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ABSTRAK
Pertumbuhan perdagangan elektronik atau e-commerce dalam beberapa tahun
terakhir mengakibatkan sektor industri ritel terdampak dan mengalami penurunan
trend penjualan. Selain itu, banyak fenomena penutupan gerai dan PHK karyawan
yang dimungkinkan perusahaan ritel mengalami financial distress. Jika manajemen
tidak mampu untuk mengatasi hal tersebut, maka perusahaan akan mengalami
kebangkrutan. Oleh sebab itu prediksi financial distress sangat penting karena dapat
digunakan untuk mengetahui kondisi masa depan perusahaan. Apabila prediksi
dapat diandalkan dan dipercaya, maka manajemen dapat memberikan langkah
perbaikan agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Penelitian ini dilakukan
untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas, rasio profitabilitas, proporsi
komisaris independen, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan
kepemilikan institusional terhadap financial distress. Populasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
dengan tahun amatan dari 2016-2019. Sampel diambil menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. Prediksi financial distress
diukur menggunakan Springate score dengan dummy variable. Pengujian hipotesis
menggunakan regresi logistik (logistic regression) model binary logit dengan
bantuan EViews. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa rasio likuiditas, proporsi
komisaris independen, jumlah dewan direksi, dan kepemilikan institusional
memiliki pengaruh dengan arah negatif atau positif terhadap financial distress.
Sedangkan rasio profitabilitas dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh
terhadap financial distress.
Kata kunci: financial distress, corporate governance, financial indicator, springate
score, regresi logistik.
ABSTRACT
The growth of electronic commerce or e-commerce in recent years has impacted
the retail sector and decline in sales trends. Moreover, thare are many phenomena
of store closures and employee lay-offs that make it possible for retail companies
had financial distress. If management is not able to break the back that problem,
the company will be through to bankruptcy. Therefore, the financial distress
prediction of great importance because it can be used to cognize the future of the
company. When the predictions are reliable and credible management can taking
corrective action, so the company does not going in bankrupcy. This research to
analyze the effect of liquidity ratios, profitability ratios, proportion of independent
commissioners, number of board, managerial ownership, and institutional
ownership on financial distress. This population that used in this research are listed
retail companies on Indonesia Stock Exchange with the year observation from
2016-2019. Samples were taken using non-probability sampling with purposive
sampling technique. Financial distress prediction is measured using the Springate
score with dummy variable. Hypothesis testing used logistic regression binary logit
with EViews. The results of this research indicate that liquidity ratio, proportion of
independent commissioners, number of board and institutional ownership have a
negative or positive effect on financial distress. Profitability ratio and managerial
ownership has no effect on financial distress.
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LATAR BELAKANG
Fourth Industrial Revolution ditulis oleh Klaus Schwab dalam World Economic
Forum menyatakan bahwa dunia telah melalui empat tahap revolusi. Revolusi
industri 4.0 ditandai dengan adanya internet yang memberikan banyak pengaruh
terutama dalam kehidupan sehari-hari. Online shopping dan bisnis start-up dalam
beberapa tahun terakhir sangat populer dan merubah pola belanja masyarakat dari
offline menjadi online. Fenomena tersebut disebut dengan perdagangan elektronik
atau electronic commerce atau biasa dikenal e-commerce yang berarti semua jenis
transaksi komersial dilakukan melalui internet.
