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ABSTRAK 

Rifdah Riyan Dara, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya, Malang, Agustus 2019. Pengaruh tata kelola perusahaan dan 
reputasi CEO terhadap kesulitan keuangan dengan kinerja keuangan 
sebagai variabel mediasi. Ketua pembimbing : Imam Subekti, SE., M.Si., Ak., 
Ph.D., Komisi Pembimbing : Dr. Wuryan Andayani, SE., MSi., Ak. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tata 
kelola perusahaan dan reputasi CEO terhadap kesulitan keuangan, serta 
mengetahui pengaruh kinerja keuangan dalam memediasi hubungan antara tata 
kelola perusahaan dan reputasi CEO terhadap kesulitan keuangan. Tata kelola 
perusahaan dalam penelitian ini menggunakan surat edaran OJK nomor 
32/SEOJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka, reputasi 
CEO diukur dengan data envelopment analysis (DEA), kesulitan keuangan 

menggunakan variabel dummy berdasarkan arus kas, rugi, dan hutang 
perusahaan dan kinerja keuangan diukur dengan return on asset (ROA). 

Diperoleh 31 sampel perusahaan tahun 2016 dan 53 sampel perusahaan di 
tahun 2017 yang dianalisis logistik dan analisis regresi linear berganda dengan 
program SPSS. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kinerja 
keuangan mampu memediasi secara penuh pengaruh reputasi CEO terhadap 
kesulitan keuangan, namun  kinerja keuangan tidak memediasi pengaruh tata 
kelola perusahaan terhadap kesulitan keuangan dikarenakan tata kelola 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkkan 
bahwa kesulitan keuangan di akibatkan oleh menurunnya kinerja keuangan dan 
dengan merekrut seorang CEO yang bereputasi baik akan meningkatkan kinerja 
keuangan. Tetapi baik atau buruknya kinerja keuangan perusahaan tidak dapat 
menjelaskan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kesulitan keuangan.  

 
Kata Kunci : tata kelola perusahaan, reputasi CEO, kinerja keuangan, kesulitan 
keuangan  
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ABSTRACT 

Rifdah Riyan Dara, Postgraduate Faculty of Economics and Business Universitas 

Brawijaya, Malang, August 2019. The influence of corporate governance and 

CEO's reputation on financial distress with financial performance as a 

mediating variable. Chief advisor: Imam Subekti, SE., M.Sc., Ak., Ph.D., 

Advisory Commission: Dr. Wuryan Andayani, SE., MSi., Ak. 

This study aims to examine and analyze the effect of corporate governance and 

CEO’s reputation on financial distress, and to know the effect of f inancial 

performance in mediating the relationship of corporate governance and CEO's 

reputation towards financial distress. The measurement of corporate governance 

refers to the Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan (OJK), or Financial 

Service Authority, 32/SEOJK.04/2015, about the guidance of the corporate 

governance in listed companies. CEO’s reputation is measured by data 

envelopment analysis (DEA), financial distress uses dummy variables based on 

cash flow, losses, and corporate debt and financial performance is measured by 

return on assets (ROA). Total of 31 and 53 samples of Manufacturing Companies 

respectively in the period of 2016 and 2017 were obtained. They were analyzed 

by utilizing logistic regression and multiple linear regression with the SPSS 

program. The results of this study show that financial performance is able to fully 

mediate the influence of the CEO's reputation on financial distress, but financial 

performance does not mediate the effect of corporate governance on financial 

distress because corporate governance has no effect on financial performance. 

This shows that financial distress happens due to the plummets in financial 

performance and recruiting a reputable CEO will improve the financial 

performance. However, good or bad company's financial performance cannot 

explain the effect of corporate governance on financial distress. 

Keywords: Corporate Governance, CEO’s Reputation, Financial Performance, 

Financial distress 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

 
Setiap perusahaan berdiri dengan harapan akan menghasilkan 

keuntungan sehingga mampu bertahan dan berkembang dalam jangka waktu 

panjang. Perusahaan yang telah beroperasi dalam waktu tertentu seringkali 

terpaksa harus dibubarkan atau dilikuidasi karena mengalami financial distress 

atau kesulitan keuangan. Kondisi keuangan yang terus menerus memburuk akan 

berujung pada kebangkrutan. Tidak sedikit fenomena kebangkrutan yang di 

alami perusahaan-perusahaan di Indonesia (Ardhiana, 2012).  

Fenomena di Indonesia yang terjadi adalah delistingnya beberapa 

perusahaan (Permana, Ahmad dan Djaddang, 2017). Delisting adalah kondisi 

apabila saham yang tercatat di bursa mengalami penurunan kriteria sehingga 

tidak memenuhi persyaratan pencatatan, maka saham tersebut dapat 

dikeluarkan dari pencatatan bursa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan 

perusahaan delisting, faktor pertama adalah jika emiten tersebut kurang terbuka 

sehingga tidak ada investor yang berminat untuk menginvestasikan dananya. 

Faktor kedua adalah emiten tersebut melanggar peraturan di bidang pasar 

modal. Perusahaan go public yang mengalami hal tersebut dapat dihapus dari 

pencatatan bursa. Faktor ketiga adalah buruknya kinerja fundamental emiten 

secara signifikan mempengaruhi kelangsungan usaha (Hartanto, 2017). Misalnya 

emiten mengalami kerugian beberapa tahun secara berturut-turut. Hal tersebut 

akan berdampak pada penurunan return yang akan diterima oleh pemilik modal 

atau dividen yang diterima pemilik modal. Pada akhirnya para investor enggan 

menginvestasikan dana mereka pada saham tersebut, yang kemudian 

menyebabkan emiten mengalami kesulitan keuangan bahkan bisa mengalami 

kebangkrutan.  
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Di Indonesia tahun 2015 Bursa Efek Indonesia (BEI) mendelisting paksa 

3 perusahaan yaitu, pertama adalah PT. Dovamas Abadi, Tbk (DAVO) 

dikarenakan mengalami kondisi yang berpengaruh negatif terhadap 

kelangsungan usaha, baik secara financial maupun hukum perusahaan ini tidak 

menunjukkan indikasi pemulihan (Anonim, sumber: investasi.kontan.co.id), kedua 

adalah PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk (BAEK) dikarenakan BAEK akan 

diakuisisi oleh HSBC Asia Pasific Holdings (UK) Limited dan mendapat support 

secara financial yang cukup besar sehingga tidak butuh pendanaan lagi dari 

pasar (Anonim, sumber: investasi.kontan.co.id) dan ketiga PT. Unitex, tbk 

(UNTX) dikarenakan kerugian operasional yang dialami perusahaan selama 

beberapa tahun terakhir yang mengakibatkan ekuitas di dalam neraca menjadi 

negatif, kinerja yang menurun, dan sahamnya yang kurang likuid sehingga tidak 

lagi dapat membagikan dividen ke pemegang saham (Anonim, sumber: 

investasi.kontan.co.id). Pada tahun 2018 Bursa Efek Indonesia (BEI) 

menyebutkan ada 15 perusahaan yang terancam forced delisting atau 

dihapuskan dari pasar modal karena tidak dapat menjaga going concern 

perusahaan atau mengalami kesulitan keuangan (Anonim, sumber: 

www.okezone.com). Contohnya adalah PT. Indo Beras Utama (PT IBU), anak 

usaha dari PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk. (TPS) mengalami penurunan harga 

saham yang anjlok hingga 85% (Anonim, sumber: www.tirto.id) dan terlilit hutang 

hingga 46,12 Milyar (Anonim, sumber: www.cnnindonesia.com) yang akan 

terancam pailit. BEI kemudian memanggil pihak manajemen Tiga Pilar dengan 

ancaman delisting.  

Kesulitan keuangan memiliki hubungan yang erat dengan kebangkrutan 

pada suatu perusahaan. Kesulitan keuangan merupakan tahap dimana kondisi 

keuangan perusahaan mengalami penurunan sebelum terjadinya kebangkrutan. 

Kesulitan keuangan dapat dimulai dari kesulitan likuiditas (jangka pendek) 
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sebagai indikasi kesulitan keuangan yang paling ringan, sampai pernyataan 

kebangkrutan yang merupakan kondisi kesulitan keuangan yang paling berat. 

Kesulitan keuangan bisa dialami oleh semua perusahaan, terutama jika kondisi 

perekonomian di negara  tempat perusahaan tersebut beroperasi mengalami 

krisis ekonomi. Pihak manajemen dapat mengatasi atau meminimalisir terjadinya 

kebangkrutan di perusahaan dengan melakukan pengawasan terhadap kondisi 

keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis laporan keuangan 

(Ramadhani dan Lukviaman, 2009).  

Analisis laporan keuangan merupakan alat penting untuk mendapatkan 

informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Menurut Palepu dan Healy 

(2008) analisis keuangan mempunyai 2 alat utama yang bisa digunakan, yaitu 

alat yang pertama adalah analisis rasio (ratio analysis) misalnya rasio 

profitabilitas, rasio hutang dan sebagainya. Analisis yang kedua adalah analisis 

arus kas (cash flow analysis). Casey dan Bartczak (1985) menyatakan bahwa 

semakin banyak jumlah kas masuk bersih dari operasi di masa depan, maka 

semakin besar kemampuan perusahaan untuk dapat berdiri dan mengatasi 

perubahan yang terjadi dalam kondisi operasional perusahaan. Dengan kata lain, 

jika perusahaan mempunyai arus kas dari aktivitas operasi yang terbatas, atau 

bahkan negatif, maka ada kemungkinan perusahaan tersebut akan mengalami 

kesulitan keuangan.  Kedua alat tersebut bisa digunakan oleh manajemen dan 

pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam perusahaan untuk menilai sejauh 

mana keberhasilan yang dicapai oleh perusahaan dari strategi yang dijalankan 

dan juga kegagalan apa yang terjadi. Jika kondisi keuangan perusahaan tampak 

mengalami penurunan, maka sebaiknya manajemen mulai berhati-hati, karena 

kondisi yang demikian bisa mengarah pada kesulitan keuangan. 
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Di era bisnis yang semakin kompetitif, suatu perusahaan dituntut untuk 

terus memperbaiki serta mengembangkan semua aspek bisnisnya. Dengan 

melakukan hal itu, perusahaan dapat menciptakan nilai untuk owner/shareholder 

dan pihak terkait lainnya. Core, Holthausen dan Lacker (1999) berpendapat 

bahwa ketika suatu perusahaan memiliki mekanisme tata kelola yang buruk, ada 

kemugkinan bahwa ada masalah keagenan dalam perusahaan. Teori agensi 

muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal (pemilik 

perusahaan) dan agen (manager). Ketika perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan, prinsipal perlu mengawasi aktivitas yang dilakukan agen. Salah satu 

bentuk pengawasan atau monitoring terhadap agen adalah dengan tata kelola 

perusahaan.   

Lu dan Chang (2009)  menyatakan bahwa jika perusahaan tidak dikelola 

dengan baik, maka hal tersebut dapat menjadi prediksi terjadinya kesulitan 

keuangan. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan ditentukan salah satunya 

oleh penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Murhadi, Tanuraga dan 

Sutejo, 2018). Pada saat yang sama, pengimplementasian tata kelola 

perusahaan yang baik akan melindungi perusahaan dari risiko kesulitan 

keuangan (Wang dan Deng, 2006).  

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan relatif mempunyai 

kelemahan dalam tata kelola perusahaan (Lu dan Chang, 2009). Dengan kata 

lain perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan mencerminkan kelemahan 

dalam struktur tata kelola perusahaan. Semakin baik tata kelola perusahaan 

yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari 

suatu perusahaan tersebut. Tata kelola perusahaan dalam penelitian ini dilihat 

dengan apakah perusahan telah menerapkan tata kelola perusahaan sesuai 

dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh OJK (otoritas jasa keuangan) 
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dalam surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang 

pedoman tata kelola perusahaan terbuka.  

Tata kelola perusahaan dipimpin oleh seorang CEO (Chief Executive 

Officer). Kesuksesan suatu perusahaan sangat bergantung pada peran CEO. 

CEO yang berkinerja dengan baik maka akan dipandang atau mempunyai 

reputasi yang baik juga. Anderson dan Smith (2006) membangun portofolio 

berdasarkan reputasi CEO, dan menunjukkan bahwa membeli saham dengan 

perusahaan yang mempunyai reputasi CEO yang baik dan menjual saham 

dengan reputasi CEO yang buruk merupakan strategi untuk menghasilkan laba 

positif. Reputasi CEO adalah salah satu faktor penentu kesuksesan perusahaan 

(Fuller dan Jensen, 2002).  

1.2 Research Gap 

  Penelitian terkait dengan tata kelola perusahaan terhadap kesulitan 

keuangan juga telah banyak dilakukan, di antaranya Paramastri dan Hadiprajitno 

(2017) hasilnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kesulitan 

keuangan. Penelitian Fathonah (2016) menemukan bahwa kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 

kesulitan keuangan serta komite audit berpengaruh positif terhadap kesulitan 

keuangan sedangkan Munawar (2018) menemukan bahwa kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif 

terhadap kesulitan keuangan. Hasil yang tidak konsisten dikarenakan 

pelaksanaan tata kelola perusahaan hanya untuk memenuhi kebutuhan regulasi 

saja sehingga menyebabkan fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan 

tidak efektif (Mulyadi, 2016).  Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Carningsih 

(2009) yaitu keberadaan komisaris independen di suatu perusahaan sering kali 

hanya sekedar memenuhi ketentuan yang berlaku saja. Kondisi ini berakibat 

fungsi pengawasan yang seharusnya dapat dilakukan oleh komisaris independen 
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menjadi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perusahaan telah 

mempraktikan tata kelola perusahaan, namun implementasi tata kelola 

perusahaan belum sepenuhnya dilakukan (Putri dan Firdaus, 2018).  

Penelitian tentang reputasi CEO terhadap kesulitan keuangan belum 

banyak dilakukan padahal menurut Radbourne (2003) reputasi CEO sangat 

berkaitan dengan validitas manajemen dan kesehatan keuangan perusahaan. 

Teori Resource Based View (RBV) menjelaskan yang menentukan kesuksesan 

perusahaan adalah sumber daya yang sulit untuk ditiru perusahaan lain yang 

dimiliki oleh perusahaan (Mulyono, 2013). Teori RBV menekankan kepada 

pentingnya faktor-faktor internal sebagai hal yang menentukan keberhasilan 

perusahaan. Salah satu yang ditekankan pada teori RBV adalah human capital 

dan structural capital. Human capital adalah aset perusahaan yang ada dalam 

kemampuan atau keahlian seorang manajer dalam melakukan pekerjaannya, 

human capital yang baik dalam perusahaan akan mengatasi masalah kesulitan 

keuangan dan structural capital adalah infrastuktur pendukung human capital 

dimana dengan adanya struktur organisasi, pembagian tugas menjadi jelas dan 

kinerja perusahaan akan semakin baik sehingga perusahaan dapat 

mempertahankan eksistensinya.  

Penelitian terkait tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan, di 

antaranya Istiana, Hasiolan dan Fathonah (2016) menunjukkan bahwa dewan 

direksi, dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan. Menurut Istiana, Hasiolan dan Fathonah 

(2016) bahwa dengan meningkatkan proporsi tata kelola perusahaan dalam 

perusahaan, maka monitoring perusahaan dapat dilakukan secara lebih efektif 

sehingga kinerja perusahaan dapat meningkat. Jaya (2019) menunjukkan bahwa 

komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan. Menurut Jaya (2019) fungsi monitoring yang dilakukan 
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perusahaan mampu meredam tindakan oportunisme manajer dalam 

memanfaatkan sumber daya perusahaan dan menghasilkan pengawasan yang 

efektif yang berakibat naiknya kinerja keuangan.  

Penelitian terkait reputasi CEO terhadap kinerja keuangan dilakukan oleh 

Weng dan Chen (2017) menunjukkan bahwa reputasi CEO berpangaruh positif 

terhadap kinerja keuangan. Menurut Weng dan Chen (2017) untuk mencapai 

kinerja keuangan yang lebih baik maka sangat penting untuk merekrut CEO yang 

bereputasi baik. Reputasi yang baik akan menguntungkan perusahaan dalam 

mencapai kinerja keuangan yang kuat.  

Widarjo dan Setiawan (2009) menemukan bahwa terdapat pengaruh 

positif  kinerja keuangan terhadap kesulitan keuangan. Menurut Widarjo dan 

Setiawan (2009) perusahaan dengan efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan 

yang baik akan mengahasilkan laba dan operasional perusahaan juga akan baik. 

Dengan adanya efektivitas dari penggunaan aset maka akan mengurangi biaya 

yang dikeluarkan perusahaan, dengan begitu perusahaan akan memperoleh 

penghematan dan akan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan usahanya, 

maka kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan akan menjadi 

lebih kecil. Kinerja keuangan sebagai gambaran bahwa penerapan tata kelola 

perusahaan dan reputasi CEO yang ada di perusahaan apakah sudah baik yang 

kemudian akan menurunkan risiko terjadinya kesulitan keuangan mendorong 

peneliti untuk menjadikan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi yang dapat 

memperjelas hubungan tata kelola perusahaan dan reputasi CEO terhadap 

kesulitan keuangan.  

