. Variabel biaya agensi memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0832514 dengan nilai 

minimum 0,00438 dan nilai maksimum 0,42082 serta standar deviasi sebesar 

0,07221090. 

h. Variabel financial distress memiliki nilai rata-rata sebesar 1,53 dengan nilai 

minimum 1 dan nilai maksimum 3 serta standar deviasi sebesar 0,640. 

3.1.2 Uji Multikolinearitas 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 
 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

SG 0,857 1,167 Tidak Terjadi Multikolineritas 

DAR 0,862 1,161 Tidak Terjadi Multikolineritas 

UDK 0,801 1,249 Tidak Terjadi Multikolineritas 

PKI 0,882 1,133 Tidak Terjadi Multikolineritas 

KM 0,323 3,099 Tidak Terjadi Multikolineritas 

KI 0,344 2,908 Tidak Terjadi Multikolineritas 

BA 0,724 1,382 Tidak Terjadi Multikolineritas 

Sumber: Data yang telah diolah,2021 

 

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF 

< 10 untuk semua variabel yaitu sales growth, debt to total asset ratio, ukuran 

dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial dan biaya agensi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya 

multikolinearitas dalam  model regresi. 
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3.1.3 Uji Ketepatan Model 

3.1.3.1 Menilai Model Fit 

Pada prinsipnya pengujian dengan regresi logistik secara keseluruhan 

dilakukan dengan menguji perubahan nilai log likelihood pada model dengan 

menggunakan 5 variabel independen yang dihipotesiskan. 

Tabel 3. Model Fitting Information 
 

Model -2 Log Likelihood Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 161,532    

Final 146,912 14,620 7 0,041 

Sumber : Data yang diolah,2021 

Pada pengujian awal (intercept only) yaitu pada model hanya dengan 

konstanta, diperoleh nilai–2 log likelihood sebesar 161,532. Pada pengujian pada 

blok final atau pengujian dengan memasukkan seluruh prediktor diperoleh nilai–2 

log likelihood sebesar 146.912. Dengan demikian terjadi penururunan–2 log 

likelihood yang cukup besar setelah menggunakan 7 variabel. Dengan demikian 

model dengan 7 prediktor menunjukkan sebagai model yang lebih baik. Pengujian 

kemaknaan prediktor secara bersama-sama dalam regresi ordinal logistik 

menunjukkan nilai chi square sebesar chi square sebesar 14.620 dengan signifikansi 

sebesar 0,041. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya 

pengaruh yang bermakna dari 7 variabel dalam menjelaskan probabilitas 

perusahaan mengalami financial distress. 

3.1.3.2 Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit) 

Tabel 4. Goodness of Fit 
 

 Chi-Square df Sig. 

Person 302.710 171 0,000 

Deviance 146.912 171 0,909 

Sumber : Data yang diolah,2021 

Berdasarkan uji kelayakan model regresi goodness of fit menunjukkan nilai 

Chi-Square (Pearson) dan Chi- Square (Deviance). Nilai Chi-Square (Pearson) 

adalah 302.710 dan Chi-Square (Deviance) adalah 146.912. Sedangkan untuk nilai 
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signifikansi dari Chi-Square (Pearson) sebesar 0,000, dimana p value < 0,05. Hal 

ini berarti bahwa model dikatakan fit. 

3.1.4 Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 5. Nilai R2 

Pseudo R-Square 
 

Cox and Snell 0.150 

Nagelkerke 0.180 

McFadden 0.091 

Sumber : Data yang diolah,2021 

Berdasarkan tabel Pseudo R-square nilai R2 yang diukur dengan Nagelkerke 

R Square diperoleh sebesar 0.180. Hal ini berarti bahwa 18% financial distress 

dapat dijelaskan oleh ke-7 variable independen, yaitu sales growth, debt to total 

asset ratio, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan 

institutional, kepemilikan manajerial, dan biaya agensi manajerial. sedangkan 

sisanya sebesar 82% dijelaskan oleh variabel diluar penelitian. 

3.1.5 Regresi Logistik Ordinal 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi 

logistic berganda, sebagai berikut : 

Tabel 6. Analisis Regresi Logistik Ordinal 
 

  Estimate Std. error Wald df Sig. 