Menurut Bisnis Tempo, Indonesia adalah negara yang memiliki transaksi ecommerce tertinggi di Asia Tenggara (Kartika, 2018). Hasil riset Google &
Temasek Holding pada laporan e-Conomy SEA 2018 menyatakan bahwa transaksi
e-commerce di Indonesia mencapai $23,3 miliar atau 336,4 triliun rupiah. Tahun
2025 yang akan datang e-commerce di Indonesia diprediksi mengalami peningkatan
hingga $53 miliar. Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga
menyatakan bahwa perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia tahun 2019
mengalami pertumbuhan mencapai 78%. Banyaknya bisnis berbasis elektronik
menyebabkan beberapa sektor ekonomi terdampak dan mengalami penurunan
penjualan. Sektor ritel atau sektor perdagangan eceran adalah salah satu sektor yang
terkena dampak tersebut. Hal ini dibuktikan dengan trend penjualan perusahaan
ritel yang menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga mengatakan dalam
beberapa tahun terakhir bisnis ritel sedang melemah dan lesu. PT Hero Supermarket
Tbk (HERO) sepanjang tahun 2018 telah menutup 26 gerai, sebanyak 532
karyawan dirumahkan dan tahun 2019 menutup 6 gerainya (Dwi Ayuningtyas,
2019). Kasus terbaru mengenai penutupan gerai ritel terjadi pada Giant supermarket
(HERO). Pihak manajemen PT Hero Supermarket Tbk (HERO) mengungkapkan
bahwa semua gerai Giant akan ditutup pada bulan Juli 2021. Berdasarkan laporan
keuangan tahunan, terlihat bahwa sisi fundamental perusahaan menunjukkan
penurunan kinerja keuangan Giant (HERO) yang tertekan sejak 5 tahun terakhir
dengan perolehan laba bersih pada tahun 2016 dan tahun selanjutnya mengalami
kerugian (Aldo, 2021). PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk (RALS) juga telah
menutup 13 gerai dan sebanyak 87 karyawan terkena PHK. PT Matahari
Department Store Tbk (LPPF) sebanyak 23 gerai berada dalam pengawasan kinerja
dan terdapat 6 gerai yang ditutup (Sandi, 2021).
Penutupan gerai dan penurunan penjualan mengindikasikan jika perusahaan
dalam keadaan financial distress atau kesulitan keuangan. Oleh sebab itu prediksi
financial distress sangat penting karena dapat digunakan sebagai langkah preventif
untuk mengetahui kondisi masa depan perusahaan akan mengalami kebangkrutan
atau tidak. Apabila prediksi financial distress dapat diandalkan atau dipercaya,
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maka pihak manajemen perusahaan dapat memberikan langkah perbaikan sebelum
kebangkrutan itu terjadi (Geng et al., 2015).
Kondisi financial distress perusahaan dapat dipengaruhi oleh mekanisme
tata kelola perusahaan atau corporate governance (Majidah & Zhafirah, 2019).
Sistem tata kelola perusahaan juga dapat dijadikan penentu arah jalannya
perusahaan dan kebijakan yang diambil akan memengaruhi kondisi perusahaan di
masa depan. Manajemen dalam mengelola perusahaan dikatakan tidak mampu atau
gagal apabila dalam beberapa tahun kinerja keuangan mengalami kondisi financial
distress (Widhiastuti et al., 2019). Kesalahan pihak agen dalam mengambil
keputusan juga dapat mengakibatkan perusahaan mengalami rugi besar dan bahkan
mengalami financial distress (Cinantya & Merkusiwati, 2015). Variabel prediktor
lain yang sering digunakan untuk penelitian dalam memprediksi financial distress
yaitu indikator keuangan atau rasio keuangan. Hasil dari perhitungan rasio
likuiditas dan rasio profitabilitas mampu digunakan untuk memperkirakan kondisi
financial distress.
Data perusahaan ritel di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 digunakan
penelitian ini. Hal ini disebabkan selama tahun tersebut trend penjualan perusahaan
ritel di Indonesia mengalami penurunan. Selain itu, banyak berita mengenai
fenomena penutupan gerai dan PHK karyawan oleh perusahaan ritel yang
dimungkinkan kondisi keuangan perusahaan sendang tidak baik. Penelitian ini
menggunakan Springate Score untuk mengukur kondisi financial distress. Hal ini
dipertimbangkan karena dari beberapa jurnal, ukuran s-score sebagai metode untuk
mengukur financial distress pada perusahaan ritel menunjukkan hasil yang lebih
akurat. Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini mengenai “Analisis
Financial Distress dengan Menggunakan Ukuran Corporate Governance dan
Financial Indicator”.
