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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Deskripsi Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan sektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2016 sampai dengan 2020. Pemilihan sampel 

dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 

dengan beberapa kriteria tertentu.Perusahaan sektor hotel, restoran dan 

pariwisata yang menjadi objek penelitian ini yaitu, perusahaan yang 

menerbitkanilaporan tahunan secarailengkap dan konsisten di BursalEfek 

Indonesia (BEI) selama periodeiyang berakhir setiap 31 Desember pada 

periode 2016 sampai dengan 2020. 

Berdasarkanlmetode purposive sampling dari 35 perusahaanisektor 

hotel, restoran, dan pariwisata, diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan 

per tahun untuk periode 2016 sampai 2020 sehinggattotal keseluruhan 

sampel yangldigunakan dalam penelitianlini sebanyak 90 perusahaanlsektor 

hotel, restoran, dan pariwisata. 

 

4.2 Hasil Penelitian  

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisisldeskriptif untuk mengetahui gambaran secara jelas dari 

masing-masing variabellyang diteliti. Berdasarkanldata dari 18 perusahaan 

selama tahun 2016 hingga 2020 diperolehldeskriptif data yang 
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menjelaskanlnilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standarldeviasi dari 

 variabel yang dapatldilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini : 

Tabel 4.1. 

HasillStatistiklDeskriptif  

 
       
       
 Y X1 X2 X3 X4 X5 

       
       

 Mean  0.755556  0.145291  0.386097  0.817976  0.069550  26.07436 

 Median  1.000000  0.000000  0.322822  0.220082  0.000000  26.89281 

 Maximum  1.000000  0.666667  1.582359  19.69749  10.14480  31.01295 

 Minimum  0.000000  0.000000  0.011228  0.023041 -0.927824  19.48536 

 Std. Dev.  0.432165  0.198920  0.287716  2.238588  1.208420  3.106520 

 Skewness -1.189302  1.328430  1.321437  7.057545  7.005980 -0.626573 

 Kurtosis  2.414439  3.795387  5.201126  58.27790  56.70917  2.228018 

       

 Jarque-Bera  22.50239  28.84328  44.36152  12205.81  11553.79  8.123747 

 Probability  0.000013  0.000001  0.000000  0.000000  0.000000  0.017217 

       

 Sum  68.00000  13.07619  34.74870  73.61787  6.259521  2346.692 
 Sum Sq. 
Dev.  16.62222  3.521666  7.367451  446.0034  129.9648  858.8913 

       

 Observations  90  90  90  90  90  90 

Samplel: 2016 – 2020 

 

Keterangan : 

Y : Financial Distress 

X1 : Gender Diversity 

X2 : Biaya Agensi Manajerial 

X3 : Operating Capacity 

X4 : Sales Growth 

X5 : Ukuran Perusahaan 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 hasil output Eviews 9 menunjukkan hasil 

yang signifikan dengan data yang diolah menggunakan microsoft excel pada 

Lampiran 10 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel financial distress 

sebesar 0,755556 nilai minimum sebesar 0 (perusahaan sehat) yang 

diperoleh selama empat tahun berturut-turut yaitu pada perusahaan BAYU, 

FAST, dan PTSP serta nilai maksimum dari financial distress sebesar 1 

(perusahaan tidak sehat) yang diperoleh selama lima tahun berturut-turut 
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yaitu pada perusahaan HOTL, JGLE, dan JIHD, MAMI, PANR, PJAA, 

PNSE, PSKT, dan SHID serta memperoleh nilai standar deviasi 

sebesar  0,432165. 

Hasil output Eviews 9 menunjukkan hasil yang signifikan dengan 

data yang diolah menggunakan microsoft excel menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata untuk variabel gender diversity sebesar 0,145291 nilai minimum 

sebesar 0 yang diperoleh selama lima tahun berturut-turut yaitu pada 

perusahaan BAYU, FAST, HOTL, MAMI, PNSE, PSKT, PTSP. Nilai 

maksimum dari gender diversity sebesar 0,666667 yang diperoleh selama 

lima tahun berturut-turut yaitu pada perusahaan SHID, serta memperoleh 

nilai standar deviasi sebesar  0,198920. 

Hasil output Eviews 9 menunjukkan hasil yang signifikan dengan 

data yang diolah menggunakan microsoft excel menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata untuk variabel biaya agensi manajerial sebesar 0,386097 dan nilai 

minimum sebesar 0,01122 yang diperoleh perusahaan FAST pada tahun 

2019 dan nilai maksimum dari biaya agensi manajerial sebesar 1,58239 yang 

diperoleh perusahaan SHID pada tahun 2020 serta memperoleh nilai standar 

deviasi sebesar  0,287716. 

Hasil output Eviews 9 menunjukkan hasil yang signifikan dengan 

data yang diolah menggunakan microsoft excel menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata untuk variabel operating capacity sebesar 0,817976 dan nilai 

minimum sebesar 0,023041 yang diperoleh perusahaan KPIG pada tahun 

2020 dan nilai maksimum dari operating capacity sebesar 19,69749 yang 
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diperoleh perusahaan FAST pada tahun 2019 serta memperoleh nilai standar 

deviasi sebesar  2,238588. 