Threshold [FDY = 1] -1,439 1,607 0,803 1 0,370 

 [FDY = 2] 1,098 1,622 0,458 1 0,499 

Location SG X1 0,928 0,812 1,306 1 0,253 

 DAR X2 -2,101 1,139 3,405 1 0,065 

 UDK X3 -0,126 0,151 0,693 1 0,405 

 PKI X4 -0,901 1,493 0,364 1 0,546 

 KM X5 0,007 0,015 0,215 1 0,643 

 KI X6 0,018 0,014 1,706 1 0,192 

 BA X7 -10,337 4,819 4,601 1 0,032 

Sumber : Data yang diolah,2021 
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Adapun model yang dihasilkan dari pengujian terhadap model regresi 

adalah sebagai berikut: 

FD 
Ln 

1 − FD 
= −1,439𝐶1 + 1,098𝐶2 + 0,928𝑆𝐺 − 2,101𝐷𝐴𝑅 − 0,126   𝑈𝐷𝐾 
 

− 0,901𝑃𝐾𝐼 + 0,007𝐾𝑀 + 0,018𝐾𝐼 − 10,337𝐵𝐴 + 𝑒 

Dengan menggunakan persamaan tersebut, hasil regresi dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta satu sebesar -1,439 menunjukkan bahwa sales growth, debt 

to total asset ratio, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan biaya 

agensi diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka, financial distress 

juga sebesar -1,439. 

b. Nilai konstanta dua sebesar 1,098 menunjukkan bahwa sales growth, debt 

to total asset ratio, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan biaya 

agensi diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka, financial distress 

juga sebesar 1,098. 

c. Besarnya koefisiensi regresi variabel sales growth bernilai 0,928 yang 

berarti apabila sales growth meningkat sebesar 1 satuan maka financial 

distress akan naik sebesar 0,928 dan sebaliknya, apabila sales growth 

menurun sebesar 1 satuan maka financial distress akan turun sebesar 0,928. 

d. Besarnya koefisiensi regresi variabel debt to total assets ratio bernilai - 

2.101 yang berarti apabila debt to total assets ratio meningkat sebesar 1 

satuan maka financial distress akan turun sebesar 2.101 dan sebaliknya, 

apabila debt to total assets ratio menurun sebesar 1 satuan maka financial 

distress akan naik sebesar 2.101. 

e. Besarnya koefisiensi regresi variabel ukuran dewan komisaris bernilai - 

0,126 yang berarti apabila ukuran dewan komisaris meningkat sebesar 1 

satuan maka financial distress akan turun sebesar 0,126 dan sebaliknya, 

apabila ukuran dewan komisaris menurun sebesar 1 satuan maka financial 

distress akan naik sebesar 0,126. 



11  

 

 

f. Besarnya koefisiensi regresi variabel proporsi komisaris independen 

bernilai -0901 yang berarti apabila proporsi komisaris independen 

meningkat sebesar 1 satuan maka financial distress akan turun sebesar 0901 

dan sebaliknya, apabila proporsi komisaris independen menurun sebesar 1 

satuan maka financial distress akan naik sebesar 0901. 

g. Besarnya koefisiensi regresi variabel kepemilikan manajerial bernilai 0,007 

yang berarti apabila kepemilikan manajerial meningkat sebesar 1 satuan 

maka financial distress akan naik sebesar 0,007 dan sebaliknya, apabila 

kepemilikan manajerial menurun sebesar 1 satuan maka financial distress 

akan turun sebesar 0,007. 

h. Besarnya koefisiensi regresi variabel kepemilikan institusional bernilai 

0,018 yang berarti apabila kepemilikan institusional meningkat sebesar 1 

satuan maka financial distress akan naik sebesar 0,018 dan sebaliknya, 

apabila kepemilikan institusional menurun sebesar 1 satuan maka financial 

distress akan turun sebesar 0,018. 

i. Besarnya koefisiensi regresi variabel biaya agensi bernilai -10,337 yang 

berarti apabila biaya agensi meningkat sebesar 1 satuan maka financial 

distress akan turun sebesar 10,337 dan sebaliknya, apabila biaya agensi 

menurun sebesar 1 satuan maka financial distress akan naik sebesar 10,337. 