LANDASAN TEORI
Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori yang menjelaskan hubungan antara pihak pertama (principal) sebagai
pemilik modal yang telah mempercayakan modalnya kepada pihak lain (agent)
merupakan definisi dari teori keagenan. Hubungan agensi yang didefinisikan
Jensen & Meckling (1976) adalah hubungan principal dengan agent, yang mana
pihak principal mendelegasikan wewenangnya kepada agent untuk pengambilan
keputusan. Eisenhardt (1989) menyebutkan beberapa asumsi yang mendasari teori
keagenan ini. Pertama, asumsi mengenai sifat manusia yang umumnya
mengutamakan kepentingan dirinya sendiri (self interest), terbatas dalam berpikir
secara rasional (bounded rationality), dan menghindari risiko (risk overse). Kedua,
asumsi informasi dan ketiga, asumsi keorganisasian.
Masing-masing pihak yaitu antara principal dengan agent memiliki
kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut disebabkan oleh
masalah keagenan yaitu asimetri informasi. Ketimpangan perolehan informasi
antara agen sebagai penyedia informasi dengan principal sebagai pengguna
informasi disebut asimetri informasi. Pihak agen memiliki informasi yang
cenderung lebih detail karena terlibat langsung dalam pengelolaan dan segala hal
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yang berhubungan dengan jalannya perusahaan, dibandingkan pihak principal yang
tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan. Indikasi masalah ini dapat
mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan laporan keuangan dari pihak agen.
Teori Pensinyalan (Signalling Theory)
Teori pensinyalan yang digagas oleh Spence (1973) menjelaskan bahwa teori ini
memberikan sinyal untuk pengguna informasi. Informasi tersebut sangat penting
karena menggambarkan kondisi perusahaan. Investor akan mudah menganalisis
informasi untuk pengambilan keputusan jika penyajiannya lengkap dan relevan.
Laporan keuangan adalah bukti tanggung jawab dari pihak agen kepada principal
yang juga dapat digunakan sebagai pemberi sinyal yang positif (good news) dan
sinyal yang negatif (bad news) dari perusahaan untuk pemakai informasi. Pada
dasarnya tujuan agen ingin memberikan sinyal yang positif agar mampu menarik
investor untuk menyetorkan modalnya pada perusahaan. Jika sinyal laporan
keuangan buruk akan mempengaruhi tingkat kepercayaan investor untuk
melakukan investasi.
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Financial Distress
Rahmadani et al. (2014) menyatakan bahwa rasio likuiditas memiliki hubungan
yang kuat dan searah terhadap financial distress. Triwahyuningtias dan Muharam
(2012), Yudiawati dan Indriani (2016), Ardian et al. (2017) serta Septiani dan Dana
(2019) menyatakan bahwa adanya pengaruh bertanda positif antara rasio likuiditas
terhadap financial distress. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio
likuiditas maka semakin baik kondisi perusaahaan untuk menjauhi kemungkinan
financial distress. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini:
H1: Rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap financial distress
Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Financial Distress
Masdupi et al. (2018), Nukmaningtyas dan Worokinasih (2018), dan Chen (2020)
membuktikan adanya pengaruh negatif antara rasio profitabilitas terhadap financial
distress. Tingginya hasil rasio profitabilitas mengindikasikan rendahnya
kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Berdasarkan hal tersebut,
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:
H2: Rasio profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress
Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Financial Distress
Emrinaldi (2007), Fathonah (2016), dan Ul et al. (2018) membuktikan adanya
pengaruh yang negatif atara proporsi komisaris independen dengan financial
distress. Kemungkinan terjadinya financial distress dapat diminimalisir ketika
proporsi komisaris independen tinggi karena manajemen perusahaan diawasi oleh
pihak independen. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini:
H3: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap financial distress
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Pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap Financial Distress
Helena dan Saifi (2018) Majidah dan Zhafirah (2019) serta Apriyanti et al. (2020)
membuktikan adanya pengaruh positif antara dewan direksi terhadap financial
distress. Banyaknya jumlah dewan direksi mejadi salah satu faktor terjadinya
financial distress karena dewan direksi tidak dapat bekerja dengan optimal.
Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:
H4: Jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap financial distress
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Financial Distress
Emrinaldi (2007), Widhiadnyana dan Ratnadi (2019), dan Apriyanti et al. (2020)
menyatakan jika ada pengaruh yang negatif antara kepemilikan manajerial dengan
financial distress. Semakin besar manajer memiliki saham perusahaan diharapkan
dapat meminimalisir terjadinya financial distress, disebabkan kepentingan dapat
disamakan karena manajer sekaligus menjadi pemegang saham. Berdasarkan hal
tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:
H5: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap financial distress
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Financial Distress
Emrinaldi (2007), Cinantya dan Merkusiwati (2015), Widhiadnyana dan Ratnadi
(2019) mengemukakan jika kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang
negatif terhadap financial distress. Manajemen saat melakukan kegiatan
operasional yang diawasi oleh institusi diharapkan dapat meminimalisir kondisi
financial distress. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini:
H6: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap financial distress
METODE PENELITIAN
Sampel
Penelitian ini menggunakan 25 perusahaan ritel yang terdaftar pada BEI dari tahun
2016-2019 sebagai populasi. Sampel diambil dengan metode non-probability
sampling dan teknik purposive sampling, yaitu terdapat kriteria tertentu yang harus
dipenuhi dari populasi untuk mendapatkan sampel. Berdasarkan hal tersebut
kriteria penelitian ini meliputi:
1. Perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan ritel yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 20162019.
3. Perusahaan ritel yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan (annual
report) secara terus menerus dari tahun 2016-2019 di Bursa Efek Indonesia
ataupun website perusahaan.
Jenis dan Operasional Variabel
Variabel Independen
Berikut ini adalah rumus untuk mengukur variabel independen tersebut:
a. Likuiditas
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Current ratio merupakan indikator tunggal terbaik dan yang paling umum
digunakan untuk mengetahui seberapa mampu current assets untuk melunasi
utang jangka pendek (Eugene F. Brigham, 2004, p. 231).
Current assets
Current Ratio =
Current liabilities
b. Profitabilitas
Rasio profitabilitas dalam penelitian diukur dengan Return On Assets (ROA)
yaitu laba bersih setelah bunga dan pajak pada total aset (Eugene F. Brigham,
2004, p. 240).
Net income available to common stockholders
Return on Assets =
Total assets
c. Proporsi Komisaris Independen
Pengukuran proporsi komisaris independen menggunakan jumlah komisaris
independen yang dibagi dengan jumlah dewan komisaris pada periode waktu t
(Utama Afriani & Utama, 2019).
Number of independent commisioners
Independent Commissioners =
x100%
Total number of board members
d. Jumlah Dewan Direksi
Dewan direksi adalah unit eksekutif yang memiliki tanggung jawab atas
perusahaan. Pengukurannya berdasarkan pada
jumlah dewan direksi
perusahaan (Wang & Deng, 2006).
Board Size = Total number of board members

e. Kepemilikan Manajerial
Kedudukan pada manajemen perusahaan sekaligus menjadi pemegang saham
perusahaan merupakan kepemilikan manajerial (managerial ownership).
Pengukurannya berdasarkan pada persentase saham yang dimiliki manajemen,
seperti manajer, direktur dan supervisor terhadap total saham yang beredar
(Wang & Deng, 2006).
Shares held by management
Managerial ownership =

x 100%
Total number of shares

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
f. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional (institutional ownership) yaitu jumlah proporsi
kepemilikan oleh suatu institusi keuangan. Contoh dari suatu institusi
keuangan yaitu, perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, reksadana, dan
perbankan investasi (Siregar & Utama, 2015). Pengukurannya menggunakan
variabel dummy, 0 (nol) jika perusahaan memiliki kepemilikan institusional di
bawah nilai median sampel dan 1 (satu) jika perusahaan memiliki kepemilikan
institusional di atas nilai median sampel (Indraswono, 2014).