Hasil output Eviews 9 menunjukkan hasil yang signifikan dengan 

data yang diolah menggunakan microsoft excel menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata untuk variabel sales growth sebesar 0,069550 nilai minimum 

sebesar -0,927824 yang diperoleh perusahaan FAST pada tahun 2020 dan 

nilai maksimum dari sales growth sebesar 10,14480 yang diperoleh 

perusahaan FAST pada tahun 2019 serta memperoleh nilai standar deviasi 

sebesar  1,208420. 

Hasil output Eviews 9 menunjukkan hasil yang signifikan dengan 

data yang diolah menggunakan microsoft excel menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata untuk variabel ukuran perusahaan sebesar 26,07436 dan nilai 

minimum sebesar 19,48536 yang diperoleh perusahaan PTSP padaitahun 

2016 dan nilaiimaksimum dari ukuranlperusahaan sebesar 31,01295 yang 

diperoleh perusahaan KPIG pada tahun 2020 serta memperoleh nilai standar 

deviasi sebesar  3,106520. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Ujiiasumsi klasik dilakukan sebelumlmelakukan interprestasi 

terhadap hasil regresi, terlebihldahulu dilakukan pengujianlasumsi-asumsi 

klasik sehingga hasilltersebut layak digunakan. 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

Ujilnormalitas bertujuanwuntuk mengujiwapakah dalamkmodel 

regresi, variabelkpengganggu ataulresidual mempunyai distribusi normal 
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Uji normalitaslresidual metodelOrdinary LeastlSquare secara formalldapat 

dideteksi dari metodelyang dikembangkan olehlJarque-Bera (JB). Deteksi 

dengan melihatlJarque-Bera yang merupakanlasimtotis (sampelibesar dan 

didasarkanlatas residualkOrdinary LeastkSquare). Hasil uji normalitas 

dengan melihatkprobabilitaslJarque-Bera (JB) pada penelitian yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.1 berikut :  

Gambar 4.1 

HasillUji Normalitas 

0
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20

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

Series: Standardized Residuals

Sample 2016 2020

Observations 90

Mean      -1.20e-17

Median   0.023881

Maximum  0.745092

Minimum -0.761586

Std. Dev.   0.300085

Skewness  -0.226906

Kurtosis   3.540716

Jarque-Bera  1.868695

Probability  0.392842

 
 

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas nilai probability Jarque Bera (JB) 

sebesar 0,392842. Menunjukkan bahwa nilai probability Jarque Bera (JB) 

memiliki nilai lebih besarldari 0,05. Denganldemikian dapat 

disimpulkanlbahwa data berdistribusilnormal antar variabelldalam model 

regresi. 

4.2.2.2 UjilHeteroskedastisitas 

Menurutl(Ghozali, 2017:85) Ujilheteroskedastisitas ini menguji 

apakah dalamlsebuah modelrregresi, terjadilketidaksamaan varians dari 
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residualkdari satu pengamatan kekpengamatan yang lain. Pengujian 

heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan White Test dapat 

dilihat pada Tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.055389     Prob. F(20,69) 0.4145 

Obs*R-squared 21.08253     Prob. Chi-Square(20) 0.3923 

Scaled explained SS 18.61368     Prob. Chi-Square(20) 0.5470 
     
     
     

  

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil uji heteroskedastisitas menggunakan 

White Test menunjukkanlhasil p-value Prob Chi Square sebesar 0,3923 > 

0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data menerima H0 

yanglartinya varians error bersifat homokedastisitaslatau model regresi 

dalamlpenelitian ini bebas dari heteroskedastisitas. 

4.2.2.3 Uji Multikolinearitas 

 Menurutl(Ghozali, 2013:91) ujilmultikolinearitas ini bertujuan 

untuk menguji apakah dalamlmodel regresilditemukan korelasilantar 

variable-variabellbebas. Model regresilyang baiklseharusnya tidaklterjadi 

korelasi antara variabel independen/variable bebas. Jika koefisien korelasi 

antarlvariabel bebasldiatas 0,90 maka dapat disimpulkan bahwa model 

mengalami masalah multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasil< 

0,90 maka modellbebas dari multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas 

dengan melihat koefisien korelasi antar variable bebas dapat dilihat.pada 

Tabel 4.3 berikut : 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 X1 X2 X3 X4 X5 

      
      

X1  1.000000  0.304137 -0.143945 -0.120778  0.010383 

X2  0.304137  1.000000 -0.307561 -0.260014  0.170738 

X3 -0.143945 -0.307561  1.000000  0.825375 -0.298966 

X4 -0.120778 -0.260014  0.825375  1.000000 -0.132351 

X5  0.010383  0.170738 -0.298966 -0.132351  1.000000 

Keterangan : 

X1 : Gender Diversity 

X2 : Biaya Agensi Manajerial 

X3 : Operating Capacity 

X4 : Sales Growth 

X5 : Ukuran Perusahaan 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa semua variabel 

independen memiliki nilai korelasi 0,90. Dengan demikianldapat 

disimpulkan bahwaltidak ada korelasi antarlvariabel dalam modellregresi. 