1.3 Motivasi Penelitian  

 Motivasi yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini adalah ingin 

mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan kesulitan keuangan, tata kelola 

perusahaan, reputasi CEO dan kinerja keuangan. Pengaruh kesulitan keuangan 
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terhadap tata kelola perusahaan berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di 

atas sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan alasan yang pertama, 

kasus-kasus kesulitan keuangan yang terjadi di Indonesia menggambarkan 

kondisi tata kelola perusahaan dan apakah bisa diperbaiki dengan merubah 

mekanisme tata kelola perusahaan yang kemudian akan meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan sehingga dapat menurunkan kesulitan keuangan yang 

sedang di alami oleh perusahaan. Motivasi penelitian yang kedua adalah 

ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya mengenai hubungan tata kelola 

perusahaan terhadap kesulitan keuangan.  

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu 

penelitian ini mengukur tata kelola perusahaan dengan 8 prinsip baru yang mulai 

diterapkan perusahaan-perusahaan go public di Indonesia yang di keluarkan 

oleh OJK berdasarkan surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 

32/SEOJK.04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Surat 

edaran OJK nomor 32/SEOJK.04/2015 lebih lengkap dilihat dari komponen-

komponen dan aspeknya. Pengukuran konvensional seperti ukuran dewan 

komisaris, komite audit dan sebagainya hanya sebatas beberapa aspek saja dan 

tidak maksimal diterapkan di Indonesia. Penelitian ini juga menambahkan 

variabel reputasi CEO sebagai strategi manajemen dalam menghadapi kesulitan 

keuangan, seperti yang dijelaskan dalam research gap pada teori RBV.  

1.4 Masalah Penelitian  

 Permasalahan penelitian ini adalah menjawab strategi yang dapat 

dilakukan manajemen sebagai pertimbangan dalam masalah kesulitan 

keuangan. Berdasarkan latar belakang dan motivasi penelitian di atas, maka 

masalah penelitian dalam penelitian ini, diantaranya : 

1. Apakah tata kelola perusahaan dan reputasi CEO berpengaruh pada 

kesulitan keuangan? 
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2. Apakah tata kelola perusahaan dan reputasi CEO berpengaruh pada 

kesulitan keuangan melalui kinerja keuangan? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian diantaranya : 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan dan 

reputasi CEO berpengaruh pada kesulitan keuangan. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan dan 

reputasi CEO berpengaruh pada kesulitan keuangan melalui kinerja 

keuangan. 

1.6 Kontribusi Penelitian  

 Terdapat kontribusi teori dan kontribusi praktik dalam penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka kontribusi penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Kontribusi Teori 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi mengenai pengembangan 

teori agensi untuk meminimalkan terjadinya konflik antara prinsipal dan agen 

dalam mekanisme tata kelola perusahaan jika perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan. Selanjutnya, menjadi referensi mengenai pengembangan teori 

resource based value (RBV) yang kemudian menjadi pertimbangan perusahaan 

dalam menyelesaikan masalah kesulitan keuangan.  

2. Kontribusi Praktik  

 Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan atau masukan untuk 

manajemen ketika mengalami kondisi kesulitan keuangan dan menjadi solusi 

ketika terjadi kesulitan keuangan di dalam perusahaan. Penelitian ini dapat 

memberikan gambaran kepada perusahan mengenai pentingnya mekanisme tata 

kelola perusahaan untuk meminimalkan atau menghindari risiko terjadinya 

kesulitan keuangan. Tata kelola perusahaan sesungguhnya bukan hanya 
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sebagai pemenuhan terhadap peraturan tetapi jika diterapkan dengan baik akan 

menjadi solusi dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan menghindari kondisi 

kesulitan keuangan yang mungkin atau sedang di alami oleh perusahaan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Agensi 

Teori agensi merupakan hubungan kontrak antara principal dan agen, 

dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agen agar melakukan tugas 

untuk kepentingan principal, sedangkan agen adalah pihak yang menjalanan 

kepentingan principal (Scott, 2015). Konflik kedua pihak akan terjadi ketika 

terdapat upaya untuk memaksimalkan utilitas dari pihak agen.  

 Teori agensi berfokus pada penyelesaian dua masalah hubungan 

keagenan, yaitu pertama masalah yang muncul saat tujuan agen dan prinsipal 

berbeda, kedua terkait dengan kesulitan keuangan yang dialami prinsipal untuk 

memastikan apa yang sebenarnya dilakukan agen (Eisehardt, 1989). Dalam 

pemahaman aliran principal-agen, teori agensi dapat diaplikasikan pada berbagai 

hubungan yang lebih spesifik seperti pemilik-karyawan, pengacara-klien dan 

hubungan agensi lainnya. Weston dan Brigham (1994) menyatakan bahwa 

masalah keagenan dapat terjadi dalam dua bentuk hubungan, diantaranya 

pemegang saham dan manajer kemudian antara pemegang saham dan kreditor.  

 Terdapat tiga masalah keagenan dalam konteks bisnis yang merupakan 

konflik antara konstituen perusahaan termasuk pihak internal seperti pemegang 

saham pengendali dan manajer puncak, serta pihak eksternal seperti pemegang 

saham minoritas dan kreditor (Armour, Hansmann dan Kraakman, 2009). Tipe 

pertama adalah masalah agensi yang muncul antara prinsipal sebagai pemilik 

perusahaan dan agen sebagai manajer yang menjadi pelaksana operasi 

perusahaan (Ratnawati, Hamid dan Poopola, 2016). Prinsip utama dari tipe ini 

adalah hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor 

dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer (Jensen dan 

Meckling, 1976). Masalah dalam tipe ini terletak pada memastikan bahwa 
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manajer responsif terhadap kepentingan pemilik daripada mengejar kepentingan 

pribadi mereka sendiri (Armour et al., 2009). 

 Masalah agensi yang kedua melibatkan pemegang saham mayoritas atau 

pengendali dengan pemilik minoritas atau non pengendali (Ratnawati et al., 

2016). Disini pemegang saham non pengendali dapat dianggap sebagai 

prinsipal, sedangkan pemegang saham pengendali sebagai agen. Letak 

permasalahannya ada pada ketegangan antara pemegang saham mayoritas dan 

minoritas setiap kali pengambilan keputusan karena mereka yang memiliki 

kendali lebih besar tentu dapat memengaruhi hasilnya (Armour et al., 2009). 

Masalah serupa juga bisa timbul antara pemegang saham biasa dan preferen, 

selain itu dapat pula terjadi pada kreditor senior dan junior. 

 Tipe konflik keagenan yang ketiga melibatkan konflik antara perusahaan 

itu sendiri dalam hal ini pemilik dengan pihak lain yang memiliki kontrak dengan 

perusahaan seperti kreditor, karyawan dan pelanggan (Armour et al., 2009). 

Disini kesulitan muncul dalam memastikan bahwa perusahaan sebagai agen 

tidak berprilaku oportunistik terhadap prinsipal lainnya seperti mengelabui 

kreditor, mengeksploitasi pekerja atau menyesatkan konsumen. 

 Penelitian ini berfokus pada masalah keagenan tipe pertama, yaitu 

pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Shareholder 

atau prinsipal mempekerjakan agen untuk melaksanakan tugas termasuk 

pengambilan keputusan ekonomik, dalam lingkungan yang tidak pasti seperti 

perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan. Agen sebagai seorang manajer 

akan mengambil keputusan untuk melakukan berbagai strategi guna 

mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Disisi lain agen merupakan 

pihak yang diberikan kewenangan oleh prinsipal berkewajiban 

mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Oleh 

karena itu, dibutuhkan adanya tata kelola perusahaan perusahaan yang 
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melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang 

dilakukan oleh agen. 

 Jensen (1968) mengajukan free cash flow hypotheses, yakni manager 

ada kalanya tidak ingin mendistribusikan kas yang dimiliki perusahaan kepada 

pemegang saham. FCF adalah sumber dana internal perusahaan yang 

penggunaannya tergantung pada kebijakan manajer. Penggunaan di sini adalah 

pembayaran dividen, pembelian kembali saham perusahaan (stock repurchase 

atau share repurchase), penginvestasian dalam aktiva tetap atau aktiva lainnya, 

akuisisi terhadap perusahaan lain, atau kebijakan lainnya yang secara teoritis 

tidak dapat menaikkan nilai perusahaan. Dengan demikian, penggunaan FCF 

memiliki dua kemungkinan, yakni seiring atau bertentangan dengan keinginan 

prinsipal (pemegang saham dan kreditur). Dalam kasus pertama tidak terjadi 

agency problems, sementara pada kasus kedua terjadi, karena manajer 

bertindak untuk kepentingan sendiri. FCF mengandung masalah keagenan dan 

memiliki kandungan informasi sehingga penting dicermati oleh investor 

(Abdullah, 2002).  

 Berdasarkan teori agensi hubungan kontraktual antara pemilik 

perusahaan dan manajer dapat menimbulkan konflik keagenan yang di akibatkan 

oleh pemisahan fungsi dan adanya perbedaan tujuan antara pemilik dan manajer 

perusahaan. Pemisahan fungsi tersebut sering menimbulkan asimetri informasi 

dan memberikan peluang kepada manajer untuk bertindak oportunistik agar 

dapat mencapai tujuan pribadinya oleh karena itu solusi dari masalah tersebut 

adalah pengelolaan atau tata kelola perusahaan yang baik (Schauble, 2018).  

2.2 Teori Resource Based View (RBV)  

 Menurut Barney (1991) sukses tidaknya sebuah perusahaan akan sangat 

ditentukan oleh kekuatan dan kelemahan yang ada dalam internal perusahaan, 

bukan lingkungan eksternalnya, dengan asumsi adanya heterogenitas sumber 
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daya dalam perusahaan dan beberapa sumber daya yang ada dalam 

perusahaan bersifat sulit untuk ditiru (Ferreira et al., 2011). Ada beberapa 

sumber daya perusahaan yang akan sulit ditiru oleh perusahaan, terutama dalam 

masalah sumber daya manusianya. Dengan kata lain keberhasilan perusahaan 

sangat ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya dan kapabilitas perusahaan 

yang mampu merubah sumber daya itu menjadi sebuah economic benefit 

(Ferreira et al, 2011).  

 Inti dari teori RBV adalah competitive advantage, ketika perusahaan 

memiliki sumber daya yang unik dan sulit ditiru oleh para pesaingnya atau 

menurut Powers dan Hans (2004) merupakan superior resource yang kemudian 

diolah melalui kapabilitas perusahaan yang baik, maka perusahaan akan mampu 

meraih competitive advantage yang kemudian akan mengarah kepada kinerja 

unggul.  

 Secara umum firm resource terdiri dari dua kategori, yaitu tangible 

resource yang terdiri dari sumber daya berwujud yang umumnya masuk ke 

dalam pembukuan perusahaan, seperti pabrik, tanah, kendaraan, bahan baku 

dan mesin dan yang kedua adalah intangible resource yang terdiri dari sumber 

daya yang tidak berwujud dan agak sulit untuk dimasukkan ke dalam pembukuan 

perusahaan, antara lain seperti keahlian karyawan, budaya perusahaan, struktur 

organisasi, persepsi seluruh anggota organisasi dan proses yang terjadi dalam 

organisasi (Carmeli dan Tishler, 2004). Gabungan kedua jenis resource tersebut 

berperan penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Suraj 

dan Bontis (2012) yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud ini lebih mampu 

menciptakan nilai tambah bagi perusahaan yang memastikan tercapainya 

competitive advantage. Penciptaan nilai tambah ini dimungkinkan oleh beberapa 

sifat sumber daya tidak berwujud yang sulit untuk diimitasi pesaing perusahaaan, 
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antara lain seperti kelangkaannya. Sementara di lain pihak sumber daya 

berwujud biasanya gagal memenuhi kondisi yang diperlukan menjadi sebuah 

faktor kritis bagi terciptanya sebuah competitive advantage (Cater dan Cater, 

2009).  

 Intangible resource, menurut beberapa peneliti pada dasarnya 

merupakan intellectual capital (Thom, 2008). Intellectual capital dalam intangible 

resource berupa human capital, structural capital dan relational capital (Ngah dan 

Ibrahim, 2009).  

a. Human capital, secara umum didefenisikan sebagai aset yang lebih 

mengarah kepada keahlian, pengetahuan, talenta, kompetensi maupun 

pengalaman yang dimiliki oleh karyawan maupun manajer yang 

diperlukan untuk melakukan aktivitas dalam pekerjaannya (Longo dan 

Mura, 2007). Dibalik hebatnya manfaat modal insani bagi perusahaan, 

ada sisi lain yang perlu diperhatikan perusahaan  dikarenakan modal 

insani berada pada level individu, dalam diri karyawan dan manajer, maka 

resiko perusahaan atas modal insaninya adalah besar, karena karyawan 

dan manajer yang memiliki modal insani dapat meninggalkan perusahaan 

kapanpun, kecuali perusahaan dapat menegasinya melalui berbagai 

macam cara, terutama untuk karyawan dan manajer yang telah dilatih 

dan dikembangkan dengan baik oleh perusahaan. 

b. Structural capital, secara umum dapat dinyatakan sebagai pedoman 

formal dan tertulis yang berlaku bagi karyawan dalam melakukan 

tugasnya, sehingga karyawan mengetahui tanggung jawab dan 

wewenangnya dengan baik, termasuk berkomunikasi dengan pihak lain 

secara internal (Cater dan Cater, 2009). Dari makna structural capital di 

atas, tidak berlebihan jika Benevene dan Cortini (2010) menyatakan 

bahwa structural capital merupakan infrastruktur pendukung bagi human 
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capital. Dengan kata lain eksistensi structural capital ini yang membuat 

human capital dalam organisasi berkembang. Dengan adanya struktur 

organisasi, maka wewenang dan tanggung jawab semua individu dalam 

perusahaan menjadi jelas. Proses dan prosedur yang telah ditetapkan 

perusahaan membuat setiap individu memiliki pedoman yang jelas agar 

pelaksaaan tugasnya tidak salah.  

Perusahaan dengan structural capital yang kuat akan memiliki 

sebuah budaya organisasi yang suportif para individu dalam perusahaan 

untuk mencoba segala sesuatu, termasuk kegagalan dan pembelajaran, 

guna memberikan kontribusi bagi perusahaan (Longo dan Mura, 2007). 

Pentingnya structural capital bahwa jika structural capital yang ada dalam 

perusahaan tidak baik, maka utilisasi kapital-kapital lainnya secara 

menyeluruh akan terhambat (Khalique et al., 2011). Terkait dengan hal 

ini, Ramesan (2011) menjelaskan mengapa structural capital ini begitu 

penting bagi penyelarasan semua kapital dalam perusahaan. Structural 

capital terdiri dari infrastruktur, kebijakan dan prosedur sistem 

perusahaan (Khalique et al., 2011). 

Tanpa ada infrastruktur dan kebijakan dan prosedur yang baik, 

human capital akan sulit dikembangkan karena kebingungan yang muncul 

akibat kebijakan dan prosedur yang tidak dikelola dengan baik. Demikian 

juga relational capital yang merupakan kapital berkenaan dengan 

pengembangan hubungan perusahaan dengan pihak eksternal juga akan 

terganggu yang akibatnya citra perusahaan bisa memburuk, terutama jika 

produk perusahaan tidak baik. Setiap perusahaan memiliki structural 

capitalnya sendiri-sendiri (Zerenler et al., 2008).  

Dengan demikian eksistensi kapital yang dikelola dengan baik 

semakin memperjelas kemampuannya untuk menjadi faktor pembeda 
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dengan perusahaan lainnya, sehingga karenanya competitive advantage 

akan lebih mudah dicapai, tentu saja dengan dukungan semua kapital 

lainnya yang selaras. Kaitan antara structural capital dengan kapital 

lainnya bahwa jika organisasi memiliki kapital struktural yang buruk, maka 

ia akan sulit menggunakan kapital intelektual secara menyeluruh. 

Demikian pula sebaliknya bahwa jika organisasi memiliki kapital struktural 

yang kuat, maka ia akan mampu mengarah kepada pemberdayaan 

intelektual kapitalnya secara maksimal (Khalique et al., 2011).  

c. Relational capital, secara umum didefenisikan sebagai hubungan yang 

mampu digali perusahaan dengan pihak-pihak eksternal perusahaan, 

seperti pelanggan, pemasok, dan regulator (De Castro, 2004). Dengan 

kata lain kapital ini merupakan pengetahuan yang dilekatkan ke dalam 

hubungan dengan para pihak eksternal perusahaan yang mampu 

mempengaruhi hidup organisasi (Uadiale dan Uwuigbe, 2011). Relational 

capital menurut De Pablos (2004) merupakan fungsi dari longevity yaitu 

kapital ini akan memberikan nilai yang berlebih kepada perusahaan ketika 

ia mampu menciptakan hubungan dalam jangka panjang dengan para 

pihak di luar perusahaan. Ketika sebuah hubungan dengan salah satu 

aktor di lingkungan eskternal perusahaan sulit untuk dipertahankan, 

perusahaan dapat saja tidak mendapatkan kerugian, selama aktor lainnya 

yang sejenis yang diperlukan perusahaan didapatkan dengan mudah. 

Misalnya pemasok. 

Ketika jumlah pemasok sedikit dan perusahaan sulit 

mempertahankan hubungannya dengan pemasok yang sudah ada, maka 

perusahaan akan membutuhkan waktu, biaya dan tenaga ekstra untuk 

mendapatkan pemasok sejenis lainnya. Pentingnya kapital ini juga 

dikemukakan oleh Srivihok dan Intrapairote (2004) yang menyatakan 
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bahwa kualitas hubungan yang mampu dijalin dengan baik, kemampuan 

menjaga pelanggan yang ada dan menarik pelanggan baru merupakan 

kunci utama bagi keberhasilan perusahaan. Menurut Uadiale dan 

Uwuigbe (2011), kekuatan yang dimiliki para pihak di lingkungan 

eksternal perusahaan memiliki peran dalam mempengaruhi pemetaan 

posisi perusahaan, termasuk menentukan kekuatannya. Dengan 

demikian jalinan hubungan dengan para pihak di lingkungan eksternal 

perusahaan amat perlu dijalin perusahaan dengan baik, karena dapat 

menentukan mati hidupnya perusahaan. 