Variabel Dependen
Dummy variable digunakan pada variabel dependen dalam penelitian ini dengan
kriteria 1 (satu) merupakan perusahaan yang tidak mengalami financial distress dan
0 (nol) merupakan perusahaan yang mengalami financial distress. Gordon L.V.
Springate (1978) menemukan model untuk memprediksi potensi kebangkrutan.
Kriteria atau cut off model Springate, yaitu perusahaan dikategorikan financial
distress jika nilai S-score < 0,862. Perusahaan dikategorikan sehat atau nonfinancial distress jika nilai S-score > 0,862. Springate score dihitung dengan
formula:
S = 1.03X1 + 3.07X2 + 0.66X3 + 0.4X4
Keterangan:
X1 = Working capital/total assets
X2 = Net profit before interest and taxes/total assets
X3 = Net profit before taxes/current liabilities
X4 = Sales/total assets
Metode dan Teknik Analisis
Statistik Deskriptif
Analisis yang dilakukan unutk mengetahui deskripsi atau gambaran umum data
tanpa menarik kesimpulan merupakan pengertian dari statistik deskriptif. Statistik
deskriptif umumnya digunakan untuk melihat karakteristik variabel dependen dan
variabel independen. Data yang disajikan dapat berupa tabel, grafik, diagram
ataupun pictogram, umumnya dari perhitungan nilai maximum, nilai minimum, nilai
mean, dan standar deviasi.
Analisis Regresi Logistik
Analisis regresi logistik (logistic regression) untuk menguji hipotesis. Hal ini
disebabkan variabel dependen menggunakan dummy variable dan variabel
independen lebih dari satu. Regresi logistik disebut dengan binary response sebab
pengukruan variabel dependen menggunakan dua kategori skala nominal. Pada uji
regresi logistik tidak membutuhkan asumsi uji normalitas maupun uji asumsi klasik
karena variabel dependen terdiri dari variabel metrik serta non-metrik (Ghozali &
Ratmono, 2017, p. 282). Model regresi logistik dalam penelitian ini sebagai berikut:
P
Ln

(1  p)

= b0 + b1Lik + b2Pro + b3Kin + b4Ded + b5KM + b6KI
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Keterangan:
P
Ln
= Kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress
(1  p)
b0
=
Konstanta
b1Lik =
Likuiditas
b2Pro =
Profitabilitas
b3Kin =
Komisaris Independen
b4Ded =
Dewan Direksi
b5KM =
Kepemilikan Manajerial
b6KI =
Kepemilikan Institusional
Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test
Uji hipotesis nol penelitian dengan uji Hhosmer and Lemeshow’s yang menyatakan
ada atau tidaknya perbedaan antara data empiris dengan model. Hipotesis nol tidak
terdukung apabila hasil Hosmer and Lemeshow’s statistik ≤ 0,05 artinya terdapat
perbedaan antara nilai observasi dengan model. Jadi kesimpulannya Goodness-offit tidak mampu untuk memprediksi nilai yang diobservasi. Jika hasil menunjukkan
Hosmer and Lemeshow’s statistik ≥ 0,05 hipotesis nol terdukung, artinya tidak ada
perbedaan antara data yang diobservasi dengan model. Jadi kesimpulannya
Goodness-of-fit dapat digunakan untuk memprediksi nilai yang diobservasi
(Ghozali & Ratmono, 2017).
Uji Cox and Snell’s R-Square
Ghozali dan Ratmono (2017) uji Cox and Snell’s R Square adalah teknik estimasi
likelihood yang nilai maksimumnya < 1 jadi sulit diinterpretasikan. McFadden RSquare pada output Eviews merupakan ukuran semua R-Square atau sebagai
pseudo-R square. Jadi koefisien determinasi pada output Eviews dilihat dari nilai
McFadden R-Square. Apabila model dekat dengan nilai 1 (satu) maka goodness of
fit dan sebaliknya, semakin dekat dengan nilai 0 (nol) model tidak goodness of fit.