4.2.2.4 UjikAutokorelasi 

 MenurutkGhozali (2017:121) ujiwautokorelasi ini bertujuanwuntuk 

menguji apakah dalamlmetode regresillinear adalkorelasi antaralkesalahan 

penggangu pada periode tkdengan kesalahan dengankperiode t-1 

(sebelumnya). Untuk mendeteksiwadanya autokorelasiwadalah dengan 

menggunakan nilaildurbin-watson. Hasil ujilautokorelasi denganlmelihat 

nilai durbin-watsonldapat dilihat pada Tabel 4.4 berikutl:  
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.372805 0.369014 1.010275 0.3153 

X1 0.019840 0.208845 0.094997 0.9245 

X2 0.480072 0.150714 3.185315 0.0020 

X3 -0.102051 0.033500 -3.046293 0.0031 

X4 0.105251 0.059186 1.778309 0.0790 

X5 0.010381 0.013698 0.757838 0.4507 
     
     

Adjusted R-squared 0.258861     S.D. dependent var 0.432165 

S.E. of regression 0.372048     Akaike info criterion 0.924754 

Sum squared resid 11.62727     Schwarz criterion 1.091408 

Log likelihood -35.61394     Hannan-Quinn criter. 0.991959 

F-statistic 7.217097     Durbin-Watson stat 1.576192 

Prob(F-statistic) 0.000012    
     
     

Keterangan : 

X1 : Gender Diversity 

X2 : Biaya Agensi Manajerial 

X3 : Operating Capacity 

X4 : Sales Growth 

X5 : Ukuran Perusahaan 

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa nilai durbin-

watson sebesar 1,576192. Untuk mendeteksi adanyakautokorelasiladalah 

dengan menggunakanlnilai durbin-watsonkdengan ketentuanksebagai 

berikut: 

1) 0 < d < dL makaltidakladalautokorelasi positif(ditolak) 

2) dL ≤ d ≤ dU maka tidaklada autokorelasi positif (nodecision) 

3) 4-dL < d < 4 maka tidak ada autokorelasilnegatif (ditolak) 

4) 4-dU ≤ d ≤ 4-dL maka tidaklada autokorelasi negatif (nodecision) 

5) dU < d < 4-dU maka tidaklada autokorelasi positif danlnegatif 

(diterima) 
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Gambar 4.2 

Ketentuan Nilai durbin- watson 

 

 Berdasarkan Gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa nilai durbin- 

watsonsebesar 1,576192 terletak diantara dL ≤ d ≤ dU maka tidaklada 

autokorelasi positifl(nodecision) antar variabel independen dalam model 

regresi.  

4.2.3 Model Regresi Data Panel 

Analisis regresi datalpanel dilakukan denganlmenguji tiga model 

analisis yaitu commonieffect, fixedieffect, dan randomieffect. Pemilihan 

model tergantung pada asumsi yang dipakai peneliti dan pemenuhan syarat-

syarat pengolahan data statistik yang benar, sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan secara statistik. Terdapat tiga pendekatan dalam 

proses mengestisimasi regresi data panel yang dapat digunakan yaitu 

pooling least square (Model Common Effect, Model Fixed Effect, dan Model 

Random Effect). 

 

1.576192 

3,2902 1,94 0.7098 2.0600 
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4.2.3.1 Common Effect Model  

EstimasilCommon Effectl(koefisien tetaplantar waktu danlindividu) 

merupakan tekniklyang paling sederhanaluntuk mengestimasi datalpanel 

karena hanyaldengan mengkombinasikanldata time series danldata cross-

section tanpalmelihat perbedaan antara waktuldan individu, sehinggaldapat 

digunakan metodelOrdinary Least Square (OLS) dalam mengestimasikan 

data panel dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 

Common Effect Model 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.372805 0.369014 1.010275 0.3153 

X1 0.019840 0.208845 0.094997 0.9245 

X2 0.480072 0.150714 3.185315 0.0020 

X3 -0.102051 0.033500 -3.046293 0.0031 

X4 0.105251 0.059186 1.778309 0.0790 

X5 0.010381 0.013698 0.757838 0.4507 
     
     R-squared 0.300498     Mean dependent var 0.755556 

Adjusted R-squared 0.258861     S.D. dependent var 0.432165 

S.E. of regression 0.372048     Akaike info criterion 0.924754 

Sum squared resid 11.62727     Schwarz criterion 1.091408 

Log likelihood -35.61394     Hannan-Quinn criter. 0.991959 

F-statistic 7.217097     Durbin-Watson stat 1.576192 

Prob(F-statistic) 0.000012    
     
     
     

 

Keterangan : 

X1 : Gender Diversity 

X2 : Biaya Agensi Manajerial 

X3 : Operating Capacity 

X4 : Sales Growth 

X5 : Ukuran Perusahaan 

 

4.2.3.2 Fixed Effect Model 

 Teknik Model Fixed Effectladalah teknik mengestimasildata panel 

dengan menggunkanlvariabel dummy untuklmenangkap adanyalperbedaan 
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interseplmodel mengasumsikanlbahwa koefisien regresil(slope) tetap antar 

perusahaanldan antar waktu. Model Fixed Effect dengan teknik 

LeastlSquare Dummy Variabel (LSDV) dalam mengestimasikan data 

panel dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 

Fixed EffectModel 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5.747932 6.320185 -0.909456 0.3664 

X1 0.557935 0.497254 1.122032 0.2659 

X2 0.310310 0.258090 1.202332 0.2335 

X3 -0.032251 0.048787 -0.661073 0.5108 

X4 0.004463 0.076765 0.058134 0.9538 

X5 0.242717 0.242292 1.001755 0.3201 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.517843     Mean dependent var 0.755556 

Adjusted R-squared 0.359523     S.D. dependent var 0.432165 

S.E. of regression 0.345861     Akaike info criterion 0.930433 

Sum squared resid 8.014514     Schwarz criterion 1.569273 

Log likelihood -18.86947     Hannan-Quinn criter. 1.188051 

F-statistic 3.270864     Durbin-Watson stat 2.131913 

Prob(F-statistic) 0.000100    
     
     
     