2.3 Tata Kelola Perusahaan   

FCGI (2002) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai seperangkat 

peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, 

pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern 

dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak kewajiban mereka, atau 

dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 

Konsep tata kelola perusahaan muncul karena adanya keterbatasan dari teori 

keagenan. Masalah keagenan timbul dari kesenjangan antara kepentingan 

pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan manajemen sebagai 

agen. Tata kelola perusahaan akan menciptakan mekanisme kontrol untuk 

memungkinkan penciptaan sistem bagi hasil dan keseimbangan bagi pemegang 

saham dan menciptakan efisiensi bagi perusahaan (Arifin, Suhadak, Astuti, dan 

Arifin, Z., 2014). 

Menurut FCGI penerapan tata kelola perusahaan  memberikan empat 

manfaat yaitu (1) meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses 

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, 

serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders, (2) mempermudah 
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diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan 

meningkatkan corporate value, (3) mengembalikan kepercayaan investor untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia dan (4) pemegang saham akan merasa 

puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan 

shareholders values dan dividen.  OJK mengemukakan 5 prinsip tata kelola 

perusahaan, yaitu : 

(1) Transparansi, yaitu membuka diri terhadap hak pemangku kepentingan 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, 

dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi dan golongan, termasuk 

rahasia sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan. 

Termasuk di dalamnya adalah prinsip demokrasi.  

(2) Akuntabilitas, yaitu kejelasan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung 

jawab sehingga pegelolaan OJK berjalan efektif.  

(3) Pertanggungjawaban, yaitu pengelolaan OJK sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah prinsip budaya 

hukum.  

(4) Indepensi, yaitu Independen dalam pengambilan keputusan dan 

pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(5) Kewajaran dan kesejahteraan, yaitu kewajaran dan kesetaraan di dalam 

memenuhi hak-hak dan perlakuan terhadap stakeholders.  

Penerapan tata kelola perusahaan  dinaungi oleh OJK. Berdasarkan surat 

edaran otoritas jasa keuangan nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang tata kelola 

perusahaan terbuka dengan 8 prinsip, yaitu : 

(1) Meningkatkan nilai penyelenggaraan rapat umum pemegang saham 

(RUPS) 
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(2) Meningkatkan kualitas komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang 

saham atau investor 

(3) Memperkuat keanggotaan dan komposisi dewan komisaris  

(4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan 

komisaris  

(5) Memperkuat keanggotaan dan komposisi direksi  

(6) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggug jawab direksi  

(7) Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku 

kepentingan  

(8) Meningkatkan pelaksanaan informasi  

Pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik akan membawa risiko 

keuangan dan non keuangan yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan sistem tata 

kelola perusahaan yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif kepada 

para pemegang saham.  

2.4 Kesulitan Keuangan  

 Menurut Platt dan Platt (2002), kesulitan keuangan merupakan tahap 

penurunan kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. 

Sedangkan menurut Whitaker (1999), kesulitan keuangan terjadi apabila dalam 

beberapa tahun perusahaan mengalami laba bersih operasi (net operating 

income) negatif. Beaver et al. (2010) mengatakan bahwa kesulitan keuangan 

terjadi pada saat perusahaan tidak mampu untuk membayar kewajiban financial 

yang telah jatuh tempo. Kesulitan keuangan merupakan sebuah situasi dimana 

sebuah arus kas operasi perusahaan tidak cukup untuk menutup kewajiban saat 

ini (current obligations), seperti trade credits atau interest expense dan 

perusahaan dipaksa untuk mengambil tindakan korektif, serta menjalani 

restrukturisasi keuangan (Ross et al, 2012). Jadi kesulitan keuangan ini sangat 
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mengganggu kegiatan operasional organisasi dan merupakan suatu kondisi yang 

harus segera di antisipasi.  

Salah satu penyebab kesulitan keuangan menurut brigham dan daves 

(2004) adanya serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan tidak tepat dan 

kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang 

secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak adanya 

atau kurangnya upanya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan 

uang tidak sesuai dengan keperluan. Perusahaan besar belum tentu dapat 

menjamin masalah ini, sebab akan berkaitan dengan keuangan perusahaan 

dimana setiap perusahaan akan berurusan dengan keuangan untuk menjaga 

kelangsungan operasinya.  

Menurut Fachrudin (2008), kesulitan keuangan pada perusahaan terjadi 

ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika 

proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan tidak dapat 

memenuhi kewajibannya. Ada beberapa defenisi kesulitan keuangan sesuai 

tipenya : 

a. Economic failure, yaitu kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana 

pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk cost 

of capitalnya.  

b. Business failure, yaitu kegagalan bisnis didefenisikan sebagai bisnis yang 

menghentikan operasi akibat kerugian pada kreditur.  

c. Technical insolvency, yaitu sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan 

technical insolvency jika tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika 

jatuh tempo. 

d. Insolvency in bankrupty, yaitu jika nilai buku utang melebihi nilai pasar 

aset. 
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e. Legal bankrupty, yaitu jika telah diajukan tuntutan secara resmi dengan 

undang-undang.  

Menurut Platt dan Platt (202) kegunaan informasi jika perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan adalah : 

(1) Mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum 

terjadinya kebangkrutan pasa masa yang akan datang.  

(2) Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau take over 

perusahaan yang lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola 

perusahan dengan baik.  

(3)     Memberikan tanda peringatan awal adanya indikasi kebangkrutan. 

Menurut sakti (2018), penyebab kesulitan keuangan biasa dibagi 

menjadi dua faktor internal perusahaan maupun eksternal perusahaan yang 

bersifat khusus yang berkaitan langsung dengan perusahaan maupun yang 

bersifat umum. Faktor internal yang bisa menyebabkan kerugian terus menerus 

yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar 

kewajibannya, pemborosan dalam alokasi biaya kurangnya keterampilan dan 

keahlian manajemen, modal yang dimiliki dengan jumlah utang piutang yang 

dimiliki, utang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunga yang besar 

sehingga memperkecil laba bahkan bisa menyebabkan kerugian, piutang yang 

terlau besar juga akan merugikan karena aset yang menganggur teralu banyak 

sehingga tidak menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham atau investor.  

Menurut Damodaran (2014) terdapat beberapa faktor penyebab kesulitan 

keuangan dari dalam perusahaan, diantaranya kesulitan arus kas, besarnya 

jumlah hutang dan kerugian yang dialami selama bertahun-tahun. Kesulitan arus 

kas (cash flow) terjadi ketika penerimaan pendapatan perusahaan dari hasil 

kegiatan operasi tidak cukup untuk menutupi beban-beban usaha yang timbul 

atas aktivitas operasi perusahaan. Selain itu kesulitan arus kas juga bisa 
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disebabkan adanya kesalahan manajemen ketika mengelola aliran kas 

perusahaan dalam melakukan pembayaran aktivitas perusahaan dimana dapat 

memperburuk kondisi keuangan perusahaan.  

Selain cash flow, kondisi perusahaan yang tidak sehat juga dapat dilihat 

dari besarnya jumlah hutang. Kebijakan pengambilan hutang perusahaan untuk 

menutupi biaya yang timbul akibat operasi perusahaan akan menimbulkan 

kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan hutang di masa mendatang. 

Terakhir adalah kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama 

beberapa tahun yang dapat terjadi karena beban operasional lebih besar dari 

pendapatan yang diterima perusahaan. 

2.5 Reputasi CEO  

Dewan Direksi yang mempunyai pimpinan dengan sebutan Direktur 

Utama atau chief executive officer (CEO). Chief executive officer (CEO) 

merupakan salah satu orang yang duduk dalam kepemimpinan perusahaan 

yang termasuk dalam kelompok manajemen puncak (top management) 

sebuah  perusahaan serta bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup dan 

keberhasilan perusahaan. CEO memiliki peranan penting dalam kinerja 

perusahaan karena CEO merupakan penyusun strategi, misalnya menentukan 

tujuan perusahaan, perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan 

(Neumann dan Voetmann, 1999). Chief executive officer (CEO) bertanggung 

jawab terhadap rencana dan keputusan strategis serta sebagai penghubung 

antara pihak internal dan eksternal. 

Park dan Berger (2004) menyatakan bahwa CEO dengan reputasi yang 

baik dipandang sebagai mampu, dapat diandalkan, terhormat, dan menarik. 

Lebih lanjut, kesuksesan suatu perusahaan sangat berkaitan dengan peran 

CEO.  Francis dkk. (2008) menemukan bahwa jika CEO memiliki reputasi yang 
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lebih baik, kualitas laba perusahaan juga lebih baik. Li, Xie, dan Zhou (2010) 

menemukan bahwa merekrut seorang CEO bintang untuk perusahaan dapat 

mendorong reaksi positif dari pasar.  

Pan, Wang, dan Weisbash (2015) mengembangkan model pembelajaran 

Bayesian yang disesuaikan untuk mengukur pentingnya ketidakpastian tentang 

kemampuan CEO relatif terhadap ketidakpastian arus kas fundamental 

perusahaan dalam berkontribusi terhadap volatilitas return saham. Hasil mereka 

menggaris bawahi relevansi manajemen dalam menciptakan nilai bagi 

perusahaan. Kehadiran CEO di depan publik juga turut berkontribusi 

meningkatkan reputasi perusahaan. 95% responden setuju bahwa penting bagi 

CEO unutk terlihat di Internet (sumber: Pride.co.id). Para CEO dari berbagai 

perusahaan pun paham akan tuntutan untuk hadir di depan publik sehingga 

secara aktif menggunakan akun media sosial mereka untuk berkomunikasi 

dengan publik.  

Menurut Weng dan Chen (2017) reputasi CEO cenderung lebih penting 

daripada reputasi perusahaan. Perusahaan dengan reputasi perusahaan yang 

buruk tetapi reputasi CEO yang baik berkinerja lebih baik daripada perusahaan 

dengan reputasi CEO yang buruk. Perusahaan merekrut seorang CEO dengan 

reputasi yang baik akan membantu kinerjanya menjadi lebih baik. Sebaliknya, 

jika CEO perusahaan memiliki reputasi yang buruk, pengaruh negatif CEO 

membanjiri reputasi perusahaan yang baik. Oleh karena itu  memilih CEO 

dengan baik cenderung lebih penting untuk kinerja perusahaan. Weng dan Chen 

(2017) kemampuan CEO dalam mengelola tata kelola perusahan tercermin 

dalam reputasinya.  

CEO dalam kedudukannya memiliki peran yang sangat penting dalam 

menjalankan segala kewajibanya. Ross (2003) menjelaskan CEO merupakan 

penjaga reputasi perusahaan, dan diharapkan dapat mewariskan reputasi yang 
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lebih baik kepada generasi pemimpin perusahaan yang akan datang. Selain itu, 

kemampuan CEO menjaga reputasi menjadi dasar pengukuran kinerjannya.  

2.6 Kinerja Keuangan  

 Kinerja keuangan adalah gambaran tentang kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat 

diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan. 

Menurut Munawir (2010), kinerja keuangan adalah prestasi kerja yang telah 

dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan 

keuangan perusahaan yang bersangkutan. Kinerja keuangan mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber 

dayanya. Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu pengukuran yang 

menggambarkan keefektifan perusahaan dalam pengelolaan aset yang dimiliki 

perusahaan untuk kegiatan operasional dalam memperoleh laba (Sunarsih dan 

Mendra, 2012). Malik dan Nadeem (2014) berpendapat bahwa kinerja keuangan 

adalah suatu pengukuran tentang posisi keuangan perusahaan pada periode 

tertentu untuk mengetahui seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya 

untuk memperoleh keuntungan. Dengan begitu, melalui kinerja keuangan dapat 

diketahui kondisi keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja 

pada periode tertentu.  

 Kinerja keuangan biasanya dilihat dari berbagai rasio keuangan, salah 

satunya dalah rasio profitabilitas yaitu dengan mengukur return on asset (ROA) 

pada perusahaan. Profitabilitas yang baik menunjukkan perusahaan minim akan 

terjadinya resiko kesulitan keuangan. melalui rasio keuangan tersebut dapat 

dilihat tingkat keberhasilan manajemen dalam mengelola asset dan modal yang 

dimilikinya untuk terhindar dari kemungkinan risiko kesulitan keuangan.  

ROA berfungsi mengukur jumlah profit yang diperoleh tiap rupiah aset 

yang dimiliki perusahaan. ROA merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi 
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perusahaan dalam pemanfaatan total aset (Chen et al., 2005). Menurut Jayati 

(2016), ROA merupakan indikator dari profitabilitas perusahaan dalam 

menggunakan aset untuk menghasilkan laba bersih. Profitabilitas juga berkaitan 

dengan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan di 

masa yang akan datang. Profitabilitas yang tinggi akan mencerminkan kinerja 

keuangan yang semakin baik. Profitabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan menghasilkan laba dari proses kegiatan bisnis perusahaan melalui 

berbagai keputusan dan kebijakan manajemen (Widiatmoko, 2015). ROA dapat 

dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset perusahaan. Semakin 

tinggi nilai ROA, maka akan semakin efisien perusahaan tersebut dalam 

menggunakan asetnya. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

3.1 Kerangka Teoritis 

Kesejahteraan para pemangku kepentingan sangat penting, karena hal 

tersebut mencerminkan kondisi baik atau buruknya suatu perusahaan 

(Soegihartono, 2012). Pemilik memerlukan pihak-pihak seperti manajer untuk 

membantu mengelola perusahaan. Perusahaan membutuhkan manajer yang 

memiliki kemampuan baik dalam mengelola perusahaan untuk dapat 

memaksimalkan kinerja keuangan sehingga mendapatkan keuntungan yang 

besar (Jensen dan Meckling, 1976). Berdasarkan teori agensi hubungan 

kontraktual antara pemilik perusahaan dan manajer dapat menimbulkan konflik 

keagenan yang di akibatkan oleh pemisahan fungsi dan adanya perbedaan 

tujuan antara pemilik dan manajer perusahaan. Pemisahan fungsi tersebut sering 

menimbulkan asimetri informasi dan memberikan peluang kepada manajer untuk 

bertindak oportunistik agar dapat mencapai tujuan pribadinya. Perilaku 

oportunistik manajer sangat merugikan perusahaan, keuntungan yang 

seharusnya diperoleh perusahaan di ambil alih untuk kepentingan manajer 

sendiri yang memungkinkan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan 

(Murhadi, Tanugara, dan Sutejo, 2018).  

Teori resource based view menjelaskan salah satu keunggulan kompetitif 

untuk meningkatkan kinerja manajemen adalah human capital yaitu kemampuan 

individu dari orang yang mengelola perusahaan (Fitriyani dan Amalia, 2018). 

Apabila perusahaan memiliki sumber daya manusia yang bereputasi baik 

menggambarkan kinerja manusia tersebut juga baik yang ketika ia menjadi 

pimpinan di suatu perusahaan akan berdampak pula pada kinerja manajerial 

yang ia pimpin, sehingga masalah seperti kesulitan keuangan dapat segera 
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teratasi dan mengatasi perusahaan dari kemungkinan kebangkrutan (Weng dan 

Chen, 2017).  Kesulitan keuangan sering di alami oleh pihak perusahaan. 

Banyak strategi yang dapat di ambil perusahaan untuk memperbaiki kondisi 

kesulitan keuangan tersebut. Kesulitan keuangan diakibatkan oleh penurunan 

kinerja manajer dalam mengelola perusahaan menurun, sehingga perusahaan 

tidak maksimal dalam mencapai keuntungannya dan hutang yang sulit untuk 

dilunasi (Hanifah, 2013). Memperbaiki mekanisme tata kelola perusahaan 

perusahaan di anggap sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan 

sehingga masalah kesulitan keuangan dapat di atasi.   

Berjalannya manajemen atau tata kelola perusahaan yang baik tidak 

terlepas dari CEO yang berkinerja baik sehingga akan memperbaiki sistem 

manajemen dengan baik (Weng dan Chen, 2017). Perusahaan memperbaiki 

mekanisme tata kelolanya membutuhkan seorang CEO yang berkinerja baik, hal 

tersebut tercermin dari reputasinya, jika CEO tersebut bereputasi baik maka 

kinerjanya juga dianggap baik. Kinerja yang baik dari seorang CEO diharapkan 

dapat tertularkan ke dalam kinerja tata kelola perusahaan, untuk mengatasi 

masalah kesulitan keuangan. 

 Kesulitan keuangan terjadi karena kinerja perusahaan yang menurun 

yang disebabkan oleh beberapa faktor (Santoso, Yulianue dan Fathoni, 2018). 

Untuk itu kinerja perusahaan menjadi tolak ukur atau gambaran baik buruknya 

penerapan tata kelola perusahaan dan bagaimana seorang CEO memimpin 

perusahaan tersebut. Kinerja keuangan diharapkan dapat memperjelas pengaruh 

tata kelola perusahaan dan reputasi CEO terhadap kesulitan keuangan.  

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut ini adalah kerangka teoritis dalam 

penelitian ini : 
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Gambar 3.1 
Kerangka Teoritis 

 
 
3.2 Pengembangan Hipotesis  

Berdasarkan pada rumusan masalah dan kerangka teoritis di atas, maka 

peneliti mencoba untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji. Berikut adalah 

beberapa hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini : 

3.2.1 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kesulitan Keuangan 

 Teori agensi menjelaskan bahwa manajer sebuah perusahaan memiliki 

pengetahuan lebih lebih banyak mengenai informasi keuangan perusahaan. 