Tabel Klasifikasi 2x2 (Precently Correctly Predicted)
Output classification table 2x2 menurut Ghozali dan Ratmono (2017) digunakan
untuk mengestimasi nilai benar (correct) dan salah (incorrect) dari variabel
dependen. Kolom adalah nilai estimasi variabel dependen dan baris merupakan nilai
observasi sesungguhnya, dalam hal ini angka 1 (satu) untuk non-financial distress
dan 0 (nol) untuk financial distress. Model dikatakan sempurna apabila semua
kasus menunjukkan estimasi nilai benar 100%.
Uji Signifikansi dan Koefisien Regresi
Tingkat signifikansi penelitian ini sebesar (α) 5% untuk menentukan terdukung atau
tidak terdukungnya H0 dengan kriteria sebagai berikut:
a. H0 > (α) = H0 diterima. Artinya hipotesis yang mengemukakan bahwa variabel
independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen tidak terdukung.
b. HA < (α) = HA diterima. Artinya hipotesis yang mengemukakakn bahwa
variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen terdukung.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan deskripsi serta gambaran pada data tanpa membuat
kesimpulan secara umum sehingga mudah dipahami. Hasil dari statistik deskriptif
meliputi nilai maximum, nilai minimum, nilai mean, dan standar deviasi untuk
variabel independen. Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil berikut:
Statistik Deskriptif
Variabel Maximum Minimum
Mean
FD
1.000000 0.000000
0.600000
Lik
6.491200 0.021300
1.565566
Pro
5.323900 -6.431900 -0.182131
Kin
0.600000 0.000000
0.377874
Ded
8.000000 3.000000
5.261538
KM
0.107900 0.000000
0.012065
KI
1.000000 0.000000
0.476923
Observasi
65
65
65

Std. deviasi
0.493710
1.422973
1.304963
0.108497
1.314307
0.024114
0.503354
65

Sumber: data diolah menggunakan Eviews06, 2021.

Analisis Regresi Logistik
Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test
Hasil uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test dilihat dari perbandingan
nilai probabilitas dengan signifikansi α. Jika probabilitas lebih dari 0,05 model fit
dan cocok dengan data. Hasil dari olah data menyatakan sebagai berikut:
Uji Hosmer and Lemeshow's Godness of Fit Test
Hasil uji
H-L Statistic 3.7477
Prob. Chi-Sq(8) 0.8791
Sumber: data diolah menggunakan Eviews06, 2021.

Berdasarkan tabel 4 (empat) uji Hosmer and Lemeshow Test memperlihatkan hasil
H-L statistic sebesar 3,7477 dengan probabilitas Chi Square 0,8791. Hal tersebut
dapat disimpulkan bahwa kriteria sesuai dengan kelayakan model regresi. Nilai Chi
Square 0,8791 > 0,05 artinya model fit dan cocok terhadap data observasi, sehingga
model dapat digunakan untuk analisis berikutnya.
Uji Cox and Snell’s R-Square
Uji Cox and Snell’s R-Square atau uji koefisien determinasi pada output Eviews
dilihat dari nilai McFadden. Berdasarkan olah data yang telah dilakukan hasil
McFadden R-Squared sebagai berikut:
Uji Koefisien Determinasi R2
Hasil uji
McFadden R-squared 0.325944
Sumber: data diolah menggunakan Eviews06, 2021.
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Berdasarkan tabel tersebut nilai McFadden R-Square menunjukkan angka sebesar
0,325944. Kesimpulan yang dapat diambil adalah variabel independen mampu
menerangkan variabel dependen sebesar 32,5% dan sisanya 67,5% diterangkan
variabel atau faktor lain di luar model penelitian.
Tabel Klasifikasi 2x2 (Precently Correctly Predicted)
Uji klasifikasi tabel 2x2 atau uji expectation-prediction digunakan untuk
memperlihatkan persentase kecocokan kasus yang diklasifikasikan benar dan
keliru. Semakin tingginya persentase kecocokan model dapat dikatakan prediksi
juga semakin baik. Hasil uji klasifikasi sebagai berikut:
Uji Expectation-Prediction Evaluation
Estimated Equation
Dep=0
Dep=1
Total
P(Dep=1)<=C 18
8
26
P(Dep=1)>=C 8
31
39
Total
26
39
65
Correct
18
31
49
%Correct
69.23
79.49
75.38
Sumber: data diolah menggunakan Eviews06, 2021.