 Keterangan : 

X1 : Gender Diversity 

X2 : Biaya Agensi Manajerial 

X3 : Operating Capacity 

X4 : Sales Growth 

X5 : Ukuran Perusahaan 

4.2.3.3 Random Effect Model 

 Pendekatanlestimasi Random Effect Model ini menggunakan 

variable gangguan (error terms). Variabellgangguan ini mungkin 

akanlmenghubungkan antar waktu dan antar perusahaanldapat dilihat pada 

Tabel 4.7 berikut: 
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Tabel 4.7 

Random EffectModel 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.267713 0.456504 0.586441 0.5592 

X1 0.095019 0.248544 0.382303 0.7032 

X2 0.464888 0.167342 2.778077 0.0067 

X3 -0.083419 0.035503 -2.349595 0.0211 

X4 0.078297 0.059785 1.309627 0.1939 

X5 0.013704 0.017143 0.799426 0.4263 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.144760 0.1491 

Idiosyncratic random 0.345861 0.8509 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.218088     Mean dependent var 0.551644 

Adjusted R-squared 0.171546     S.D. dependent var 0.381743 

S.E. of regression 0.347461     Sum squared resid 10.14123 

F-statistic 4.685807     Durbin-Watson stat 1.763604 

Prob(F-statistic) 0.000802    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.296948     Mean dependent var 0.755556 

Sum squared resid 11.68629     Durbin-Watson stat 1.530436 
     
     

Keterangan : 

X1 : Gender Diversity 

X2 : Biaya Agensi Manajerial 

X3 : Operating Capacity 

X4 : Sales Growth 

X5 : Ukuran Perusahaan 

 

4.2.4 Analisis Regresi Data Panel 

Analisis regresildata panel digunakan untuklmendapat koefisien 

regresi yang akan menentukan apakahlhipotesis yang dibuat akanlditerima 

atau ditolak atas dasarlhasil analisislregresi dengan menggunakanltingkat 

signifikansilsebesar 5%. Adapun tiga uji test yang dijadikan alat dalam 

memilih model regresi data panel (Estimasi Common Effect Model, Fixed 

Effect Model, dan Random Effect Model) berdasarkan F Test (Uji Chow), 

Hausman Test, Langrangge Multiplier (Uji LM). 
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4.2.4.1 F-Stat (Uji Chow) 

 Uji chow adalah pengujian untuk menentukan model regresi data 

panel mana yang sebaiknya digunakan, antara common effect model atau 

fixed effect model. Pengujian ini dilakukan menggunakan program Eviews. 

Adapun hasil uji chow dapat dilihat dari Tabel 4.8 berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Chow  

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.776592 (17,67) 0.0501 

Cross-section Chi-square 33.488932 17 0.0098 
     
     

 

 Berdasarkan Tabel 4.8 Adapun dasar pengambilan keputusan 

dalam pengujian F-Stat Uji Chow dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 

Keputusan Uji Chow 

Model Uji Chow Kriteria Keputusan 

Common Effect 

Model 
0,0501> 0,05 

Model 

Diterima 

Common Effect Model 

terpilih jika nilai 

probability cross-section F 

> 0,05. 

Maka model yang dipilih 

adalah common effect. 

Fixed Effect Model 0,0501> 0,05 
Model 

Ditolak 

Fixed Effect Model terpilih 

jika nilai probability cross-

section F < 0,05. 

Maka model yang dipilih 

adalah fixed effect model. 

Random Effect 

Model 
- - - 

 

Disimpulkan bahwa nilai probability cross-section F lebih besar 

dari nilai alpha (0,0501 > 0,05). Hipotesis uji chow dalam penelitian 

menentukan common effect model lebih tepat digunakan. 
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4.2.4.2Uji Hausman 

 Uji Hausman adalah pengujian untuk menentukan model regresi 

data panel mana yang sebaiknya digunakan, antara fixed effect model atau 

random effect model. Pengujian ini dilakukan menggunakan program 

Eviews. Adapun hasil uji hausman dapat dilihat dari Tabel 4.10 berikut : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: REM    

Test cross-section random effects  
     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 5.778991 5 0.3283 
     
     

 

 Berdasarkan Tabel 4.10 Adapun dasar pengambilan keputusan 

dalam uji hausman dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 

Keputusan Uji Hausman 

Model Uji Hausman Kriteria Keputusan 

CommonlEffect 

Model 
- - - 

FixedlEffect 

Model 
0,3283 > 0,05 

Model 

Ditolak 

FixedkEffect Model 

terpilih jikaknilai 

probability cross-

section random < 0,05. 

Makakmodel yang 

dipilih adalah fixed 

effect model. 

Random Effect 

Model 
0,3283 > 0,05 

Model 

Diterima 

RandomkEffect Model 

terpilih jikaknilai 

probability cross-

sectionkrandom > 0,05. 

Makakmodel yang 

dipilih adalahlrandom 

effect model. 
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Disimpulkan bahwa nilai probability cross-section random 0,3283 

> 0,05. hipotesis uji hausmandalam penelitian menentukan model random 

effect model lebih tepat digunakan. 