Jensen dan Meckling (1986), mengajukan free cash flow hypotheses (FCF) 

dimana FCF adalah sumber dana internal yang di atur oleh manajer. Masalah 

keagenan terjadi jika manajer tidak menggunakan FCF sesuai keinginan prinsipal 

atau ketika manajer bertindak untuk kepentigannya sendiri. Ketika perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan prinsipal perlu mengawasi aktivitas agen.  

 Menurut Wardhani (2006) tata kelola perusahaan yang buruk biasanya 

mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang 

akan diambil manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan 

pengendalian. Beberapa pengendalian ini terletak pada fungsi dari dewan 

direksi, kepemilikan institusional, dan pengendalian dari mekanisme pasar. 

Pengambilan keputusan oleh direksi, pengawasan oleh komisaris independen, 

peran kreditur dapat mempengaruhi kemungkinan kesulitan keuangan. 

Variabel Independen : 

Tata Kelola Perusahaan 

Variabel Independen : 

Reputasi CEO 

Variabel Mediasi : 

Kinerja Keuangan 

Variabel Dependen : 

Kesulitan Keuangan  
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Pada penelitian Priego dan Merino (2015) mekanisme tata kelola 

perusahan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan untuk mengalami 

kesulitan keuangan. Hal serupa juga dibuktikan oleh penelitian Li et al. (2008), 

Kristanti et al. (2015), dan Manzaneque et al. (2015) bahwa tata kelola 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan. 

Prasetya (2013) juga menjelaskan secara umum, perusahaan akan lebih 

produktif jika perusahaan dalam keadaan stabil, baik dari segi keuangannya, 

personel, maupun iklim politik dari negara tempat perusahaan tinggal. Alasan 

mengapa perusahaan sukses atau gagal disebabkan oleh strategi yang 

diterapkan oleh perusahaan, artinya kesuksesan perusahaan banyak ditentukan 

oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut, diantaranya 

mencakup strategi penerapan sistem tata kelola perusahaan. Memperbaiki 

mekanisme tata kelola perusahaan menjadi salah satu solusi ketika perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan, dengan kata lain tata kelola perusahaan yang 

baik akan menurunkan risiko kesulitan keuangan.  

H1: Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap kesulitan 

keuangan 

3.2.2 Pengaruh Reputasi CEO terhadap Kesulitan Keuangan  

 Teori Resurce Based View (RBV) menjelaskan mengenai human capital 

yaitu sebagai aset dari perusahaan yang mengarah kepada keahlian, 

pengetahuan, talenta maupun pengalaman yang dimiliki karyawannya ataupun 

manajer dalam melakukan pekerjaan (Fitriyani, 2018). Reputasi CEO yang baik 

menggambarkan kinerja seorang CEO yang baik pula (Weng dan Chen, 2017).  

Penelitian KRC research dan Weber Shandwick (2012) menemukan 

bahwa reputasi CEO yang baik 97% akan menolong perusahaan dari krisis 

kesulitan keuangan. Kehadiran CEO yang bereputasi baik sangat berpengaruh 

saat terjadinya krisis. Peran CEO tidak hanya dalam mengembangkan bisnis, 
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seorang CEO juga perlu memperhatikan banyak lini dalam mengemas pesan 

dalam menjaga reputasi perusahaan. Seorang CEO harus dapat melakukan 

tindakan yang tepat terutama untuk mempertahankan eksistensi perusahaannya 

dan mengurangi risiko kesulitan keuangan.  

H2: Reputasi CEO berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan  

3.2.3 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan  

 Tata kelola perusahaan salah satunya adalah sebagai fungsi 

pengawasan. Ketika jumlah pelaksanaan tata kelola perusahaan baik maka 

perusahaan cenderung memiliki kemampuan pengawasan yang lebih efektif. 

Pengawasan yang efektif juga akan meminimalisir kemungkinan manajer 

berperilaku oportunistik (Mulyadi, 2016). Pengawasan yang efektif akan 

meningkatkan kinerja keuangan (Jaya, Zulfikar dan Astuti, 2019).  

 Kinerja perusahaan dapat menentukan sejauh mana keseriusan 

perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan (Darwis, 2009). 

Wardhani (2006) menemukan tata kelola perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan. Iqbal, Sanaz dan Ehsan (2018) juga menemukan 

bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 

Secara teoritis, tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. Semakin baik tata kelola perusahaan dalam perusahaan 

akan menghasilkan kinerja keuangan yang baik pula.   

H3: Tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan  

3.2.4 Pengaruh Reputasi CEO terhadap Kinerja Keuangan 

 Menurut survey yang dilakukan oleh KRC research dan Weber 

Shandwick (2012) bahwa 81% eksekutif global meyakini bahwa keterlibatan CEO 

dalam perusahaan merupakan suatu perintah baru untuk membangun kinerja 

keuangan sebuah perusahaan. CEO di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan 

direktur utama atau presiden direktur, merupakan  posisi tertinggi dalam jajaran 
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eksekutif yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional 

perusahaan. Penelitian Weng dan Chen (2017) menunjukkan bahwa reputasi 

CEO memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan. Peran CEO tampak 

sangat penting untuk mencapai kinerja keuangan perusahaan yang baik. 

Reputasi CEO yang baik menggambarkan kinerja CEO tersebut baik, yang 

kemungkinan akan menularkan kinerja baik tersebut terhadap bawahannya 

sehingga kinerja keuangan perusahaan yang dipimpinnya akan baik pula.  

H4: Reputasi CEO berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan  

3.2.5 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kesulitan Keuangan  

 Kinerja keuangan merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan 

dan keputusan, dimana rasio ini digunakan sebagai alat pengukur atas 

kemampuan perusahan untuk memperoleh keuntungan dari setiap rupiah 

penjualan yang dihasilkan (Widarjo dan Setiawan, 2009). Penelitian ini mengukur 

kinerja keuangan menggunakan rasio profitabilitas dengan return on asset 

(ROA). ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen asset yang berarti 

perusahaan mampu menggunakan asset yang dimiliki untuk menghasilkan laba 

yang dilakukan perusahaan tersebut. Laba yang dihasilkan dapat menutupi 

hutang perusahaan. Laba yang besar menunjukkan kinerja keuangan 

perusahaan baik. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi rasio profitabilitas, 

maka perusahaan akan semakin terhindar dari kondisi kesulitan keuangan. 

Widarjo dan Setiawan (2009) menemukan bahwa kinerja keuangan berpengaruh 

negatif terhadap kesulitan keuangan. Nugroho, Bridwan dan Mardiati (2018) juga 

menemukan bahwa kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap kesulitan 

keuangan.  

H5: Kinerja keuangan berpegaruh negatif terhadap kesulitan keuangan   
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3.2.6 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kesulitan Keuangan 

melalui Kinerja Keuangan  

 Menurut Otoritas Jasa Kuangan (2014), upaya pengawasan terhadap 

perusahaan pada sektor keuangan dapat diwujudkan dengan danya praktik tata 

kelola perusahaan. Perusahaan menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan baik secara financial 

maupun operasional (Otoritas Jasa keuangan, 2014). Kinerja keuangan di ukur 

dengan rasio keuangan yang merupakan salah satu bentuk informasi akuntansi 

yang penting dalam proses penilaian kinerja perusahaan, sehingga dapat 

memberikan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan. Kesulitan keuangan 

adalah tahap penurunan kinerja keuangan perusahaan (Widarjo dan Setiawan, 

2009). Oleh karena itu, kinerja keuangan yang baik akan menghindarkan 

perusahaan dari risiko kesulitan keuangan.  

H6: Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap kesulitan 

keuangan melalui kinerja keuangan  

3.2.7 Pengaruh Reputasi CEO terhadap Kesulitan Keuangan melalui Kinerja 

Keuangan  

 Reputasi CEO menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan (Weng dan Chen, 2017). Reputasi CEO memberikan 

dampak positif pada kinerja keuangan perusahaan bahkan ketika reputasi 

perusahan buruk. Kesehatan keuangan perusahaan bisa tercermin dari rasio 

kinerja keuangannya (Widarjo dan Setiawan, 2009). Jika rasio kinerja 

keuangannya tinggi menunjukkan perusahaan efektif dalam menjalankan 

usahanya dan dapat terhidar dari risiko kesulitan keuangan.  

H7: Reputasi CEO berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan 

melalui kinerja keuangan  
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BAB IV 

METODA PENELITIAN  

4.1 Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan dan reputasi CEO 

terhadap kesulitan keuangan dengan kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan jenis penelitian ini 

adalah explanatory research karena menjelaskan hubungan kausal antar 

variabel melalui pengujian hipotesis (Hartono, 2017).   

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016 

sampai dengan 2017. Pemilihan perusahaan manufaktur dikarenakan banyaknya 

perusahaan manufaktur yang mengalami kesulitan keuangan seperti yang 

dijelaskan di bab 1 dan ruang lingkup perusahaan manufaktur yang cukup besar 

di BEI sehingga akan menggambarkan jelas pengaruh tata kelola perusahaan 

terhadap kesulitan keuangan dalam populasi yang besar. Sampel penelitian akan 

dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hartono (2017) purposive 

sampling merupakan metode sampling yang dilakukan dengan mengambil 

sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria-kriteria 

perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama tahun 2016 sampai dengan 2017 tanpa delisting. 

2. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan 

keuangan tahunan, untuk menghindari hasil yang bias oleh perubahan 

kurs mata uang lainnya.  
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3. Perusahaan yang mengungkapkan data lengkap yang dibutuhkan oleh 

penelitian ini seperti informasi tata kelola perusahaan, kesulitan 

keuangan, reputasi CEO dan kinerja keuangan. 

4.3 Jenis dan Sumber Data  

 Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder (secondary data) 

yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti (Sekaran dan 

Bougie, 2017). Sumber data keuangan dalam penelitian ini berasal dari situs 

resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web perusahaan.  

4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

 Variabel-variabel di dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu 

tata kelola perusahaan dan reputasi CEO, variabel dependen yaitu kesulitan 

keuangan dan variabel mediasi yaitu kinerja keuangan. Defenisi operasional 

masing-masing variabel adalah sebagai berikut : 

4.4.1 Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesulitan keuangan. 

Kesulitan keuangan pada penelitian ini menggunakan variabel dikotomi. Dengan 

kata lain variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel binary yang 

memiliki arti bahwa variabel dependen disajikan dalam bentuk variabel dummy 

dengan ukuran binomial yaitu (1) apabila perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan dan nol (0) apabila perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan. 

Kesulitan keuangan adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi 

sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Menurut Damodaran (2014) 

terdapat beberapa faktor penyebab kesulitan keuangan, perusahaan digolongkan 

mengalami kesulitan keuangan apabila :  

1) Perusahaan memiliki arus kas bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendapatan perusahaan dari kegiatan operasi tidak mampu menutupi beban 

usaha perusahaan. 
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2) Perusahaan mengalami kerugian berturut-turut. Rugi yang dialami 

perusahaan menunjukkan beban perusahaan lebih besar dari pendapatannya. 

3) Perusahaan memiliki hutang yang lebih besar daripada aset yang 

dimilikinya. 

Berdasarkan ketiga syarat di atas, maka variabel kesulitan keuangan 

diklasifikasikan menjadi dua dan selanjutnya akan dihitung dengan dummy. Jika 

kondisi perusahaan memenuhi minimal salah satu syarat tersebut maka diberi 

nilai 1 (mengalami kesulitan keuangan) dan jika tidak memenuhi minimal satu 

syarat maka diangap tidak mengalami kesulitan keuangan yang untuk 

selanjutnya diberi nilai 0.  

4.4.2 Variabel Independen  

 Variabel indepdenden adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat atau dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tata 

kelola perusahaan dan reputasi CEO.  

4.4.2.1 Tata Kelola Perusahaan  

Variabel independen (X1) dalam penelitian ini adalah tata kelola 

perusahaan. Tata kelola perusahaan dalam penelitian ini merujuk pada surat 

edaran otoritas jasa keuangan nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang pedoman tata 

kelola perusahaan terbuka. Dengan 8 prinsip dan 25 poin yang di kemukakan 

dalam surat edaran tersebut. Jika satu poin telah dilaksanakan maka diberi nilai 

(1) dan sebaliknya jika belum dilaksanakan akan diberi nilai (0), yang kemudian 

akan di jumlahkan dan dibagikan dengan total prinsip yang ada, lalu di 

persentasekan.  

Tata kelola perusahaan = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐩𝐫𝐢𝐬𝐢𝐩 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐝𝐢𝐥𝐚𝐤𝐬𝐚𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 

𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐬𝐢𝐩 𝐛𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬𝐚𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐬𝐮𝐫𝐚𝐭 𝐞𝐝𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐧𝐨𝐦𝐨𝐫 𝟑𝟐/𝐒𝐄𝐎𝐉𝐊.𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟏𝟓 
 x 100 %  
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4.4.2.2 Reputasi CEO   

 Variabel independen (X2) adalah reputasi CEO. Reputasi CEO 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan, dimana reputasi 

CEO mempunyai keterkaitan dengan kesehatan keuangan perusahaan. Variabel 

reputasi CEO diukur dengan data envelopment analysis (DEA). Data 

envelopment analysis (DEA) diperkenalkan oleh Cooper, Lawrence Dan Tone 

(2002). Metode DEA dibuat sebagai alat bantu untuk evaluasi kinerja suatu 

aktivitas dalam sebuah unit entitas. Pada dasarnya prinsip kerja model DEA 

adalah membandingkan data input berbobot dan output berbobot dari suatu 

organisasi atau perusahaan (decision making unit). Perbandingan ini dilakukan 

untuk mendapatkan suatu nilai efisiensi. Efisiensi merupakan salah satu 

parameter pengukuran kinerja sebuah organisasi. Semakin efisien sebuah 

perusahaan dibanding dengan perusahaan lainnya dalam sub sektor industri 

yang sama, maka semakin cakap manajer yang berada di perusahaan tersebut 

(Isnugrahadi dan Kusuma, 2009).  

Metode DEA digunakan input dan output sebagai berikut :  

Input : Item – item yang dijadikan input dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu 

faktor sumber daya (total aset dan jumlah tenaga kerja) dan faktor operasional 

(Days Cost Of Good Sold in Inventory dan Days Sales Outstanding). 

1. Jumlah Tenaga Kerja 

 Jumlah tenaga kerja adalah faktor sumber daya yang berperan dalam 

menghasilkan penjualan. Secara umum, untuk nilai penjualan yang tertentu, 

semakin kecil jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan penjualan tersebut maka 

semakin efisien perusahaan tersebut.  

2. Total Aset  

Total aset dimasukkan sebagai input karena aset merupakan faktor sumber daya 

yang sangat penting dalam menghasilkan penjualan (output). Seorang manajer 
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yang cakap akan mampu mengelola besaran aset yang diperlukan untuk 

menghasilkan penjualan yang maksimal. 

3. Days Cost Of Good Sold in Inventory (DCI)  

DCI mengukur besaran kecepatan perputaran sediaan perusahaan dalam satuan 

hari. Semakin kecil waktu (hari) yang diperlukan untuk perputaran sediaan maka 

semakin efisien perusahaan tersebut. Manajer yang cakap diharapkan mampu 

mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk meminimalkan besaran DCI 

ini. Rumus untuk menghitung besaran DCI adalah sebagai berikut :  

DCI = 365 / (COGS/Inventory) 

4. Days Sales Outstanding (DSO)  

DSO mengukur waktu yang diperlukan perusahaan untuk mendapatkan kas 

setelah melakukan penjualan. Semakin cepat perusahaan melakukan kas 

semakin 

baik. Rumus untuk menghitung DSO adalah sebagai berikut : 

DSO = Receivables / (Sale /365) 

Input-input diatas akan membentuk suatu persamaan : 

Total Input = Total Aset + Jumlah Tenaga Kerja + DCI + DCO 

Output:  

1. Penjualan  

Penjualan digunakan sebagai output karena penjualan merepresentasikan nilai 

nominal dari produk perusahaan yang merupakan output mendasar dari 

perusahaan.  

Model yang digunakan untuk menghitung efisiensi dengan pendekatan DEA 

adalah sebagai berikut : 

MAX θ = ∑ − 𝟏 𝑼𝑰 𝒀 𝒊 𝒌
𝒔
𝐈  

    ∑ − 𝟏 𝑽𝑰 𝑿 𝒋𝒌

𝑴

𝐈
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Keterangan:  
θ: Nilai efisiensi perusahaan k  
Ui : Bobot output i yang dihasilkan perusahaan k  
Yik : jumlah output i dari perusahaan k dan dihitung dari i=1 hingga s  
Vj : bobot input j yang digunakan perusahaan k  
Xjk : jumlah input j dari perusahaan k dan dihitung dari j=1 hingga m 

NIilai efisiensi tidak melebihi 1 (100%) dan input serta output yang dianalisis 

harus positif. Dengan kata lain, perusahaan tidak melakukan pemborosan 

sumber daya jika bernilai 1 (100%), sebaliknya jika nilainya 0 ≤ output/input < 1 , 

maka perusahaan dinilai inefisien dalam mengelola sumber daya perusahaan 

yang tersedia. 