 
3.1.6 Uji Hipotesis (Uji Wald) 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji wald. Lalu 

untuk mengetahui kemaknaan pengaruh dari masing-masing variabel 

tersebut dapat dilihat dari nilai uji Wald (identik dengan uji chi square). 

Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel 

terebut berpengaruh signifikan. Penjelasan untuk masing-masing variabel 

independen adalah sebagai berikut: 

a. H1 variabel ukuran sales growth memiliki nilai Wald sebesar 1,306 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,253 > 0,05 yang berarti bahwa sales growth tidak 

berpengaruh terhadap financial distress dengan kata lain H1 ditolak. 
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b. H2 variabel debt to total aset memiliki nilai Wald sebesar 3,405 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,065 > 0,05 yang artinya debt to total aset tidak 

berpengaruh terhadap financial distress dengan kata lain H2 ditolak. 

c. H3 variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai Wald sebesar 0,693 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,405 > 0,05 yang artinya ukuran dewan komisaris 

tidak berpengaruh terhadap financial distress dengan kata lain H3 ditolak. 

d. H4 variabel proporsi komisaris independen memiliki nilai Wald sebesar 0,364 

dengan signifikansi sebesar 0,546 < 0,05 yang artinya proporsi komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap financial distress dengan kata lain H4 

ditolak. 

e. H5 variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai Wald sebesar 0,215 dengan 

signifikansi sebesar 0,643 > 0,05 yang artinya kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap financial distress dengan kata lain H5 ditolak. 

f. H6 variabel kepemilikan institusional memiliki nilai Wald sebesar 1,706 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,192 > 0,05 yang artinya kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap financial distress dengan kata lain H6 

ditolak. 

g. H7 variabel biaya agensi memiliki nilai Wald sebesar 4,601 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,032 > 0,05 yang artinya biaya agensi berpengaruh 

terhadap financial distress dengan kata lain H7 diterima. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh sales growth terhadap financial distress 

Berdasarkan hasil pengujian variabel sales growth memiliki nilai Wald 

sebesar 1,306 dan nilai signifikansi sebesar 0,253 > α 0,05 maka dapat diartikan 

bahwa variabel sales growth tidak berpengaruh terhadap financial distress, oleh 

karena itu hipotesis ke-1 ditolak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi atau 

rendahnya nilai sales growth tidak memiliki pengaruh terhadap perusahaan 

mengalami financial distress. Perusahaan yang mengalami penurunan penjualan 

maka tidak akan berdampak langsung terhadap terjadinya financial distress. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widarjo dan Setiawan 

(2009), dan Liana and Sutrisno (2014) serta Melsa dan Vaya (2020). 
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3.2.2 Pengaruh debt to total asset terhadap financial distress 

Berdasarkan hasil pengujian variabel debt total asset memiliki nilai Wald 

sebesar 3,505 dan nilai signifikansi sebesar 0,065 > α 0,05, maka hipotesis ke-2 

ditolak. Penelitian ini membuktikan bahwa variabel debt to total aset tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas financial distress. Hal ini 

mendukung penelitian dari Andaru (2020) yang menyatakan bahwa debt to total 

aset tidak dapat digunakan untuk memprediksi financial distress perusahaan. Dan 

hasil penelitian dari Okta (2015) juga yang menyatakan bahwa rasio solvabilitas 

yang diukur dengan debt to total asset ratio tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap financial distress. 

3.2.3 Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap financial distress 

Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran dewan komisaris memiliki 

nilai Wald sebesar 0,693 dan nilai signifikan sebesar 0,405 > α 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap financial 

distress, oleh karena itu hipotesis ke-3 ditolak. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

berapapun ukuran dewan komisaris tidak mempunyai perbedaan dalam 

mempengaruhi terjadinya financial distress, dapat diartikan bahwa semakin besar 

atau kecil ukuran dewan komisaris, maka tidak mempengaruhi potensi bagi 

perusahaan mengalami kondisi financial distress. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhika dan Fuad (2014) 

3.2.4 Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap financial distress 

Berdasarkan hasil pengujian variabel proporsi komisaris independen 

memiliki nilai Wald sebesar 0,365 dan nilai signifikan sebesar 0,546 < α 0,05 maka 

variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap financial 

distress, oleh karena itu hipotesis ke-4 ditolak. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa berapapun proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, 

kemungkinan perusahaan tersebut mengalami tekanan keuangan adalah sama. 