4.2.4.3 Langrangge Multiplier (Uji LM)  

  Uji Langrangge Multiplier digunakanluntuk memilihcommon 

effect modelatau randomleffect model yang sebaiknya digunakan 

Pengujian ini dilakukan menggunakan program Eviews. Adapun hasil uji 

LM dapat dilihat dari Tabel 4.12 berikut : 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Langrangge Multiplier (Uji LM)  

    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  1.224529  0.004323  1.228852 

 (0.2685) (0.9476) (0.2676) 

    

Honda  1.106584 -0.065751  0.735980 

 (0.1342) -- (0.2309) 

    

King-Wu  1.106584 -0.065751  0.423794 

 (0.1342) -- (0.3359) 

    

Standardized Honda  1.825366  0.323656 -2.467566 

 (0.0340) (0.3731)  

   -- 

Standardized King-Wu  1.825366  0.323656 -2.261101 

 (0.0340) (0.3731) -- 

Gourierioux, et al.* -- --  1.224529 

   (>= 0.10) 
    
     
 
 

   
    
 Berdasarkan Tabel 4.12 Adapun dasar pengambilan keputusan 

dalam uji hausman ini didasarkanlpada distribusi chi Squaresldengan 

degress off reedom sebesarljumlah variabellindependen.dapat dilihat pada 

Tabel 4.13 berikut: 
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Tabel 4.13 

Keputusan Uji Langrangge Multiplier (Uji LM) 

Model Uji Hausman Kriteria Keputusan 

Common Effect 

Model 
1,224529 < 11, 0705 

Model 

Diterima 

CommonkEffect Model 

terpilihkjika nilai 

Cross-section 

Bruesch-pagan (LM 

statistik) < nilai kritis 

Chi-Square tingkat (α 

= 5%) sebesar 11,070. 

Maka model yang 

dipilih adalah common 

effect model. 

Fixed Effect  

Model 
- - - 

Random Effect 

Model 
1,224529 < 11, 0705 

Model 

Ditolak 

Random Effect 

Modelkterpilih jika 

nilaikCross-section 

Bruesch-pagan (LM 

statistik) > nilai kritis 

Chi-Square tingkat (α 

= 5%) sebesar 11,070. 

Maka model yang 

dipilih adalah random 

effect model. 

  

 Berdasarkan Tabel 4.13 bahwa nilai Cross-section Bruesch-pagan 

(LM statistik) sebesar 1,224529 dan nilai kritis Chi-Square tingkat (α = 

5%) sebesar 11,0705. Dengan perolehan 1,224529 < 11, 070 artinya LM 

statistik lebih kecilldari nilai kritis Chi-Square, maka hipotesis Uji 

Langrangge Multiplier (LMTest) dalam penelitian common effect model 

lebih tepat digunakan dibandingkan random effect model. 
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4.2.5 Analisis Regresi Data Panel 

 Untuk memperoleh kesimpulan dari hasil regresi data panel, maka 

dilakukan pengujianlhipotesis secara parsiall(uji t) dan hipotesis 

secaralmenyeluruh atau simultan (uji F). 

4.2.5.1 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Pengujianlini bertujuan untuk memastikanlapakah variabel 

independenlyang terdapat dalamlpersamaan secara individulberpengaruh 

terhadap nilailvariabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan significance level 0,05 (α = 5%).iApabila nilailsignifikan 

lebih kecilldari derajat kepercayaanlmaka kita menerimalhipotesis 

alternative, yang menyatakanlbahwa suatu variabellindependen secara 

parsial mempengaruhilvariabel dependen dapatldilihat pada Tabel 4.14 

berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Regresi Data Panel (Uji t) 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.372805 0.369014 1.010275 0.3153 

X1 0.019840 0.208845 0.094997 0.9245 

X2 0.480072 0.150714 3.185315 0.0020 

X3 -0.102051 0.033500 -3.046293 0.0031 

X4 0.105251 0.059186 1.778309 0.0790 

X5 0.010381 0.013698 0.757838 0.4507 
     
     

R-squared 0.300498     Mean dependent var 0.755556 

Adjusted R-squared 0.758861     S.D. dependent var 0.432165 

S.E. of regression 0.372048     Akaike info criterion 0.924754 

Sum squared resid 11.62727     Schwarz criterion 1.091408 

Log likelihood -35.61394     Hannan-Quinn criter. 0.991959 

F-statistic 7.217097     Durbin-Watson stat 1.576192 

Prob(F-statistic) 0.000012    
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Keterangan : 

X1 : Gender Diversity 

X2 : Biaya Agensi Manajerial 

X3 : Operating Capacity 

X4 : Sales Growth 

X5 : Ukuran Perusahaan 

 

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukkan bahwa hasilluji regresi 

datalpanel nilai probabilitaslvariabel gander diversity 0,9245 lebihlbesar 

dari 0,05 (0,9245 > 0,05). Denganldemikian hipotesis (H1) ditolak yakni 

gander diversity tidaklberpengaruh terhadap financial distress. Artinya 

semakin tinggi rasio jumlah direksi wanita pada suatu jajaran direksi 

perusahaan maka semakin tinggi keragaman gender direksi, sehinggalakan 

menghindarkan dari kondisilfinancial distress. 

BiayalAgensi Manajerial pada hasil ujilregresi data panel 

menunjukkan nilai probabilitaslsebesar 0,0020 lebih kecil dari 0,05 

(0,0020 < 0,05). Denganldemikian hipotesis (H2) diterimalyakni 

BiayalAgensi Manajerial berpengaruhlterhadap financial distress. 