4.4.3 Variabel Mediasi  

 Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kinerja 

keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan 

efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya (Istiana, Hasiolan 

dan Fathoni, 2018). Kinerja keuangan perusahaan dalam penelitian ini 

menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas diukur dengan return on 

asset (ROA). ROA diukur dengan membandingkan besar laba bersih dengan 

total aset perusahaan. Rasio ini mampu memberikan tolak ukur untuk menilai 

efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasional perusahaan. Apabila nilai ROA 

perusahaan semakin besar maka perusahaan tersebut efektif dalam hal 

pengelolaan asetnya. Sebaliknya, apabila semakin rendah ROA maka 

pengelolaan aset dalam perusahaan tersebut dapat dilakukan cenderung tidak 

efektif. 

ROA =  
𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑩𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 𝑻𝒂𝒙

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕
 

4.4.4 Variabel Kontrol  

 Variabel kontrol diperlukan untuk membantu dalam penginterprestasian 

maksud dari keseluruhan hubungan. Variabel kontrol yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan suatu 

perusahaan untuk membayar kewajiban finansial yang bersifat jangka pendek 

tepat pada waktunya. Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukan kemampuan 

perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek semakin tinggi pula. Semakin 

likuid suatu perusahaan maka perusahaan tersebut semakin terhindar dari 

ancaman mengalami kesulitan keuangan. Rasio likuiditas mengukur kemampuan 

likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan 

relatif terhadap hutang lancarnya. Tinggi rendahnya rasio ini akan mempengaruhi 

minat investor untuk menginvestasikan dananya. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Atika (2013), Cinantya dan Merkusiwati (2015), Widhiari dan Merkusiwati (2015) 

dan Chiaramonte dan Casu (2017) yang menunjukkan bahwa likuiditas 

berpengaruh terhadap kesulitan keuangan.  

Lik = 
𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫 

𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫 
 

4.5 Metoda Analisis Data  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tata kelola perusahaan dan 

reputasi CEO mempengaruhi kesulitan keuangan dan apakah tata kelola 

perusahaan dan reputasi CEO mempengaruhi kesulitan keuangan melalui kinerja 

keuangan. Uji analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

4.5.1 Analisis Statistik Deskriptif  

 Penelitian ini melakukan analisis statistik deskriptif untuk memperoleh 

gambaran atau deskripsi mengenai variabel penelitian meliputi nilai minimum, 

nilai maksimum, nilai rata-rata dan standart deviasi.  

4.5.2 Analisis Data  

 Penelitian ini menggunakan analisis regresi yaitu regresi logistik dan 

regresi linear berganda disesuaikan dengan model regresinya. Pada persamaan 

1, 3 dan 4 dilakukan uji regresi logistik mengingat kesulitan keuangan di ukur 
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dengan dummy, sedangkan persamaan 2 dilakukan uji regresi linear berganda. 

Pengolahan data dibantu dengan program  software IBM SPSS Statistic 24. 

Tahap-tahap regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

KesK = 𝛼0 + 𝛽1𝑇𝐾𝑃 + 𝛽2𝑅𝐶 +   𝛽3 Lik +  𝜀𝑡       (1) 

KinK =  𝛼0 + 𝛽4𝑇𝐾𝑃 + 𝛽5𝑅𝐶 +  𝛽6 Lik +   𝜀𝑡        (2) 

KesK = 𝛼0 +  𝛽7𝐾𝑖𝑛𝐾 +  𝛽8 Lik + 𝜀𝑡      (3) 

KesK = 𝛼0 +  𝛽9𝑇𝐾𝑃 +  𝛽10𝑅𝐶 + 𝛽11 KinK + 𝛽12 Lik +  𝜀𝑡    (4) 

Keterangan : 
KesK = Kesulitan keuangan  
TKP = Tata kelola perusahaan  
RC = Reputasi CEO  
KinK = Kinerja Keuangan  
Lik = Likuditas  

4.5.3 Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa 

persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak 

bias dan konsisten. Pengujian ini dilakukan hanya pada persamaan 2 yang 

menguji pengaruh tata kelola perusahan dan reputasi CEO terhadap kinerja 

keuangan yang terdiri dari :  

 4.5.3.1 Uji Normalitas  

 Tujuan uji normalitas menurut Ghozali (2013) adalah untuk menguji 

apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki nilai 

distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Proses uji normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan membandingkan Zhitung dengan 

Ztabel dengan kriteria sebagai berikut: 

1) Jika angka signifikan > taraf signifinaksi (α) 0,05 maka distribusi data 

dikatakan normal. 
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2) Jika angka signifikan < taraf signifikansi (α) 0,05 maka distribusi data 

dikatakan tidak normal. 

4.5.3.2 Uji Multikolinearitas  

 Menurut Ghozali (2013) uji ini bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Ada dua cara untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, yakni dengan melihat 

nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya sementara VIF merupakan suatu estimasi mengenai seberapa besar 

multikolinearitas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi sebuah 

variabel independen. Semakin tinggi nilai VIF, maka semakin berat dampak 

multikolinearitas. Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolineritas, jika tolerance < 0,1 dan nilai VIF > 10. 

4.5.3.3 Uji Heteroskedisitas  

 Uji heteroskedastistas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mengetahui terjadi atau tidaknya heterokedastisitas 

maka dilakukan Uji Glejser. Uji ini dilakukan dengan transformasi nilai error 

(residual) persamaan 2 menjadi bentuk absolute (abs), lalu setelahnya dilakukan 

kembali regresi dengan menjadikan nilai abs tersebut sebagai variabel 

dependen. Selanjutnya, jika hasil regresi untuk variabel indpenden tidak 

signifikan maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada 

model regresi tersebut. 
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 4.5.4 Penilaian Goodness of Fit Model 

 Secara statistika, untuk melakukan penilaian goodness of fit dalam model 

regresi linear berganda dapat dilakukan dengan mengukur koefisien determinasi 

(R2), nilai statistika F dan nilai statistika t. Sedangkan untuk regresi logistik dapat 

diukur dengan Likehood L (-2LogL), Nagelkerke R2, Hosmer and Lemeshow’s 

dan Overall Percentage. 

4.5.4.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel 

dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.Valid tidaknya suatu hasil 

penelitian tergantung dari terpenuhi atau tidaknya asumsi yang melandasinya.  

4.5.4.2 Uji Kesesuaian Model (Uji F) 

Tujuan dilakukan uji F adalah untuk menguji kelayakan suatu model dan 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan SPSS, dan hasilnya dapat  dilihat pada tabel 

ANOVA. Nilai signifikansi ANOVA dapat dikatakan layak uji apabila α ≤ 0,05. 

4.5.4.3 Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji  hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen.  Hasil 

dari pengujian ini dapat dilihat pada output SPSS, dimana tingkat signifikan yang 

digunakan sebesar 0,05 untuk masing-masing variabel independen. Apabila P-

value pada kolom Sig. kurang dari sama dengan 0,05 maka H1 diterima dan H0 

ditolak, begitu pula sebaliknya. 

5.4.4.4 Likehood L (-2LogL) 

Likehood L model adalah probabilitas bahwa model menggambarkan data 

yang diinput. Output SPSS memberikan dua nilai -2LogL yaitu satu untuk model 

yang hanya memasukkan konstanta dan model kedua yang sudah memasukkan 
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variabel independennya. Jika terjadi penurunan nilai dari awal ke akhir maka 

dapat disimpulkan model fit dengan data.  

4.5.4.5 Nagelkerke R2 dan Overall Percentage 

Nagelkerke R2 sangat mirip dengan R2 pada regresi berganda yang 

dilakukan untuk memastikan seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan 

oleh variabel independen. Sedangkan nilai pada overall percentage 

menunjukkan keakuratan model dalam memprediksi. 

4.5.4.6 Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test dilakukan untuk menguji 

kecocokan model dengan data. Jika nilainya sama dengn atau kurang dari 1% 

maka disimpulkan bahwa model tidak baik karena tidak mampu memprediksi nilai 

observasinya. Sedangkan jika sebaliknya nilainya lebih dari 1% maka model 

dianggap layak.  

4.5.5 Pengujian Efek Mediasi 

Efek mediasi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitumediasi penuh (full 

mediation) yang terjadi jika variabel independen tidak lagi mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen setelah kontrol variabel mediasi (Baron dan Kenny, 

1986). Jika pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

berkurang, tetapi masih berbeda dari 0, setelah mengontrol variabel mediator 

maka dapat digolongkan sebagai mediasi sebagian (partial mediation). Baron 

dan Kenny (1986) menjelaskan terkait ketentuan dalam uji hipotesis mediasional 

yang dikenal sebagai causal step. Dalam pengujian dengan causal step maka 

dilakukan estimasi tiga persamaan regresi sebagai berikut: 

M = i1 + aX + e1 
Y = i2 + cX + e2 
Y = i3 + c’X + bM + e3 

Keterangan : 
i = Koefisien intersep 
M = Variabel mediasi 
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Adapun syarat tercapainya efek mediasi, diantaranya: 

1) Variabel independen harus signifikan memengaruhi variabel mediator 

pada persamaan pertama, jadi koefisien a ≠ 0. 

2) Variabel independen harus signifikan memengaruhi variabel dependen 

pada persamaam kedua, jadi koefisien c ≠ 0. 

3) Variabel mediator harus signifikan memengaruhi variabel dependen pada 

persamaan ketiga, jadi koefisien b ≠ 0. 

4) Untuk menyatakan bahwa M secara penuh memediasi hubungan X 

terhadap Y, maka efek X terhadap Y dengan adanya M (jalur c’) haruslah 

bernilai 0 (tidak signifikan). Jika persamaan 1 hingga 3 terpenuhi, namun 

persamaan 4 tidak, maka disebut dengan mediasi sebagian. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Sampel Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metoda purposive sampling pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) dari tahun 

2016-2017 dengan kriteria yang sudah dijelaskan dalam bab 4. Berdasarkan hal 

tersebut maka jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dijelaskan Tabel 5.1 

berikut dan jumlah sampel dapat dilihat pada Lampiran 1.  

Tabel 5.1  
Prosedur Pemilihan Sampel 

No. Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI secara 

berturut-turut sejak 2016 dan 2017. 

288 

2. Laporan keuangan perusahaan yang tidak 

menggunakan Rupiah. 

(42) 

3. Pada laporan keuangan perusahaan tidak tersedia data 

penelitian yang diperlukan tahun 2016. 

(92) 

4.  Pada laporan keuangan perusahaan tidak tersedia data 

penelitian yang diperlukan tahun 2017.  

(70) 

Jumlah perusahaan yang digunakan sebagai sampel 

penelitian 

84 

Lihat lampiran 1 

 

5.2 Hasil Analisis 

 Sesuai dengan analisis yang dikemukakan di bab 4, beikut hasil analisis 

dalam penelitian ini : 

5.2.1 Statistika Deskriptif 

Analisis statistika deskriptif bertujuan untuk memperoleh gambaran 

distribusi data yang diteliti, meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata 

dan deviasi standar. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tata kelola 

perusahaan dan reputasi CEO pada kesulitan keuangan melalui kinerja 

keuangan sebagai variabel mediasi. Skala data yang digunakan dalam penelitian 
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ini meliputi data nominal untuk variabel kesulitan keuangan. Jumlah data 

penelitian ini sebanyak 84 yang berasal dari data laporan keuangan selama dua 

tahun yakni sejak 2016 hingga 2017 dengan jumlah perusahaan yang dijadikan 

sampel sebanyak 31 perusahaan di tahun 2016 dan 53 perusahaan di tahun 

2017. Statistika deskriptif variabel-variabel penelitian ditunjukkan pada Tabel 5.2 

dan Tabel 5.3 sebagai berikut : 

Tabel 5.2 
Statistika Deskriptif 

Variabel Minimum Maksimum Rata-rata Deviasi 
Standar 

Tata kelola 
perusahaan  

60 100 89,4286 8,27580 

Reputasi 
CEO  
(lihat 
lampiran 2)  

0,00 6,33 0,9569 0,82379 

Kinerja 
keuangan  

-1,80 0,71    0,512   0,24416 

Likuiditas 0,00 5,82 2,0950   1,53575 

            Lihat lampiran 2 

Berdasarkan tabel 5.2 diketahui bahwa rata-rata tata kelola perusahaan 

yang di ukur dengan presentase berdasarkan SEOJK No. 32 tahun 2015 sebesar 

89,4286 dengan nilai maksimum 100 dan minimum 60 dengan standart deviasi 

sebesar 8,27580. Hal tersebut menunjukkan bahwa porsi tata kelola perusahaan 

sangat baik karena nilai rata-rata lebih besar daripada nilai standart deviasi. 

 Nilai rata-rata reputasi CEO yang diukur dengan data envelopment 

analyis sebesar 0,9569 dan standart deviasi 0,82379 dengan nilai maksimum 

6,33 dan nilai minimum 0,00. Hal tersebut menunjukkan data reputasi CEO 

sudah baik karena nilai rata-rata lebih besar daripada nilai standart deviasi. 

Nilai rata-rata kinerja keuangan yang di ukur dengan ROA atau rasio 

profitabilitas sebesar 0,512 dengan standar deviasi 0,24416 dengan nilai 

maksimum 0,71 dan minimum -1,80. Hal tersebut menunjukkan bahwa data 
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kinerja keuangan sudah baik karena nilai rata-rata lebih besar daripada nilai 

standart deviasi. 

Nilai rata-rata likuiditas sebesar 2,0950 dan standart deviasi sebesar 

1,5357 dengan nilai maksimum 5,82 dan nilai minimum 0,00. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa data likuiditas sudah baik karena nilai rata-rata lebih besar 

daripada standart deviasi.  

Tabel 5.3 

Frekuensi Kesulitan Keuangan 

Variabel Frekuensi  Percent 

Tidak kesulitan keuangan 
 

Kesulitan keuangan 

60 
 

24 

71,4 
 

28,6 

     Lihat lampiran 2 

 

 Kesulitan keuangan yang menggunakan dummy dan dihitung 

berdasarkan tiga indikator yaitu arus kas negatif, kerugian yang dialami berturut-

turut dan besarnya hutang. Berdasarkan tabel 5.3 nilai menunjukkan bahwa 24 

perusahaan dalam sample mengalami kesulitan keuangan dan sisanya tidak 

mengalami kesulitan keuangan.  

5.2.2 Hasil Analisis Regresi  

 Analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah regresi logistik 

dan regresi linear berganda disesuaikan dengan model regresinya. Pada 

persamaan 1, 3 dan 4 dilakukan uji regresi logistik mengingat variabel  kesulitan 

keuangan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diukur dengan dummy, 

sedangkan pada persamaan 2 dilakukan uji regresi linear berganda. Hasil regresi 

penelitian ini ditampilkan pada Tabel 5.4, 5.5, 5. dan 5.7  

Persamaan 1 merupakan model yang dibuat untuk mengetahui pengaruh 

tata kelola perusahaan dan reputasi CEO terhadap kesulitan keuangan yang 

dilakukan dengan uji regresi logistik. Berdasarkan beberapa uji yang telah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 
 

dilakukan, maka rangkuman atas hasil analisisnya dapat ditujukkan oleh tabel 

5.4 berikut : 

Tabel 5.4 
Hasil Analisis Regresi Logistik Persamaan 1 

 

 KesK = 𝛼0 + 𝛽1𝑇𝐾𝑃 + 𝛽2𝑅𝐶 +   𝛽3 Lik +  𝜀𝑡  

KesK = 8,604 – 0,083 TKP – 0,1,554 RC – 0,482 Lik + 𝜺𝒕 

Variabel Koefisien 
Beta 

T 
 

Signifikansi 

Konstanta 
TKP 
RC 
Lik 

 8,604 
-0,083 
-1,554 
-0,482 

 
5,403 
5,116 
4,584 

 
0,020 
0,024 
0,032 

Hosmer and 
Lemeshow’s 

    0,462  

Nagelkerke R2     0,337  

Classification Plot     77,4  

Lihat lampiran 3 
Keterangan : KesK = Kesulitan Keuangan, TKP = Tata kelola perusahaan, RC 

= Reputasi CEO, Lik = Likuiditas  

Tabel 5.4 menunjukkan signifikansi Hosmer and Lemeshow’s 0,462 (lebih 

besar dari 1%) sehingga dapat disimpulkan bahwa model fit dengan data dan 

dapat digunakan. Nilai Nagelkerke R2 sebesar 0,337 menunjukan bahwa model 

mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 33,7%, sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain. Terakhir untuk menilai kelayakan model dapat 

dilakukan dengan melihat classification plot yang berarti model memiliki 

kemampuan prediksi sebesar 77,4%.  

Persamaan 2 merupakan model yang dibuat untuk mengetahui pengaruh 

tata kelola perusahaan dan reputasi CEO terhadap kinerja keuangan yang 

dilakukan dengan uji regresi linear berganda. Berdasarkan beberapa uji yang 

telah dilakukan, maka rangkuman atas hasil analisisnya dapat ditujukkan oleh 

tabel 5.5 berikut : 
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Tabel 5.5 
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Persamaan 2 

 

KinK =  𝛼0 + 𝛽4𝑇𝐾𝑃 + 𝛽5𝑅𝐶 +  𝛽6 Lik +   𝜀𝑡  
KinK =  - 0,297 + 0,002 TKP + 0,027 RC +0,017 Lik +𝜺𝒕 

Variabel Koefisien 
Beta 

T Signifikansi 

Konstanta 
TKP 
RC 
Lik 

  -0,297 
   0,002 
   0,027 
   0,017 

 
   0,761 
   2,600 
   1,634 

 
0,449 
0,011 
0,106 

Nilai F    3,505 

Adjusted R2    0,083 

Lihat lampiran 4 
Keterangan : KinK = Kinerja Keuangan, TKP = Tata kelola perusahaan, 

RC = Reputasi CEO, Lik = Likuiditas  

Tabel 5.5 menunjukkkan nilai F sebesar 3,505 dan probabilitas sebesar 

0,019 menunjukan bahwa terdapat minimal satu variabel yang berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Sedangkan nilai adjusted R2 sebesar 0,083 

menunjukkan bahwa variabel tata kelola perusahaan dan reputasi CEO 

mempengaruhi kinerja keuangan sebesar 8,3% dan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.  