Akurasi prediksi keseluruhan model yang benar sebesar 75,38. Hal tersebut dapat
disimpulkan bahwa persentase ketepatan model untuk memprediksi kondisi
financial distress sebesar 75,38% dan ketetapan model prediksi layak digunakan
penelitian.
Uji Signifikansi dan Koefisien Regresi
Uji ketepatan model dapat digunakan untuk penelitian, maka tahap selanjutnya
yaitu uji hipotesis.Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:
Binary Logit
Variable Koefisien
Prob.
Hasil
C
-1.303860
0.4780
Lik
0.830935
0.0116
Terdukung
Pro
0.165094
0.5370 Tidak terdukung
Kin
-6.361393
0.0467
Terdukung
Ded
0.623779
0.0278
Terdukung
KM
50.56507
0.0557 Tidak terdukung
KI
-1.344529
*0.0620
Terdukung
LR statistic
28.51731
Prob(LR statistic)
0.000075
Sumber: data diolah menggunakan Eviews06, 2021.
*signifikansi 10%

Berdasarkan tabel dapat dilihat hasil probabilitas LR statistic 0,000075 < 0,05.
Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen mampu memberikan
pengaruh terhadap variabel dependen. Persamaan regresi logistik yang diperoleh
yaitu:
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Y = -1,303860 + 0,830935Lik + 0,165094Pro – 6,361393Kin + 0,623779Ded +
50,56507KM – 1,344529KI
Financial distress sebagai variabel dependen, likuiditas (Lik), profitabilitas
(Pro), proporsi komisaris independen (Kin), jumlah dewan direksi (Ded),
kepemilikan manajerial (KM) dan kepemilikan institusional (KI) sebagai variabel
independen. Uji hipotesis dilihat dari tabel pada kolom koefisien yang
menunjukkan arah variabel. Kolom probabilitas menunjukkan tingkat signifikansi
variabel independen.
Pembahasan
Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Financial Distress
Hipotesis pertama menyatakan bahwa variabel rasio likuiditas (Lik) yang diukur
menggunakan current ratio (CR) berpengaruh positif terhadap financial distress.
Hasil uji menyatakan bahwa rasio likuiditas memiliki koefisien yang bertanda
positif sebesar 0,830935 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0116 < 0,05 yang
artinya rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap financial distress. Semakin
tinggi hasil rasio likuiditas maka kondisi perusahaan semakin baik sehingga
menjauhi kondisi financial distress.
Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap terhadap Financial Distress
Hipotesis kedua menyatakan bahwa variabel rasio profitabilitas (Pro) yang diukur
menggunakan Return on Assets (ROA) berpengaruh negatif terhadap financial
distress. Hasil uji menyatakan bahwa rasio profitabilitas memiliki koefisien yang
bertanda positif sebesar 0,165094 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5417 > 0,05
yang artinya rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap financial distress.
Tinggi rendahnya rasio profitabilitas tidak menggambarkan efektifitas dan efisiensi
pengelolaan aset untuk memperoleh laba. Selain itu perusahaan ritel dengan
kategori non-distress belum tentu memiliki rasio profitabilitas yang baik.
Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Financial Distress
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa variabel proporsi komisaris independen (Kin)
berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hasil uji menyatakan bahwa
proporsi komisaris independen memiliki koefisien yang bertanda negatif sebesar 6,361393 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0467 < 0,05 yang artinya proporsi
komisaris independen berpengaruh negatif terhadap financial distress. Kondisi
financial distress dapat diminimalisir melalui mekanisme pengawasan yang efektif
dengan banyaknya proporsi komisaris independen.