Artinyalbahwa semakin besarlbiaya agensi manajeriallyang terdapat 

pada perusahaan makan akan semakin besar pula kemungkinan 

perusahaan tersebut mengalamilfinancial distress. 

 Operating capacity pada hasil ujilregresi data panel 

menunjukkan nilai probabilitaslsebesar 0,0031 lebih kecil dari 0,05 

(0,0031 < 0,05). Denganldemikian hipotesis (H3) diterima yakni 

operating capacity berpengaruh terhadap financial distress. Artinya 

bahwa jika TATO menghasilkan nilai yang tinggi, berarti jumlah aset 

dapat memperbesar volume penjualan, sehingga semakin kecil 
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kemungkinan perusahaanluntuk mengalami financialldistress. 

Sales growth pada hasil uji regresi data panel menunjukkan nilai 

probabilitas sebesar 0,0790 lebih besar dari 0,05 (0,0790 > 0,05). 

Dengan demikian hipotesis (H4) ditolak yakni sales growth tidak 

berpengaruh terhadap financialldistress. Artinyalbahwa semakin kecil 

rasio saleslgrowth maka laba yanglakan diperoleh perusahaanljuga akan 

semakin kecil sehinggalakan menjauhkan perusahaan pada kondisi 

financial distress.  

Ukuran perusahaan pada hasilluji regresi data panel 

menunjukkan nilai probabilitaslsebesar 0,4507 lebih besar dari 0,05 

(0,4507 > 0,05). Denganldemikian hipotesis (H5) ditolak yakni ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadaplfinancial distress. Artinyalbahwa 

semakin besarltotal aset yang dimiliki perusahaanlmaka semakin kecil 

kemungkinanlperusahaan akan mengalamilkondisi financialldistress. 

4.2.5.2 Pembahasan Hasil Uji Parsial (Uji t) 

Berikutladalah pembahasan mengenai analisisluji signifikan 

parsiallatau uji t pada kelima variabellbebas berdasarkan Tabel 4.14 hasil 

uji t regresildata panel. 

4.2.5.2.1 Pengaruh Gander Diversity terhadap Financial Distress 

Hipotesislpertama dalam penelitianlini adalah melihat pengaruh 

dari gander diversity terhadap financial distress. DalamlTabel 4.10 hasil 

ujilregresi data panellnilai probabilitaslvariabel gander diversity 0,9245 

lebih besarldari 0,05 (0,9245 > 0,05). Denganldemikian hipotesis (H1) 
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ditolaklyakni gander diversity tidaklberpengaruh terhadap financial 

distress. 

Gender diversity yang diukur rasio jumlahldireksi wanita 

dalamljajaran direksi yang terdiri dari direksi laki-laki dan direksi 

wanita.Direksi wanita dalam dunia kerja terlihat lebih baik, sehingga 

jumlah wanita yang mengejar jalur karir meningkat secara signifikan. 

Hasil darilanalisis regresildata panel menunjukkanlbahwa gender 

diversity tidak berpengaruh terhadap financial distress. Hal ini 

dikarenakan masih banyak perusahaan yang kurang percaya wanita 

masuk kedalam jajaran direksi suatu perusahaan, sehingga akan 

menjauhkan dari kondisi financialldistress. Ketika perusahaanldiprediksi 

mengalami kebangkrutanlmaka akan memberikanlsinyal yang buruk 

(bad news)lkepada investor yang dapatlmengakibatkan investorltidak 

mengambil langkahldalam penanamanlmodal disuatulperusahaan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan signaling theory yaitu dengan 

adanya gender diversity di dalam perusahaan memberikan sinyal positif 

atau good news dalam keputusan yang dilakukan kepada investor karena 

perusahaan dianggap telah menerapkan tata kelola yang baik dengan 

tidak diskriminasi kepada siapapun untuk dapat masuk ke dalam jajaran 

dewan pada perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Salim & Dillak (2021), Khorraz & Dewayanto (2020) 

serta S. A. dan F. T. Kristanti, (2020) membuktikan gender diversity 

tidak berpengaruh terhadap financial distress. Penelitian ini tidak sejalan 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanti et al., (2016), Permadi 

& Isynuwardhana, (2020), Rodiah & Kristanti, (2021) dengan hasil 

penelitian gender diversity berpengaruh terhadap financial distress. 

4.2.5.2.2 Pengaruh Biaya Agensi Manajerial terhadap Financial Distress 

Hipotesis kedua dalamipenelitian ini adalahlmelihat pengaruh 

dari Biaya Agensi Manajerial terhadap financial distress. DalamlTabel 

4.10 hasil ujilregresi data panel nilailprobabilitas variabel Biaya Agensi 

Manajerial 0,0020 lebih kecil dari 0,05 (0,0020 < 0,05). Dengan 

demikianlhipotesis (H2) diterimalyakni Biaya Agensi Manajerial 

berpengaruhiterhadap financial distress.  

Biaya agensilmanajerial mucul karena adanya pemisahanlfungsi 

dari prinsipal dan agen yang menjalankan tugas dan berprilaku seolah-

olah memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Sehingga muncul 

tindakan-tindakan dari agen yang memanfaatkan biaya agensi manajerial 

untuk memenuhi kepentingannya sendiri. 