Persamaan 3 merupakan model yang dibuat untuk mengetahui pengaruh 

kinerja keuangan terhadap kesulitan keuangan yang diuji dengan regresi logistik. 

Berdasarkan beberapa uji yang telah dilakukan, maka rangkuman atas hasil 

analisisnya dapat ditujukkan oleh Tabel 5.6 berikut : 

Tabel 5.6 
Hasil Analisis Regresi Logistik Persamaan 3 

            KesK = 𝛼0 +  𝛽7𝐾𝑖𝑛𝐾 +  𝛽8 Lik + 𝜀𝑡 
KesK = 0,014 – 24,970 KinK − 𝟎, 𝟏𝟕𝟒 𝐋𝐢𝐤 + 𝜺𝒕 

Variabel Koefisien 
Beta 

T Signifikansi 

Konstanta 
KinK 
Lik 

0,014  
-24,970 
-0,174 

 
13,927 
0,519 

 
0,000 
0,471 

Hosmer and Lemeshow’s    0,612  

Nagelkerke R2     0,507  

Classification Plot    85,7  

Lihat lampiran 5 
Keterangan : KesK = Kesulitan Keuangan, KinK = Kinerja Keuangan,  

Lik = Likuiditas  
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Tabel 5.6 menunjukkan nilai Nagelkerke R2  sebesar 0,507 menunjukkan 

bahwa model mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 50,7%. 

Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Nilai signifikansi Hosmer and 

Lemeshow’s sebesar 0,612 yang lebih besar dari 1% juga menunjukkan bahwa 

model fit dengan data dan dapat digunakan. Ini juga didukung dengan nilai 

classification plot sebesar 85,7% yang menunjukan jika model memiliki 

kemampuan prediksi yang layak.  

Persamaan 4 merupakan model yang dibuat untuk mengetahui pengaruh 

tata kelola perusahaan, reputasi CEO  dan kinerja keuangan terhadap kesulitan 

keuangan yang diuji dengan regresi logistik. Berdasarkan beberapa uji yang 

telah dilakukan, maka rangkuman atas hasil analisisnya dapat ditujukkan oleh 

tabel 5.7 berikut : 

Tabel 5.7 
Hasil Analisis Regresi Logistik Persamaan 4 

 

 KesK =𝛼0 +  𝛽9𝑇𝐾𝑃 + 𝛽10𝑅𝐶 + 𝛽11 KinK +  𝛽12 Lik + 𝜀𝑡  
KesK = 11,449 – 0,124 TKP – 0,419 RC -0,26,227 KinK − 𝟎, 𝟐𝟕𝟗 𝑳𝒊𝒌 +  𝜺𝒕 

Variabel Koefisien 
Beta 

T Signifikansi 

Konstanta 
TKP 
RC 
KinK 
Lik 

11,449 
-0,124 
-0,419 

-26,227 
-0,279 

 
5,989 
0,551 

12,642 
1,071 

 
0,014 
0,458 
0,000 
0,301 

Hosmer and Lemeshow’s    0,258  

Nagelkerke R2    0,599  

Classification Plot    88,1  

Lihat lampiran 6 

Keterangan : KesK = Kesulitan Keuangan, TKP = Tata kelola perusahaan,  
RC = Reputasi CEO, KinK = Kinerja Keuangan, Lik = Likuiditas  

 

Tabel 5.7 menunjukkan nilai classification plot sebesar 88,1% yang berarti 

model memiliki kemampuan prediksi yang layak. Hal ini didukung pula oleh 

signifikansi signifikansi Hosmer and Lemeshow’s yang lebih besar dari 1% yaitu 

0,258 sehingga dapat disimpulkan bahwa model fit dengan data dapat 

digunakan. Terakhir nilai nilai Nagelkerke R2 sebesar 0,599 menunjukkan bahwa 
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model mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 59,9%, sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain.  

5.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji 

heterokedastisitas) bertujuan untuk memastikan tidak terdapat bias pada 

penelitian ini. Uji ini hanya dilakukan pada persamaan 2 karena diuji dengan 

regresi linear berganda dan hasilnya dapat dilihat pada Lampiran 6. Uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan grafik histogram dan Normal P-P 

untuk mengetahui model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Uji 

multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen 

yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model 

dengan melihat nilai tolerance dan VIF, sedangkan uji heterokedastisitas melalui 

uji glejser dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Berikut adalah rangkuman atas hasil uji asumsi klasik pada persamaan 2. 

Tabel 5.8 
Hasil Uji Normalitas  

Variabel 
 
 

Nilai 
Kolmogorov-Smirnov 

 

Unstandardized Residual 0,704 

   Lihat lampiran 4 

Berdasarkan Tabel 5.8 dapat dilihat bahwa nilai uji normalitas 

menggunakan nilai signifikansi kolmogorov smirnov sebesar 0,701 dikatakan 

lulus uji normalitas karena nilainya tidak lebih kecil dari 0,05 (5%), Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa pola distribusi residual terdistribusi normal 

sehingga model regresi memenuhi uji normalitas. 
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Tabel 5.9 
Hasil Uji Multikolinearitas  

 

  
 

Variabel 

Uji  
Multikolinearitas 

Tolerance VIF 

TKP 0,985 1,016 

RC 0,992 1,008 

Lik 0,987 1,013 

        Lihat lampiran 4 
  Keterangan : TKP = Tata kelola perusahaan, RC = Reputasi CEO,  

             Lik = Likuditas 

Berdasarkan Tabel 5.9 hasil uji multikolinearitas nilai tolerance 

menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki tolerance kurang dari 0,10 yang 

berarti tidak ada korelasi antar variable independen yang nilainya lebih dari 95%. 

Hasil perhitungan variance inflation factor (VIF) menunjukkan tidak ada variable 

independen yang memiliki nilai lebih dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada multikolineritas antara variabel independen. 

Tabel 5.10 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 
Variabel 

Uji Heterokedastisitas 

Uji Glejser 
(signifikansi) 

TKP 0,285 

RC 0,170 

Lik 0,286 

  Lihat lampiran 4 
  Keterangan : TKP = Tata kelola perusahaan, RC = Reputasi CEO,  

             Lik = Likuditas 

 Berdasarkan Tabel 5.10 hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat jika nilai 

signifikansi semua persamaan lebih dari 5% sehingga disimpulkan tidak terjadi 

gejala heterokedastisitas.  

5.3 Pengujian Hipotesis 

 Penelitian ini terdiri dari tujuh hipotesis dan hasil uji masing-masing 

persamaannya sudah ditampilkan sebelumnya pada tabel 5.4, 5.5, 5.6, dan 5.7. 

Berikut adalah penjelasan terkait hasil pengujian hipotesis : 
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Tabel 5.11 
Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Keterangan 

H1: Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap kesulitan keuangan. 
Diterima 

H2: Reputasi CEO berpengaruh negatif terhadap 

kesulitan keuangan  
Diterima 

H3: Tata kelola perusahaan berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan  

Ditolak 

H4: Reputasi CEO berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan  

Diterima 

H5: Kinerja keuangan berpegaruh negatif terhadap 

kesulitan keuangan   
Diterima 

H6: Tata kelola perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap kesulitan keuangan melalui kinerja keuangan  
Ditolak 

H7: Reputasi CEO berpengaruh negatif terhadap 

kesulitan keuangan melalui kinerja keuangan  
Diterima 

  

 Hipotesis pertama meyatakan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh 

negatif terhadap kesulitan keuangan. Hasil regresi pada tabel 5.3 menunjukkan 

bahwa tata kelola perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,083 dan 

nilai probabilitas 0,020 (lebih kecil dari 5%) yang berarti signifikan secara 

statistik. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 didukung yaitu tata kelola 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan.  

 Hipotesis kedua menyatakan bahwa reputasi CEO berpengaruh negatif 

terhadap kesulitan keuangan. Hasil regresi pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa 

reputasi CEO memiliki nilai koefesien regresi sebesar -1,554 dan nilai 

probabilitas sebesar 0,024 (lebih kecil dari 5%) yang berarti signifikan secara 

statistik. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 didukung yaitu reputasi CEO 

berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan.  

 Hipotesis ketiga menyatakan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan. Hasil regresi pada tabel 5.5 menunjukkan 

bahwa tata kelola perusahaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,002 dan 
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nilai probabilias sebesar 0,449 (lebih besar dari 5%) yang berarti tidak signifikan 

secara statistik. Maka dapat disimpulkan bahwa H3 tidak didukung yaitu tata 

kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.  

 Hipotesis keempat menyatakan bahwa reputasi CEO berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan. Hasil regresi pada tabel 5.6 menunjukkan bahwa 

reputasi CEO memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,027 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,011 (lebih kecil dari 5%) yang berarti signifikan secara statistik. Maka 

dapat disimpulkan bahwa H4 didukung yaitu reputasi CEO berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan.  

 Hipotesis kelima menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh 

negatif terhadap kesulitan keuangan. Hasil regresi pada tabel 5.7 menunjukkan 

bahwa kinerja keuangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar  -24,970 dan 

nilai probabilitas sebesar 0,000 (lebih kecil dari 5%) yang berarti signifikan secara 

statistik. Maka dapat disimpulkan bahwa H5 didukung yaitu kinerja keuangan 

berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan.  

 Hipotesis keenam menyatakan bahwa tata kelola perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan melalui kinerja keuangan. 

Baron dan Kenny (1986) mengembangkan metoda causel step maka 

berdasarkan gambar 5.1 di bawah ini dapat dilihat jika pengaruh langsung tata 

kelola perusahaan terhadap kesulitan keuangan signifikan sedangkan tata kelola 

perusahaan terhadap kinerja keuangan tidak signifikan. Selanjutnya kinerja 

keuangan terhadap kesulitan keuangan signifikan. Berdasarkan hal tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa H6 tidak didukung yaitu tata kelola perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap kesulitan keuangan melalui kinerja keuangan.  
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(-0,124; sig 0,014 ) 

 

 (-0,083; sig 0,020) 

 

(0,002;    (-24,970; 

sig 0,449)  sig 0,000) 

 
 
 

 

Gambar 5.1 Hasil Pengujian Hipotesis 6 

  Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa reputasi CEO berpengaruh negatif 

terhadap kesulitan keuangan melalui kinerja keuangan. Berdasarkan gambar 5.2 

di bawah ini dapat dilihat jika pengaruh langsung reputasi CEO terhadap 

kesulitan keuangan siginifikan. Hasil yang signifikan juga terjadi pada pengaruh 

reputasi CEO terhadap kinerja keuangan. Namun, pada tabel 5.7 diperoleh hasil 

tidak signifikan untuk pengaruh tidak langsung reputasi CEO terhadap kesulitan 

keuangan. Berdasarkan metoda causel step yang dikembangkan oleh Baron dan 

Kenny (1986), maka dapat disimpulan bahwa reputasi CEO memediasi penuh 

pengaruh antara reputasi CEO dan kesulitan keuangan. Berdasarkan hal 

tersebut  H7 didukung yaitu reputasi CEO berpengaruh negatif terhadap 

kesulitan keuangan melalui kinerja keuangan.  

(-0,419; sig 0,458) 

 

 (-1,554; sig 0,024) 

 

(0,027;    (-24,970; 

sig 0,011)  sig 0,000) 

 

 
Gambar 5.2 Hasil Pengujian Hipotesis 7 
 

Tata Kelola 

Perusahaan 

Kinerja Keuangan  

Kesulitan Keuangan  

Reputasi CEO 

Kinerja Keuangan  

Kesulitan Keuangan  
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5.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut adalah pembahasan hasil 

penelitian ini : 

5.4.1 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kesulitan Keuangan  

 Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tata kelola 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan. Hasil ini 

mendukung teori agensi yang terkait dengan kesulitan keuangan yang dialami 

prinsipal untuk memastikan apa yang sebenarnya dilakukan agen (Eisehardt, 

1989).  Hasil ini juga membuktikan bahwa tata kelola perusahaan sebagai solusi 

dari masalah agensi yang ada di perusahaan. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Munawar (2018) dan 

(Putri, Elysa Lisitiana, Haryanto, Sugeng dan Firdaus, Riril Mardiana, 2018) yang 

menjelaskan bahwa pengimplementasian tata kelola perusahaan cenderung 

tidak mampu mencegah kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan karena 

penerapan tata kelola perusahaan hanya sekedar memenuhi ketentuan yang 

berlaku saja.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Paramastri dan Hadiprajitno 

(2017) dan Fathonah (2016) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap kesulitan keuangan. Semakin baik tata kelola 

perusahaan maka dapat menurukan kemungkinan terjadinya kesulitan 

keuangan. Prinsipal membutuhkan tata kelola yang baik dalam perusahaan 

untuk mengawasi aktivitas agen dalam mengelola perusahaan untuk mengetahui 

asal mula munculnya masalah kesulitan keuangan.  

5.4.2 Pengaruh Reputasi CEO terhadap Kesulitan Keuangan 

 Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan pengaruh negatif antara 

reputasi CEO dan kesulitan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis 

ini mendukung teori RBV terkait pentingnya human capital atau kualitas sumber 
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daya manusia dalam perusahaan. Keahlian, pengetahuan, talenta maupun 

pengalaman yang dimiliki karyawan ataupun manajer dalam melakukan 

pekerjaan akan menghindarkan perusahaan dari masalah kesulitan keuangan. 

Hal ini juga mendukung teori RBV yang menjelaskan sumber daya dan 

kemampuan dapat menjadi keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan 

pesaingnya. CEO yang baik mampu menyusun strategi dengan baik misalnya 

menentukan tujuan perusahaan, perencanaan, pengorganisasian dan 

pengawasan. Merekrut seorang CEO dengan reputasi baik menjadi solusi 

bangkitnya perusahaan dalam permasalahn kesulitan keuangan dengan strategi, 

nama baik dan kinerja baik yang dimilikinya.   

5.4.3 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan 

 Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa tata kelola 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil tersebut tidak 

mendukung bahwa pengawasan yang baik akan meningkatkan kinerja 

keuangan. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian Istiana et. Al. (2018) 

dan Jaya et al. (2019) yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Menurut Jaya et al. (2019) 

adanya tata kelola perusahaan belum bisa memastikan fungsi pengawasan juga 

akan efektif yang dapat mencegah manajemen agar bertindak sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

 Hasil penelitian ini mendukung penelitian anton (2012) yang menyatakan 

bahwa pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik akan di rasakan 

manfaatnya dalam jangka waktu yang panjang dan pengaruhnya tidak dapat 

dilihat secara langsung. Banyak perusahaan yang masih menerapkan prinsip 

tata kelola perusahaan hanya karena dorongan regulasi, dan prinsip tata kelola 

perusahaan belum dimanfaatkan hingga tingkat penunjang kinerja perusahaan. 
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Sistem birokrasi di Indonesia yang masih lemah semakin mendukung kurangnya 

keseriusan perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.  

5.4.4 Pengaruh Reputasi CEO terhadap Kinerja Keuangan  

 Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan reputasi CEO 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini mendukung teori RBV 

bahwa human capital yang baik akan dapat menyusun strategi perusahaan. 

Reputasi CEO terhadap kinerja keuangan berpengaruh positif karena semakin 

baik performa atau kinerja seorang CEO mampu menghasilkan sebuah kinerja 

keuangan perusahaan yang tinggi pula (Li, Xie, dan Zhou, 2010). Adanya 

pengaruh positif antara reputasi CEO dan kinerja keuangan mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Weng dan Chen (2001) yang menjelaskan 

pengaruh CEO yang sangat tinggi terhadap kinerja keuangan, CEO yang 

memiliki skill kemampuan yang baik mampu meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan karena CEO mampu merepresentasikan informasi non-finansial 

berupa skill, pengalaman maupun koneksi sosial yang penting. Hal ini sesuai 

dengan teori RBV yang menyebutkan bahwa pendapatan perusahaan dapat 

berada diatas normal jika mempunyai sumber daya yang jauh lebih baik salah 

satunya adalah sumber daya manusia (Longo dan Mura, 2007).  

5.4.5 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kesulitan Keuangan  

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan adanya pengaruh negatif 

kinerja keuangan terhadap kesulitan keuangan. Hasil ini tidak mendukung 

penelitian Almilia dan Kristijadi (2003) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan 

tidak berpengaruh terhadap kesulitan keuangan dalam rasio return on asset 

(ROA). Menurut Almilia dan Kristijadi (2003) turunnya rasio profitabilitas bukan 

salah satu penentu timbulnya masalah kesulitan keuangan.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Widarjo dan Setiawan (2009). 

Penelitian ini menggunakan rasio ROA untuk pengukuran kinerja keuangan. Hal 
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tersebut menunjukan efisiensi dan efektivitas dari penggunaan aset perusahaan 

karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan penggunaan aset (Widarjo dan Setiawan, 2009). Dengan adanya 

efektivitas dari penggunaan aset maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan, dengan begitu perusahaan akan memperoleh penghematan 

dan akan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan usahanya. Dengan begitu 

maka kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan akan menjadi 

lebih kecil.  