Tidak signifikannya hubungan antara proporsi komisaris independen dan kondisi 

financial distress perusahaan menunjukan bahwa keberadaan komisaris independen 

belum dapat bertindak sebagai sebuah mekanisme pengawasan yang efektif untuk 

menghindarkan perusahaan dari kondisi financial distress. Hasil ini sejalan dengan 
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penelitian Wardhani (2007), Sastriana dan Fuad (2013) serta Savera dan 

Muhammad Saifi (2018). 

3.2.5 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap financial distress 

Berdasarkan hasil pengujian variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai 

Wald sebesar 0,215 dan nilai signifikan sebesar 0,643 > α 0,05 maka variabel 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap financial distress, oleh karena 

itu hipotesis ke-5 ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tidaknya 

kepemilikan manajerial yang dimiliki perushaan tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. Kondisi sehat atau tidaknya suatu perusahaan khususnya 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 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. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Widyasaputri (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. 

3.2.6 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial distress 

Berdasarkan hasil pengujian variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai 

Wald sebesar 1,706 dan nilai signifikan sebesar 0,192 > α 0,05 maka variabel 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap financial distress, oleh karena 

itu hipotesis ke-6 ditolak. Hal ini menyatakan bahwa berapapun persentase 

kepemilikan oleh institusi dalam suatu perusahaan, kemungkinan perusahaan 

tersebut mengalami tekanan keuangan adalah sama sehingga tidak mempengaruhi 

perusahaan tersebut untuk mengalami terjadinya financial distress. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Widyasaputri (2012) dan Sastriana 

(2013). 

3.2.7 Pengaruh biaya agensi terhadap financial distress 

Berdasarkan hasil pengujian variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai 

Wald sebesar 4,601 dan nilai signifikan sebesar 0,032 > α 0,05 maka variabel biaya 

agensi berpengaruh terhadap financial distress, oleh karena itu hipotesis ke-7 

diterima. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa biaya agensi memiliki 

pengaruh yang signifikan secara positif dengan kemungkinan terjadinya financial 
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distress. Apabila dikaitkan dengan prinsip corporate governance, biaya agensi 

manajerial harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas, dimana dalam penggunaannya 

biaya pengawasan yang dilakukan oleh manajer harus wajar dan dikelola dengan 

benar sesuai dengan kepentingan perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Li, et al., (2008). 

 
4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. H1 ditolak, variabel sales growth tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel ukuran KAP 

sebesar 0,253 > 0,05. 

2. H2 ditolak, variabel debt to total asset tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel ukuran 

perusahaan sebesar 0,065 > 0,05. 

3. H3 ditolak, variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel 

profitabilitas sebesar 0,405 > 0,05. 

4. H4 ditolak, variabel proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap 

financial distress. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel 

leverage sebesar 0,546< 0,05. 

5. H5 ditolak, variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel 

likuiditas sebesar 0,643 > 0,05. 

6. H6 ditolak, variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel 

likuiditas sebesar 0,192 > 0,05. 

7. H7 diterima, variabel biaya agensi tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel likuiditas 

sebesar 0,032 < 0,05. 
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4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Berikut ini merupakan 

beberapa keterbatasan yang dihadapi: 

1. Penelitian hanya memproksikan kondisi financial distress menggunakan 

model Z-Score sehingga hanya ditemukan 48 perusahaan manufaktur yang 

mengalami financial distressi dari 90 sampel atau hanya sebesar 53,3% dari 

total keseluruhan sampel. 

2. Masih sedikitnya perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak negatif 

sehingga sampel penelitian menjadi kecil. 

3. Periode penelitian yang dilakukan pendek yaitu 2017-2020. 

4.3 Saran 

Atas dasar kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti memberi 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran financial distress 

yang lainnya, karena masih banyak pengukuran financial distress yang 

dapat digunakan selain dengan menggunakan Z-score. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain, yaitu variabel 

internal atau eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi kemungkinan 

terjadinya kondisi financial distress. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang tahun pengamatan 

sehingga memperoleh jumlah sampel yang lebih besar. 
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