Menurut teori signaling, semakin tinggi nilai biaya agensi 

manajerial perusahaan, semakin besar kemungkinan untuk menghadapi 

kesulitan keuangan. Di sisi lain, semakin rendah biaya agensi manajerial 

perusahaan, semakin kecil kemungkinannya untuk menghadapi kesulitan 

keuangan, dan stabilitas sumber dayanya dapat menghindari kesulitan 

keuangan perusahaan. 

Hasil darilanalisis regresi data panel menunjukkanlbahwa biaya 

agensi manajerial berpengaruhlterhadap financialldistress. Hallini 
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dikarenakan biayalagensi manajeriallyang meningkatlpada beberapa 

tahun terakhir disebabkan oleh manajer suatulperusahaan yang 

mengguakan sumberldaya secara berlebihanluntuk memenuhi tujuan 

merekalsendiri. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan signaling theory yaitu dengan 

adanya biaya agensi manajerial di dalam perusahaan memberikan sinyal 

positif atau good news dalam keputusan yang dilakukan kepada investor 

karena perusahaan dianggap telah menerapkan tata kelola yang baik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Penelitian Prastiwi & Dewi (2019), Pawitri & Alteza, (2020), serta 

Rimawati & Darsono, (2017) membuktikan managerial agency cost 

berpengaruh positif terhadap financial distress. Penelitianltidak sejalan 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Salim & Dillak (2021), Yustika 

(2015), serta Handoko & Handoyo (2021) menemukan biaya agensi 

manajerial tidak memberikan pengaruhlterhadap financialldistress. 

4.2.5.2.3 Pengaruh Operating Capacity terhadap Financial Distress 

 Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh 

dari operating capacity terhadap financial distress. Dalam Tabel 4.10 

hasil uji regresi data panel nilai probabilitas variabel operating capacity 

0,0031 lebih kecil dari 0,05 (0,0031< 0,05). Dengan demikian hipotesis 

(H3) diterima yakni operating capacity berpengaruh terh adap financial 

distress. 
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 Operatinglcapacity adalah rasio yang mengukur jumlah 

sumberldaya atau aset yang dimilikilperusahaan. Proksi yang digunakan 

adalah total Asset Turnover (TATO). Nilai volume penjualan yang tinggi 

dapat mencerminkan perusahaan mempunyai tingkat penjualan yang 

tinggi dan potensi untuk menghasilkan laba atau keuntungan yang besar 

untuk menghindari financial distress. Menurut teori signaling, nilai 

tinggi yang diciptakan TATO berarti bahwa jumlah aset yang sama dapat 

meningkatkan penjualan dan mengurangi kemungkinanlperusahaan 

mengalami financialldistress. 

 Hasil dari analisis regresi data panel menunjukkan 

bahwaloperating capacity berpengaruh terhadaplfinancial distress. Hal 

ini menggambarkan bahwa tinggi rendahnyalaktivitas operasi dapat 

dijadikan sebagai acuanluntuk memprediksi terjadi atau tidaknyalkondisi 

financialldistress pada suatuiperusahaan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan signaling theory yaitu dengan 

adanya operating capacity di dalam perusahaan memberikan sinyal 

positif atau good news dalam keputusan yang dilakukan kepada investor 

karena perusahaan dianggap telah menerapkan tata kelola yang baik. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Widhiari & Merkusiwati (2015), Handayani et al., (2019)serta Amanda 

& Tasman (2019) membuktikan sales growth berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress. Penelitianltidak sejalan oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Ramadhani & Khairunnisa (2019), Nurhayati et al., 
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(2019), serta Sutra & Mais (2019) membuktikan sales growth tidak 

berpengaruh terhadap terjadinya financial distress.  

4.2.5.2.4 Pengaruh Sales Growth terhadap Financial Distress 

Hipotesis keempat dalam penelitianlini adalah melihatlpengaruh 

dari sales growth terhadap financial distress. DalamlTabel 4.10 hasil 

ujilregresi dataipanel nilai probabilitaslvariabel sales growth 0,0790 lebih 

besar dari 0,05 (0,0790 > 0,05). Dengan demikianlhipotesis (H4) 

ditolaklyakni sales growth tidaklberpengaruh terhadap financialldistress. 

Perusahaan yanglmemiliki sales growth yang tinggildiharapkan 

akan menghasilkanilaba semaksimal mungkin. Perusahaanldituntut untuk 

memilikiistrategi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan disetiap 

tahunnya, hal itu berkaitanldengan pendapatan perusahaanlagar volume 

penjualanlmeningkatldan perusahaan memperoleh laba agar perusahaan 

tetap dalam kondisi stabil karenalsemakin tinggi nilaiitingkat pertumbuhan 

penjualan makaltidak mengalami kondisi financial distress. Berdasarkan 

teori signaling, semakinlrendah tingkat saleslgrowth maka akanlsemakin 

tinggi perusahaanlmengalami kondisi financialldistress.  

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa pertumbuhan 

penjualan tidak mempengaruhi kesulitan keuangan. Hal ini karena jika 

nilai pertumbuhan penjualan rendah maka akan berdampak pada 

penurunan laba, namun penurunan laba tahun ini tidak akan menyebabkan 

financial distress bagi perusahaan, tetapi akan mempengaruhinya apabila 

perusahaan telah menderita kerugian setidaknya selama dua tahun 
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berturut-turut. Hasil penelitian ini didasarkan pada teori sinyal. Singkat 

kata, kehadiran pertumbuhan penjualan di suatu perusahaan yang 

memberikan sinyal positif dan kabar baik bagi investor dan investor yang 

tertarik dengan pergerakan selanjutnya membuat mereka lebih percaya. 