5.4.6 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kesulitan Keuangan 

melalui Kinerja Keuangan 

 Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan tata kelola perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap kesulitan melalui kinerja keuangan. Hal tersebut 

menunjukkan seberapa baik atau buruknya kinerja keuangan di perusahaan tidak 

dapat menjelaskan apakah tata kelola perusahaan sudah baik dan akan 

menurunkan masalah kesulitan keuangan dengan kata lain kinerja keuangan 

tidak dapat menjelaskan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kesulitan 

keuangan. Anton (2012) menjelaskan bahwa kenyataannya masih banyak 

perusahaan yang masih belum menerapkan tata kelola perusahaan sebagai 

penunjang kinerja keuangan perusahaan secara penuh. Pengimplementasian 

tata kelola perusahaan hanya sebagai pemenuhan kewajiban peraturan yang 

belum serius dilakukan.  

5.4.7 Pengaruh reputasi CEO terhadap Kesulitan Keuangan Melalui Kinerja 

Keuangan 

 Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

memediasi penuh hubungan antara reputasi CEO dan kesulitan keuangan. 

Reputasi CEO yang baik akan meningkatkan kinerja keuangan sehingga akan 

mengatasi masalah kesulitan keuangan. Weng dan Chen (2017) menyatakan 
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bahwa reputasi CEO yang baik akan mengahasilkan laba yang positif dan 

meningkatkan kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat menjadi gambaran 

apakah perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan atau tidak. Hal 

tersebut juga menjadi koreksi tentang gaya kepemimpinan dan pengambilan 

keputusan yang diambil oleh seorang CEO.   
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

 Penelitian yang dilakukan selama tahun 2016-2017 ini menguji pengaruh 

tata kelola perusahaan dan reputasi CEO terhadap kesulitan keuangan dengan 

kinerja keuangan sebagai variabel mediasi. Sampel diperoleh dengan 

menggunakan metoda purposive sampling sehingga didapat 31 perusahaan di 

tahun 2016 dan 53 perusahaan di tahun 2017 yang selanjutnya diuji dengan 

regresi logistik dan regresi linear berganda.  

 Hasil penelitian ini berhasil membuktikan pengaruh reputasi CEO 

terhadap kesulitan keuangan melalui kinerja keuangan. Ini berarti kondisi 

kesulitan keuangan yang dialami perusahaan akan dapat di atasi ketika 

perusahaan tersebut memiliki CEO yang bereputasi baik yang akan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Ketika perusahaan di prediksi 

mengalami kesulitan keuangan salah satu strateginya adalah dengan merekrut 

seorang CEO yang bereputasi baik, dengan skill, nama baik dan kinerja yang 

baik memungkinkan kinerja keuangan akan membaik sehingga perusahaan akan 

terhindar dari masalah kesulitan keuangan.  

Penelitian ini mampu menunjukkan adanya pengaruh kinerja keuangan 

terhadap kesulitan keuangan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa masalah 

kesulitan keuangan yang terjadi di perusahaan disebabkan oleh menurunnya 

kinerja keuangan perusahaan tersebut.. Penelitian ini berhasil membuktikan 

kinerja keuangan sebagai penghubung pengaruh reputasi CEO terhadap 

kesulitan keuangan. Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa 

reputasi CEO yang baik adalah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan sehingga masalah kesulitan keuangan akan teratasi. 
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Namun, hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh tata 

kelola perusahaan terhadap kesulitan keuangan melalui kinerja keuangan. Ini 

menunjukkan bahwa baik atau buruknya kinerja keuangan suatu perusahaan 

tidak dapat menjelaskan tata kelola perusahaan tersebut baik atau buruk 

terhadap permasalahan kesulitan keuangan atau dengan kata lain kinerja 

keuangan tidak dapat memperjelas bagaimana pengaruh tata kelola perusahan 

terhadap kesulitan keuangan.  

6.2 Implikasi Penelitian 

Berikut adalah implikasi teori dan praktis berdasarkan hasil penelitian : 

6.2.1 Implikasi Teori 

Hasil penelitian ini memberikan dukungan teoritis pada teori agensi 

sebagai penyelesaian masalah terkait kesulitan keuangan yang dialami prinsipal 

untuk memastikan apa yang dialkukan oleh agen. Penelitian ini juga mendukung 

teori RBV terkait pentingnya sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja 

keuangan dan menurunkan risiko kesulitan keuangan. Sejalan dengan reputasi 

CEO yang berpengaruh terhadap kesulitan keuangan melalui kinerja keuangan, 

maka CEO yang bereputasi baik mencerminkan hasil kinerjanya selama ini yang 

akan menularkan kinerja baiknya kepada bawahannya sehingga kinerja 

keuangan akan tetap stabil ataupun meningkat dan mengurangi risiko kesulitan 

keuangan.  

6.2.2 Implikasi Praktis  

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis kepada beberapa pihak 

seperti perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan secara serius, 

mengimplementasikannya secara menyeluruh agar fungsi pengawasan juga 

tetap berjalan dan memperhatikan sumber daya manusia. Hal tersebut menjadi 

salah satu solusi agar terhindar dari masalah kesulitan keuangan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

6.3 Saran Penelitian  

Peneliti menyadari adanya dalam penelitian ini terkait tata kelola 

perusahaan yang menggunakan peraturan tata kelola perusahaan oleh OJK 

terbaru yaitu SEOJK No. 32 tahun 2015, meskipun ketetapan OJK dikeluarkan 

tahun 2015 tetapi pada laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI masih banyak yang belum menerapkannya. Ada yang sudah menerapkan 

di tahun 2017 tetapi tahun 2016 belum menerapkan. Saran untuk peneliti 

selanjutnya untuk memperpanjang periode penelitian dan menggunakan seluruh 

perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.  
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LAMPIRAN 1 : DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL 

TAHUN 2016 

No. Nama Perusahaan 

1. INTP (Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.) 

2. AMFG (Asahimas flat glass tbk) 

3. TOTO (Surya toto indonesia tbk)  

4. ALMI (Alumindo light metal industry tbk) 

5. BAJA (Saranacentral bajatama tbk) 

6. BTON (Beton jaya manunggal tbk) 

7. ISSP (Steel pipe industry of ndonesia tbk) 

8. INAI (Indal aluminium industry tbk) 

9. LION (Lion metal works tbk) 

10. BUDI (Budi starch and sweetener tbk) 

11. INCI (Intan wijaya internasional tbk) 

12. APLI (Asiaplast industries tbk) 

13. ASII (Astra international tbk) 

14. IMAS (Indomobil sukses internasional tbk) 

15.  LPIN (Multi prima sejahtera tbk) 

16. SMSM (Selamat sepurna tbk0 

17. HDTX (Panasia indo resource tbk) 

18. SSTM (Sunson textile manufacturer tbk) 

19. JECC (Jembo cable company tbk) 

20. INAF (ondofarma tbk) 

21. AISA (Tiga piar sejahtera food tbk) 

22. ALTO (Tri banyan tirta tbk) 

23. CEKA (Wilmar cahaya indonesia tbk) 

24. MYOR (Mayora indah tbk) 

25. ROTI (Nippon indosari corporindo tbk) 

26. ULTJ (Ultrajaya milk industry and trading company tbk) 

27. KLBF (Kalbe farma tbk) 

28. WIIM (Wismila inti makmur tbk) 

29. RMBA (Bentoel internasional investama tbk) 

30. TCID (Mandom indonesia tbk) 

31. UNVR (Unilever indonesia tbk) 

 

TAHUN 2017 

No. Nama Perusahaan 

1. INTP (Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.) 

2. WTON (Wijaya karya beton tbk) 

3. AMFG (Asahimas flat glass tbk) 

4. TOTO (Surya toto indonesia tbk)  

5. ALKA (Alaska industrindo tbk) 

6. ALMI (Alumindo light metal industry tbk) 

7. BAJA (Saranacentral bajatama tbk) 

8. BTON (Beton jaya manunggal tbk) 

9. INAI (Indal aluminium industry tbk) 

10. ISSP (Steel pipe industry of ndonesia tbk) 

11. LION (lLon metal works tbk) 

12. BUDI (Budi starch and sweetener tbk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. ETWA (Eterindo wahanatama tbk) 

14. INCI (Intan wijaya internasional tbk) 

15. SRSN (Indo acitama tbk) 

16. AKKU (Alam karya unggul tbk) 

17. APLI (Asiaplast industries tbk) 

18. SIMA (Siwani makmur tbk) 

19. YPAS (Yana prima hasta persada tbk) 

20. KRAH (Grand kartech tbk) 

21. ASII (Astra international tbk) 

22. AUTO (Astra auto part tbk) 

23. GJTL (Gajah tunggal tbk) 

24. IMAS (Indomobil sukses internasional tbk) 

25. LPIN (Multi prima sejahtera tbk) 

26. SMSM (Selamat sepurna tbk0 

27. HDTX (Panasia indo resource tbk) 

28. RICY (Ricky putra globalindo tbk) 

29. STAR (Star petrochem tbk) 

30. SSTM (Sunson textile manufacturer tbk) 

31. UNIT (Nusantara inti corpora tbk) 

32. JECC (Jembo cable company tbk) 

33. VOKS (Voksel electric tbk) 

34. AISA (Tiga piar sejahtera food tbk) 

35. ALTO (Tri banyan tirta tbk) 

36. CEKA (Wilmar cahaya indonesia tbk) 

37. ICBP (Indofood CBP sukses makmur tbk) 

38. INDF (Indofood sukses makmur tbk) 

39. MLBI (Multi bintang indonesia tbk) 

40. MYOR (Mayora indah tbk) 

41. ROTI (Nippon indosari corporindo tbk) 

42. ULTJ (Ultrajaya milk industry and trading company tbk) 

43. DVLA (Darya varia aboratoria tbk) 

44. INAF (Indofarma tbk) 

45. KAEF (Kimia farma tbk) 

46. KLBF (Kalbe farma tbk) 

47. HMSP (Hanjaya mandala sampoerna tbk) 

48. WIIM (Wismila inti makmur tbk) 

49. RMBA (Bentoel internasional investama tbk) 

50. KINO (Kino indonesia tbk) 

51. MBTO (Martina berto tbk) 

52. TCID (Mandom indonesia tbk) 

53.  UNVR (Unilever indonesia tbk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2 : STATISTIK DESKRIPTIF  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TKP 84 60,00 100,00 89,4286 8,27580 

RC 84 ,00 6,33 ,9569 ,82379 

KinK 84 -1,80 ,71 ,0512 ,24416 

Lik 84 ,00 5,82 2,0950 1,53575 

KesK 84 0 1 ,29 ,454 

Valid N (listwise) 84     

 

VARIABEL REPUTASI CEO 
 

TAHUN 2016 

No. Nama Perusahaan Nilai Reputasi 
CEO  

1. INTP (Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.) 0,5095058 

2. AMFG (Asahimas flat glass tbk) 0,6765031 

3. TOTO (Surya toto indonesia tbk) 0,8014972 

4. ALMI (Alumindo light metal industry tbk) 0,0293006 

5. BAJA (Saranacentral bajatama tbk) 0,9201646 

6. BTON (Beton jaya manunggal tbk) 0,3539956 

7. ISSP (Steel pipe industry of ndonesia tbk) 0,5394409 

8. INAI (Indal aluminium industry tbk) 0,9592825 

9. LION (Lion metal works tbk) 0,5754852 

10. BUDI (Budi starch and sweetener tbk) 0,8416492 

11. INCI (Intan wijaya internasional tbk) 0,6536724 

12. APLI (Asiaplast industries tbk) 0,9078184 

13. ASII (Astra international tbk) 0,6914667 

14. IMAS (Indomobil sukses internasional tbk) 0,5871077 

15. LPIN (Multi prima sejahtera tbk) 0,2966419 

16. SMSM (Selamat sepurna tbk0 1,4184003 

17. HDTX (Panasia indo resource tbk) 0,3472286 

18. SSTM (Sunson textile manufacturer tbk) 0,6508415 

19. JECC (Jembo cable company tbk) 1,2838781 

20. INAF (ondofarma tbk) 1,2121181 

21. AISA (Tiga piar sejahtera food tbk) 0,707294 

22. ALTO (Tri banyan tirta tbk) 0,2544615 

23. CEKA (Wilmar cahaya indonesia tbk) 2,9141979 

24. MYOR (Mayora indah tbk) 1,4200094 

25. ROTI (Nippon indosari corporindo tbk) 0,8637778 

26. ULTJ (Ultrajaya milk industry and trading company 
tbk) 

1,1053944 

27. KLBF (Kalbe farma tbk) 1,2724431 

28. WIIM (Wismila inti makmur tbk) 1,2254386 

29. RMBA (Bentoel internasional investama tbk) 1,4274413 

30. TCID (Mandom indonesia tbk) 1,1563658 

31. UNVR (Unilever indonesia tbk) 2,3918823 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAHUN 2017 

No. Nama Perusahaan Nilai Reputasi 
CEO 

1. INTP (Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.) 0,4999783 

2. WTON (Wijaya karya beton tbk) 0,7586712 

3. AMFG (Asahimas flat glass tbk) 0,6199593 

4. TOTO (Surya toto indonesia tbk) 0,7683952 

5. ALKA (Alaska industrindo tbk) 6,3326631 

6. ALMI (Alumindo light metal industry tbk) 1,466537 

7. BAJA (Saranacentral bajatama tbk) 1,2783058 

8. BTON (Beton jaya manunggal tbk) 0,4796189 

9. INAI (Indal aluminium industry tbk) 0,8075397 

10. ISSP (Steel pipe industry of ndonesia tbk) 0,5842394 

11. LION (lLon metal works tbk) 0,5127904 

12. BUDI (Budi starch and sweetener tbk) 0,8540961 

13. ETWA (Eterindo wahanatama tbk) 0,2180339 

14. INCI (Intan wijaya internasional tbk) 0,8878112 

15. SRSN (Indo acitama tbk) 0,7989284 

16. AKKU (Alam karya unggul tbk) 0,0153373 

17. APLI (Asiaplast industries tbk) 0,9587364 

18. SIMA (Siwani makmur tbk) 0,0043488 

19. YPAS (Yana prima hasta persada tbk) 0,9968646 

20. KRAH (Grand kartech tbk) 0,4075601 

21. ASII (Astra international tbk) 0,6969721 

22. AUTO (Astra auto part tbk) 0,9178684 

23. GJTL (Gajah tunggal tbk) 0,7776802 

24. IMAS (Indomobil sukses internasional tbk) 0,489539 

25. LPIN (Multi prima sejahtera tbk) 0,2257047 

26. SMSM (Selamat sepurna tbk0 1,1786631 

27. HDTX (Panasia indo resource tbk) 0,3205294 

28. RICY (Ricky putra globalindo tbk) 1,1644208 

29. STAR (Star petrochem tbk) 0,186262 

30. SSTM (Sunson textile manufacturer tbk) 0,5677316 

31. UNIT (Nusantara inti corpora tbk) 0,1684337 

32. JECC (Jembo cable company tbk) 0,0957055 

33. VOKS (Voksel electric tbk) 1,0702079 

34. AISA (Tiga piar sejahtera food tbk) 0,5639865 

35. ALTO (Tri banyan tirta tbk) 0,2362969 

36. CEKA (Wilmar cahaya indonesia tbk) 3,0573223 

37. ICBP (Indofood CBP sukses makmur tbk) 1,1260955 

38. INDF (Indofood sukses makmur tbk) 1,1260955 

39. MLBI (Multi bintang indonesia tbk) 1,3504505 

40. MYOR (Mayora indah tbk) 1,3956076 

41. ROTI (Nippon indosari corporindo tbk) 0,546345 

42. ULTJ (Ultrajaya milk industry and trading company 
tbk) 

0,9407394 

43. DVLA (Darya varia aboratoria tbk) 0,9602417 

44. INAF (Indofarma tbk) 0,8914913 

45. KAEF (Kimia farma tbk) 1,0151306 

46. KLBF (Kalbe farma tbk) 1,2146022 

47. HMSP (Hanjaya mandala sampoerna tbk) 2,296918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48. WIIM (Wismila inti makmur tbk) 1,2045464 

49. RMBA (Bentoel internasional investama tbk) 1,4405041 

50. KINO (Kino indonesia tbk) 0,9762299 

51. MBTO (Martina berto tbk) 0,937115 

52. TCID (Mandom indonesia tbk) 1,1459 

53. UNVR (Unilever indonesia tbk) 2,1793933 

VARIABEL KESULITAN KEUANGAN 

 