Pengaruh Jumlah Dewan Direksi terhadap Financial Distress
Hipotesis keempat menyatakan bahwa variabel jumlah dewan direksi (Ded)
berpengaruh positif terhadap financial distress. Hasil uji menyatakan bahwa jumlah
dewan direksi memiliki koefisien yang bertanda positif sebesar 0,623779 dengan
nilai probabilitas sebesar 0,0278 < 0,05 yang artinya jumlah dewan direksi
berpengaruh positif terhadap financial distress. Semakin banyaknya jumlah dewan
direksi dapat meningkatkan masalah komunikasi dalam proses pengambilan
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kebijakan, penentuan strategi serta pengelolaan perusahaan. Selain itu masalah lain
yang dapat terjadi adalah bertambahnya beban perusahaan, terutama beban gaji.
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Financial Distress
Hipotesis kelima menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial (KM)
berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hasil uji menyatakan jika
kepemilikan manajerial memiliki koefisien bertanda positif sebesar 50,56507
dengan nilai probabilitas 0,0557 > 0,05 artinya kepemilikan manajerial tidak
berpengaruh terhadap financial distress. Pengungkapan kepemilikan manajerial
dalam laporan keuangan biasanya hanya sebagai bentuk formalitas agar menarik
investor untuk melakukan investasi pada perusahaan.
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Financial Distress
Hipotesis keenam menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional (KI)
berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hasil uji menyatakan jika
kepemilikan institusional memiliki koefisien yang bertanda negatif sebesar 1,344529 dengan nilai probabilitas 0,0620 < 0,1 artinya kepemilikan institusional
berpengaruh terhadap financial distress dengan tingkat signifikansi (α) 10%.
Semakin banyaknya kepemilikan saham oleh institusi dapat meminimalisir
financial distress karena semakin banyak yang ikut mengawasi manajemen.
Adanya monitor dari pihak institusi kepada manajemen untuk pengambilan strategi
ataupun pengambilan keputusan sehingga kesalahan yang menyebabkan financial
distress dapat dihindari.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil olah data pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil
meliputi:
1. Rasio likuiditas berpengaruh positif terhadap financial distress.
2. Rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap financial distress. Tinggi
rendahnya rasio profitabilitas tidak menggambarkan efektivitas dan efisiensi
pengelolaan aset untuk memperoleh laba. Hal ini dapat dilihat dari hasil olah
data yang dilakukan yaitu tingginya rasio profitabilitas tidak menjamin
perusahaan terhindar dari financial distress.
3. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap financial distress.
4. Jumlah dewan direksi berpengaruh positif terhadap financial distress.
5. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap financial distress.
Tingginya kepemilikan manajerial tidak menjamin perusahaan terhindar dari
financial distress, karena pihak manajemen tidak ikut memiliki saham atau
kepemilikan manajerial cenderung kecil. Hal ini terjadi karena kepemilikan
manajerial dalam laporan keuangan biasanya hanya sebagai bentuk formalitas
untuk menarik investor agar melakukan investasi pada perusahaan.
6. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap financial distress.
Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi:
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1. Penulis memiliki keterbatasan waktu pengerjaan jika menggunakan seluruh
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga penulis memilih
perusahaan ritel sebagai populasi. Hal ini dimungkinkan hasil penelitian tidak
dapat digeneralisasi pada sektor perusahaan lain.
2. Penulis memiliki keterbatasan waktu sehingga penelitian ini hanya
menggunakan model Springate score untuk memprediksi financial distress dan
tidak membandingkan dengan model lain, sehingga hasil penelitian
menunjukkan beberapa hipotesis tidak terdukung.
Saran
Saran dari penulis dilihat dari keterbatasan penelitian sebagai berikut:
1. Peneliti berikutnya dapat memperluas populasi dengan menambahkan sektor
lain yang terdaftar di BEI dengan tahun amatan lebih panjang agar
mendapatkan hasil probabilitas financial distress yang lebih baik dan akurat.
2. Peneliti berikutnya dapat membandingkan antar model untuk memprediksi
financial distress seperti Altman, Zmijewski, Ohlson, Grover yang
dimungkinkan hasil penelitian lebih komprehensif, dan menambahkan variabel
independen di luar faktor yang diteliti seperti makroekonomi, rasio
solvabilitas, rasio rentabilitas, rasio aktivitas, harga saham dll.
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