Sebagai hasilldari analisis regresildata panel, ditemukan bahwa 

peningkatan penjualan tidak mempengaruhi financial distress. Jika nilai 

pertumbuhan penjualan rendah maka akan berdampak pada penurunan 

laba, namun penurunan labaltahun ini tidaklakan berdampak pada 

financial distress, namun perusahaan telah financial distress apabila rugi 

selamaldua tahun berturut-turut. Hasillpenelitian ini didasarkan pada teori 

signaling. Dengan kata lain, tertarik dengan kehadiran perusahaan yang 

memberikan sinyal positif atau kabar baik dalam solusi yang diambil bagi 

investor dan investor.  

Penelitianlini sejalan denganlpenelitian yang dilakukan oleh 

Ramadhani & Khairunnisa (2019), Nurhayati et al., (2019), serta Sutra & 

Mais (2019) membuktikan sales growth tidak berpengaruh terhadap 

terjadinya financial distress. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh, Widhiari & Merkusiwati (2015), 

Handayani et al., (2019) serta Amanda & Tasman (2019) membuktikan 

sales growth berpengaruh signifikan terhadap financial distress..  

4.2.5.2.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress 

Hipotesis kelima dalamlpenelitian ini adalah melihatlpengaruh 

dari ukuran perusahaanlterhadap financial distress. DalamlTabel 4.10 
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hasil ujilregresi datalpanel nilai probabilitaslvariabel ukuran perusahaan 

0,4507 lebih besar dari 0,05 (0,4507 > 0,05). Dengan demikianlhipotesis 

(H5) ditolak yakni ukuran perusahaan tidaklberpengaruh terhadap 

financial distress. 

Ukuran perusahaan adalah ukuran dari total aset yang 

dimilikinya. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat menentukan 

seberapa mudah suatu perusahaan menghimpun dana di pasar modal. 

Perusahaan kecil biasanya tidak memiliki akses ke pasarlmodal 

yanglterorganisir, tetapi biaya dimuka untuk menjual sejumlah kecil 

sekuritas yang memiliki akses dapat menjadi penghalang. Teori 

signaling menyatakan bahwa semakin banyak total aset yang dimiliki 

perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami 

kesulitan keuangan. 

Hasilkdari analisis regresikdata panel menunjukkanlbahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruhlterhadap financialldistress. Hal ini 

dikarenakan tidak terjadi pemisahan perusahaan hotel, restoran, dan 

pariwisata yang sudah mature dengan perusahaan yang baru 

berkembang. 

 Hasil penelitian ini didasarkan pada teori sinyal. Dengan kata 

lain, ukuran perusahaan dalam suatu perusahaan memberikan sinyal 

positif atau kabar baik kepada investor untuk suatu keputusan, dan 

investor tertarik untuk mengambil tindakan lebih lanjut, memungkinkan 

investor untuk mendapatkan lebih banyak dari perusahaan. Memberikan 
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keyakinan pada investor bahwalperusahaan tersebut sehatlatau terhindr 

dari kondisilfinancial distress. 

Penelitian ini sejalanldengan penelitian yang dilakukanloleh 

Kristanti et al.,(2016), Varirera & Adi, (2021), serta Ananto et al., 

(2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap financial distress. Penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Salim & Dillak (2021), Syuhada 

et al., (2020) serta Azalia & Rahayu (2019) meneliti variabel ukuran 

perusahaan dengan hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

financial distress. 

4.2.5.3   Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukaniuntuk mengetahui apakah variable 

independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. 

Pengujianlini dilakukan dengan menggunakanlsignificance level 0,05 (α 

= 5%). Apabilalnilai signifikansi lebihlkecil dari derajat kepercayaan 

makalhipotesis alternative diterima yang menyatakan bahwa semua 

varia1bellindependen secara simultan mempengaruhi variable dependen. 

Pada Tabel 4.14 uji regresi data panel nilai probabilitas (F-statistic) 

sebesari0,000012 lebih kecil dari signifikansi 0,05 (0,000012<0,05). 

Artinya variabel independen yakni gander diversity, biaya agensi 

manajerial, operating capacity, sales growth, dan ukuran perusahaan 

secara simultan berpengaruh terhadap financial distress. 
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4.2.5.4 Koefisien Determinasi (R
2
)  

 Koefisien determinasi (R
2
) mengukur kemampuan model untuk 

memperhitungkan perubahan variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi antara 0 dan 1. Nilai R
2
  yang kecil menunjukkan kemampuan 

variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Nilai 

yang mendekati 1 berarti bahwa variabel independen menyediakan hampir 

semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi perubahan variabel 

dependen. (Ghozali, 2013). PadakTabel 4.14 menunjukkanlkoefisien 

determinasi (R
2
) yang menunjukkanlnilai 0,300498. Hal ini menunjukkan 

bahwa kontribusi variabel independen yakni gender diversity, biaya agensi 

manajerial, operating capacity, sales growth, dan ukuran perusahaan 

dalam menjelaskanlvariabel dependen yakni financial distress adalah 

sebesar 30% , sedangkan sisanya sebesar 70% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diukur dalam model regresi ini, seperti financial leverage, 

profitabilitas, rasio aktivitas, arusikas, mekanisme corporateigovernance, 

dan lain-lain. 

 

 