KesK 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

tidak kesulitan keuangan 60 71,4 71,4 71,4 

kesulitan keuangan 24 28,6 28,6 100,0 

Total 84 100,0 100,0  

TAHUN 2016 

No. Nama Perusahaan Arus 
kas 

negatif 

Rugi 
berturut 

Hutang 
> Aset 

Keterangan 

1. INTP (Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.) 0 0 0 Sehat 

2. AMFG (Asahimas flat glass tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

3. TOTO (Surya toto indonesia tbk) 0 0 0 Sehat 

4. ALMI (Alumindo light metal industry tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

5. BAJA (Saranacentral bajatama tbk) 0 0 0 Sehat 

6. BTON (Beton jaya manunggal tbk) 0 0 0 Sehat 

7. ISSP (Steel pipe industry of ndonesia tbk) 0 0 0 Sehat 

8. INAI (Indal aluminium industry tbk) 0 0 0 Sehat 

9. LION (Lion metal works tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

10. BUDI (Budi starch and sweetener tbk) 0 0 0 Sehat 

11. INCI (Intan wijaya internasional tbk) 0 0 0 Sehat 

12. APLI (Asiaplast industries tbk) 0 0 0 Sehat 

13. ASII (Astra international tbk) 0 0 0 Sehat 

14. IMAS (Indomobil sukses internasional tbk) 0 0 0 Sehat 

15. LPIN (Multi prima sejahtera tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

16. SMSM (Selamat sepurna tbk0 0 0 0 Sehat 

17. HDTX (Panasia indo resource tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

18. SSTM (Sunson textile manufacturer tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

19. JECC (Jembo cable company tbk) 0 0 0 Sehat 

20. INAF (ondofarma tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

21. AISA (Tiga piar sejahtera food tbk) 0 0 0 Sehat 

22. ALTO (Tri banyan tirta tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

23. CEKA (Wilmar cahaya indonesia tbk) 0 0 0 Sehat 

24. MYOR (Mayora indah tbk) 0 0 0 Sehat 

25. ROTI (Nippon indosari corporindo tbk) 0 0 0 Sehat 

26. ULTJ (Ultrajaya milk industry and trading 
company tbk) 

0 0 0 Sehat 

27. KLBF (Kalbe farma tbk) 0 0 0 Sehat 

28. WIIM (Wismila inti makmur tbk) 0 0 0 Sehat 

29. RMBA (Bentoel internasional investama tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

30. TCID (Mandom indonesia tbk) 0 0 0 Sehat 

31. UNVR (Unilever indonesia tbk) 0 0 0 Sehat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAHUN 2017 

No. Nama Perusahaan Arus kas 
negatif 

Rugi 
berturut 

Hutang 
> Aset 

Keterangan 

1. INTP (Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.) 0 0 0 Sehat 

2. WTON (Wijaya karya beton tbk) 0 0 0 Sehat 

3. AMFG (Asahimas flat glass tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

4. TOTO (Surya toto indonesia tbk) 0 0 0 Sehat 

5. ALKA (Alaska industrindo tbk) 0 0 0 Sehat 

6. ALMI (Alumindo light metal industry tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

7. BAJA (Saranacentral bajatama tbk) 0 0 0 Sehat 

8. BTON (Beton jaya manunggal tbk) 0 0 0 Sehat 

9. INAI (Indal aluminium industry tbk) 0 0 0 Sehat 

10. ISSP (Steel pipe industry of ndonesia tbk) 0 0 0 Sehat 

11. LION (lLon metal works tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

12. BUDI (Budi starch and sweetener tbk) 0 0 0 Sehat 

13. ETWA (Eterindo wahanatama tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

14. INCI (Intan wijaya internasional tbk) 0 0 0 Sehat 

15. SRSN (Indo acitama tbk) 0 0 0 Sehat 

16. AKKU (Alam karya unggul tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

17. APLI (Asiaplast industries tbk) 0 0 0 Sehat 

18. SIMA (Siwani makmur tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

19. YPAS (Yana prima hasta persada tbk) 1 1 0 Tidak Sehat 

20. KRAH (Grand kartech tbk) 0 0 0 Sehat 

21. ASII (Astra international tbk) 0 0 0 Sehat 

22. AUTO (Astra auto part tbk) 0 0 0 Sehat 

23. GJTL (Gajah tunggal tbk) 0 0 0 Sehat 

24. IMAS (Indomobil sukses internasional tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

25. LPIN (Multi prima sejahtera tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

26. SMSM (Selamat sepurna tbk0 0 0 0 Sehat 

27. HDTX (Panasia indo resource tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

28. RICY (Ricky putra globalindo tbk) 0 0 0 Sehat 

29. STAR (Star petrochem tbk) 0 0 0 Sehat 

30. SSTM (Sunson textile manufacturer tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

31. UNIT (Nusantara inti corpora tbk) 0 0 0 Sehat 

32. JECC (Jembo cable company tbk) 0 0 0 Sehat 

33. VOKS (Voksel electric tbk) 0 0 0 Sehat 

34. AISA (Tiga piar sejahtera food tbk) 0 0 0 Sehat 

35. ALTO (Tri banyan tirta tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

36. CEKA (Wilmar cahaya indonesia tbk) 0 0 0 Sehat 

37. ICBP (Indofood CBP sukses makmur tbk) 0 0 0 Sehat 

38. INDF (Indofood sukses makmur tbk) 0 0 0 Sehat 

39. MLBI (Multi bintang indonesia tbk) 0 0 0 Sehat 

40. MYOR (Mayora indah tbk) 0 0 0 Sehat 

41. ROTI (Nippon indosari corporindo tbk) 0 0 0 Sehat 

42. ULTJ (Ultrajaya milk industry and trading 
company tbk) 

0 0 0 Sehat 

43. DVLA (Darya varia aboratoria tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

44. INAF (Indofarma tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

45. KAEF (Kimia farma tbk) 0 0 0 Sehat 

46. KLBF (Kalbe farma tbk) 0 0 0 Sehat 

47. HMSP (Hanjaya mandala sampoerna tbk) 0 0 0 Sehat 

48. WIIM (Wismila inti makmur tbk) 0 0 0 Sehat 

49. RMBA (Bentoel internasional investama 
tbk) 

0 1 0 Tidak Sehat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50. KINO (Kino indonesia tbk) 0 0 0 Sehat 

51. MBTO (Martina berto tbk) 0 1 0 Tidak Sehat 

52. TCID (Mandom indonesia tbk) 0 0 0 Sehat 

53. UNVR (Unilever indonesia tbk) 0 0 0 Sehat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 : PERSAMAAN PERTAMA  

Logistic Regression 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases 

Included in Analysis 84 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 84 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 84 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

tidak sehat 0 

sehat 1 

 
Block 0: Beginning Block 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 100,570 -,857 

2 100,509 -,916 

3 100,509 -,916 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 100,509 

c. Estimation terminated at iteration number 3 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Classification Tablea,b 

 Observed Predicted 

 KesK Percentage 

Correct 
 

tidak 

sehat 

sehat 

Step 0 
KesK 

tidak sehat 60 0 100,0 

Sehat 24 0 ,0 

Overall Percentage   71,4 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Variables in the Equation 

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

Step 0 Constant -,916 ,242 14,393 1 ,000 ,400 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 
Variables 

TKP 6,418 1 ,011 

RC 5,542 1 ,019 

Lik 7,125 1 ,008 

Overall Statistics 18,079 3 ,000 

 
Block 1: Method = Enter 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant TKP RC Lik 

Ste

p 1 

1 82,596 5,618 -,059 -,580 -,297 

2 78,541 7,827 -,078 -1,128 -,446 

3 78,023 8,502 -,083 -1,487 -,480 

4 78,011 8,601 -,083 -1,553 -,482 

5 78,011 8,604 -,083 -1,554 -,482 

6 78,011 8,604 -,083 -1,554 -,482 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 100,509 

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates 

changed by less than ,001. 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Ste

p 1 

Step 22,498 3 ,000 

Block 22,498 3 ,000 

Model 22,498 3 ,000 

Model Summary 

Ste

p 

-2 Log likelihood Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 78,011a ,235 ,337 

a. Estimation terminated at iteration number 6 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hosmer and Lemeshow Test 

Ste

p 

Chi-square df Sig. 

1 7,714 8 ,462 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 KesK = tidak sehat KesK = sehat Total 

Observed Expected Observed Expected 

Ste

p 1 

1 8 7,855 0 ,145 8 

2 8 7,600 0 ,400 8 

3 7 7,206 1 ,794 8 

4 6 6,944 2 1,056 8 

5 6 6,597 2 1,403 8 

6 5 6,086 3 1,914 8 

7 7 5,492 1 2,508 8 

8 5 4,882 3 3,118 8 

9 6 3,715 2 4,285 8 

10 2 3,625 10 8,375 12 

Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 KesK Percentag

e Correct  tidak sehat sehat 

Ste

p 1 

KesK 
tidak sehat 53 7 88,3 

Sehat 12 12 50,0 

Overall Percentage   77,4 

a. The cut value is ,500 

Variables in the Equation 

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

Ste

p 1a 

TKP -,083 ,036 
5,40

3 
1 ,020 ,920 

RC -1,554 ,687 
5,11

6 
1 ,024 ,211 

Lik -,482 ,225 
4,58

4 
1 ,032 ,618 

Consta

nt 
8,604 

3,29

4 

6,82

1 
1 ,009 

5452,15

3 

a. Variable(s) entered on step 1: TKP, RC, Lik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Correlation Matrix 

 Constant TKP RC Lik 

Ste

p 1 

Consta

nt 
1,000 -,981 -,211 -,166 

TKP -,981 1,000 ,078 ,073 

RC -,211 ,078 1,000 -,107 

Lik -,166 ,073 -,107 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 4 : PERSAMAAN KEDUA  

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables Removed Method 

1 
Lik, RC, 

TKPb 
. Enter 

a. Dependent Variable: KinK 

b. All requested variables entered. 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,341a ,116 ,083 ,23380 

a. Predictors: (Constant), Lik, RC, TKP 

b. Dependent Variable: KinK 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,575 3 ,192 3,505 ,019b 

Residual 4,373 80 ,055   

Total 4,948 83    

a. Dependent Variable: KinK 

b. Predictors: (Constant), Lik, RC, TKP 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -,297 ,283 
 -

1,050 
,297 

  

TKP ,002 ,003 ,081 ,761 ,449 ,985 1,016 

RC ,081 ,031 ,274 2,600 ,011 ,992 1,008 

Lik ,027 ,017 ,173 1,634 ,106 ,987 1,013 

a. Dependent Variable: KinK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) TKP RC Lik 

1 

1 3,391 1,000 ,00 ,00 ,03 ,02 

2 ,375 3,006 ,00 ,00 ,76 ,27 

3 ,230 3,842 ,01 ,01 ,20 ,70 

4 ,004 28,643 ,99 ,99 ,02 ,00 

a. Dependent Variable: KinK 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value -,0779 ,4440 ,0512 ,08321 84 

Residual -1,75037 ,70231 ,00000 ,22954 84 

Std. Predicted Value -1,551 4,721 ,000 1,000 84 

Std. Residual -7,487 3,004 ,000 ,982 84 

a. Dependent Variable: KinK 
 

NORMALITAS 

SEBELUM LOG 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardi

zed Residual 

N 84 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
1,03676291 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,171 

Positive ,171 

Negative -,135 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,572 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,014 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESUDAH LOG 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 logres 

N 43 

Normal Parametersa,b 

Mean -,5174 

Std. 

Deviation 
,58601 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,107 

Positive ,081 

Negative -,107 

Kolmogorov-Smirnov Z ,704 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,704 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
HASIL MULTIKOLINEARITAS 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -,297 ,283 
 -

1,050 
,297 

  

TKP ,002 ,003 ,081 ,761 ,449 ,985 1,016 

RC ,081 ,031 ,274 2,600 ,011 ,992 1,008 

Lik ,027 ,017 ,173 1,634 ,106 ,987 1,013 

a. Dependent Variable: KinK 
HASIL HETEROSKEDASTISITAS 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) ,359 ,249  1,442 ,153   

TKP -,003 ,003 -,118 
-

1,075 
,285 ,985 1,016 

RC ,038 ,027 ,151 1,386 ,170 ,992 1,008 

Lik -,016 ,015 -,118 
-

1,074 
,286 ,987 1,013 

a. Dependent Variable: abs_res 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 5 : PERSAMAAN KETIGA  

Logistic Regression 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases 

Included in Analysis 84 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 84 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 84 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total 

number of cases. 

 

Dependent Variable 

Encoding 

Original Value Internal Value 

tidak sehat 0 

Sehat 1 

Block 0: Beginning Block 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 100,570 -,857 

2 100,509 -,916 

3 100,509 -,916 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 100,509 

b. Estimation terminated at iteration number 3 

because parameter estimates changed by 

less than ,001. 

 

Classification Tablea,b 

 Observed Predicted 

 KesK Percentage 

Correct  tidak sehat sehat 

Step 0 
KesK 

tidak sehat 60 0 100,0 

Sehat 24 0 ,0 

Overall Percentage   71,4 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variables in the Equation 

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

Step 0 Constant -,916 ,242 14,393 1 ,000 ,400 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 
Variables 

KinK 11,969 1 ,001 

Lik 7,125 1 ,008 

Overall Statistics 16,109 2 ,000 

 
Block 1: Method = Enter 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant KinK Lik 

Step 1 

1 84,206 -,169 -2,482 -,268 

2 73,651 ,080 -7,645 -,327 

3 65,509 ,015 -17,210 -,182 

4 63,891 ,008 -23,179 -,167 

5 63,805 ,014 -24,856 -,173 

6 63,804 ,014 -24,969 -,174 

7 63,804 ,014 -24,970 -,174 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 100,509 

d. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter 

estimates changed by less than ,001. 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 36,705 2 ,000 

Block 36,705 2 ,000 

Model 36,705 2 ,000 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 63,804a ,354 ,507 

a. Estimation terminated at iteration number 7 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 6,318 8 ,612 

 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 KesK = tidak sehat KesK = sehat Total 

Observed Expected Observed Expected 

Step 1 

1 8 7,994 0 ,006 8 

2 8 7,903 0 ,097 8 

3 8 7,695 0 ,305 8 

4 7 7,493 1 ,507 8 

5 7 7,052 1 ,948 8 

6 7 6,415 1 1,585 8 

7 7 5,292 1 2,708 8 

8 4 4,315 4 3,685 8 

9 1 3,509 7 4,491 8 

10 3 2,332 9 9,668 12 

Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 KesK Percentage 

Correct  tidak sehat sehat 

Step 1 
KesK 

tidak sehat 56 4 93,3 

Sehat 8 16 66,7 

Overall Percentage   85,7 

a. The cut value is ,500 

Variables in the Equation 

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

Step 1a 

KinK -24,970 6,691 13,927 1 ,000 ,000 

Lik -,174 ,242 ,519 1 ,471 ,840 

Constant ,014 ,488 ,001 1 ,976 1,015 

a. Variable(s) entered on step 1: KinK, Lik. 

Correlation Matrix 

 Constant KinK Lik 

Step 1 

Constant 1,000 ,005 -,763 

KinK ,005 1,000 -,165 

Lik -,763 -,165 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 6 : PERSAMAAN KEEMPAT  

Logistic Regression 

Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases 

Included in Analysis 84 100,0 

Missing Cases 0 ,0 

Total 84 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 84 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

tidak sehat 0 

sehat 1 

 
Block 0: Beginning Block 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 100,570 -,857 

2 100,509 -,916 

3 100,509 -,916 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 100,509 

c. Estimation terminated at iteration number 3 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

Classification Tablea,b 

 Observed Predicted 

 KesK Percentage 

Correct  tidak sehat sehat 

Step 0 
KesK 

tidak sehat 60 0 100,0 

Sehat 24 0 ,0 

Overall Percentage   71,4 

a. Constant is included in the model. 

b. The cut value is ,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Variables in the Equation 

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

Step 0 Constant -,916 ,242 14,393 1 ,000 ,400 

 

Variables not in the Equation 

 Score df Sig. 

Step 0 
Variables 

TKP 6,418 1 ,011 

RC 5,542 1 ,019 

KinK 11,969 1 ,001 

Lik 7,125 1 ,008 

Overall Statistics 23,299 4 ,000 

Block 1: Method = Enter 

Iteration Historya,b,c,d 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant TKP RC KinK Lik 

Step 1 

1 77,117 5,032 -,055 -,420 -1,974 -,243 

2 66,455 7,929 -,083 -,579 -6,245 -,339 

3 57,544 9,488 -,102 -,425 -16,199 -,257 

4 55,242 10,793 -,117 -,410 -23,536 -,255 

5 55,077 11,385 -,123 -,418 -25,987 -,275 

6 55,076 11,448 -,124 -,419 -26,225 -,279 

7 55,076 11,449 -,124 -,419 -26,227 -,279 

8 55,076 11,449 -,124 -,419 -26,227 -,279 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 100,509 

d. Estimation terminated at iteration number 8 because parameter estimates changed by less 

than ,001. 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-

square 

df Sig. 

Step 1 

Step 45,434 4 ,000 

Block 45,434 4 ,000 

Model 45,434 4 ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & 

Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 55,076a ,418 ,599 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 10,104 8 ,258 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

 KesK = tidak sehat KesK = sehat Total 

Observed Expected Observed Expected 

Step 1 

1 8 7,998 0 ,002 8 

2 8 7,962 0 ,038 8 

3 8 7,887 0 ,113 8 

4 7 7,657 1 ,343 8 

5 8 7,221 0 ,779 8 

6 7 6,507 1 1,493 8 

7 5 5,939 3 2,061 8 

8 6 4,682 2 3,318 8 

9 0 2,722 8 5,278 8 

10 3 1,424 9 10,576 12 

 

Classification Tablea 

 Observed Predicted 

 KesK Percentage 

Correct  tidak sehat sehat 

Step 1 
KesK 

tidak 

sehat 
57 3 95,0 

Sehat 7 17 70,8 

Overall Percentage 
  

88,1 

a. The cut value is ,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Variables in the Equation 

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

Step 1a 

TKP -,124 ,050 5,989 1 ,014 ,884 

RC -,419 ,564 ,551 1 ,458 ,658 

KinK -26,227 7,377 12,642 1 ,000 ,000 

Lik -,279 ,269 1,071 1 ,301 ,757 

Constant 11,449 4,660 6,036 1 ,014 93776,043 

a. Variable(s) entered on step 1: TKP, RC, KinK, Lik. 

 

Correlation Matrix 

 Constant TKP RC KinK Lik 

Step 1 

Constant 1,000 -,989 -,135 -,241 -,328 

TKP -,989 1,000 ,047 ,257 ,242 

RC -,135 ,047 1,000 -,174 ,045 

KinK -,241 ,257 -,174 1,000 -,043 

Lik -,328 ,242 ,045 -,043 1,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


