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ABSTRAK 

 
       Calon investor perlu untuk mengetahui kelangsungan hidup dari suatu 
perusahaan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan investasinya. Selain itu, bagi perusahaan digunakan untuk mengetahui 
gejala financial distress sehingga diharapkan perusahaan mampu mengambil 
keputusan yang strategis guna menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasiokeuangan profit 
margin, likuiditas, profitabilitas, financial leverage serta rasio dari arus kas 
mampu digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress perusahaan. 
       Periode yang digunakan adalah tahun 2007-2009. Dengan rincian data tahun 
2007 dan 2008 digunakan untuk membedakan perusahaan yang sehat dan 
mengalami financial distress, tahun 2009 digunakan untuk mengolah data. Jumlah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2007-2009 terdapat 193 perusahaan. 
Namun secara total, terpilih 79 perusahaan untuk analysis sample sesuai kriteria 
yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan perusahaan sehat dan perusahaan 
financial distress sebagai variabel dependen dan rasio keuangan sebagai variabel 
independennya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data secara statistik 
adalah Multivariate Discriminant Analysis (MDA) dengan menggunakan model 
stepwise. 
       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio Profit Margin (NI/S), 
Likuiditas (CA/TA), Profitabilitas (NI/TA), Financial Leverage (TL/TA, 
LTD/TA serta LTD/TL) mempunyai pengaruh signifikan terhadap prediksi 
financial distress perusahaan. Sedangkan rasio Likuiditas (CA/CL dan WC/TA), 
Profitabilitas (NI/EQ) serta arus kas (CFFO/CL dan CFFO/TL) merupakan rasio 
yang tidak berpengaruh signifikan untuk memprediksi financial distress. Hal ini 
dikarenakan rasio-rasio tersebut berorientasi untuk jangka pendek. Apabila 
perusahaan mengalami financial distress, perusahaan dapat mengantisipasinya 
dengan mengambil langkah misalnya membayar hutang secara lebih lambat, 
meminjam dari bank, mengeluarkan wesel dan sebagainya. 
 
Kata kunci: Financial distres dan  rasio keuangan 
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ABSTRACT 
 

       Prospective investors need to know the viability of a company which serve as 
the basis for consideration in investment decision making. In addition, the 
company used to know the indication of financial distress so that the companyis 
able to take strategic decisions in order to save the company from bankruptcy. The 
objective of this research is to know financial ratio influence profit margin, 
liquidity, profitabilitas, financial leverage along with from cash flow ratio can be 
used to predict company financial distress. 
       Year period used is 2007-2009. With detailed data from 2007 and 2008 are 
used to distinguish healty companies experiencing financial distress and, in 2009 
used to process data. The number of manufacturing companies listed on the ISX 
2007-2009 there were 193 companies. But in total, 79 companies selected for 
sample analysis according to the criteria defined. This study used healthy 
companies and companies financial distress as the dependent variable and 
financial ratios as independent variables. The methods used to analyze data 
statistically is Multivariate Discriminant Analysis (MDA) using stepwise model. 
       The results of this study indicate that the ratio of profit margin (NI/S), 
liquidity (CA/TA), profitability (NI/TA), financial leverage (TL/TA, LTD/TA dan 
LTD/TL) has a significant effect on the financial distress prediction company. 
While the liquidity ratio (CA/CL and WC/TA), profitability (NI/EQ) and it cash 
flows (CFFO/CL and CFFO/TL) is a ratio which has no significant effect in 
predicting financial distress. This is because these ratios for short-term oriented. 
When companies experience financial distress, the company can anticipate them 
by taking steps such as paying off debt more slowly, to borrow from banks, issue 
money orders, etc. 
 
Keywords: Financial distress and financial ratios 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Seiring dengan krisis multidimensi yang melanda di Indonesia, banyak 

masalah dan penderitaan yang dialami bangsa ini. Yang paling menonjol adalah 

dalam aspek ekonomi, yaitu semakin terpuruknya kegiatan ekonomi karena 

semakin banyak perusahaan yang bangkrut, perbankan yang dilikuidasi, serta 

meningkatnya jumlah tenaga kerja yang menganggur. 

       Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi standar penyusunan dan 

penyajian yang telah ditetapkan. Kendati demikian, informasi yang disajikan 

melalui laporan keuangan tersebut tidak dapat menjelaskan semua hal, terutama 

yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. 

Sebuah perusahaan yang tidak diragukan kelangsungan usahanya oleh auditor 

tiba-tiba mengalami sebuah kebangkrutan. Hal ini dapat diakibatkan oleh banyak 

faktor antara lain masalah ekonomi nasional yang besar seperti inflasi besar-

besaran yang terjadi di Indonesia pada era 1997/1998 dan masalah etika 

perusahaan seperti dialami salah satu Certified Public Accounting Firm (Kantor 

Akuntan Bersertifikat) yang saat itu masuk kategori The Big Five, Andersen. 

Andersen dinyatakan bersalah ikut menutup-nutupi dan membantu perekayasaan 

laporan keuangan kliennya, Enron, perusahaan ketujuh terbesar di Amerika, yang 

mengakibatkan kedua perusahaan besar itu bangkrut dan ditutup. 



 
 

       Pada saat krisis ekonomi 1998, kondisi industri di Indonesia mengalami 

kesulitan keuangan yang buruk. Menurut catatan BPS, yang mengalami 

pertumbuhan positif hanyalah sektor pertanian, sektor gas, listrik dan air bersih, 

serta pengangkutan dan komunikasi. Sementara sektor manufaktur mengalami 

kesulitan keuangan yang buruk. Data BPS mencatat hampir 13% dari sektor 

manufaktur ini mengalami kepailitan (Brahmana, 2005). Menurut Tambunan yang 

dikutip oleh Brahmana (2005), yang membuat hancur sektor industri manufaktur 

ini adalah akibat turunnya kemampuan belanja (purchasing power) masyarakat 

dan lesunya kegiatan-kegiatan ekonomi domestik yang membuat menurunnya 

jumlah permintaan agregat (AD), yang terdiri dari final demand dari masyarakat 

dan intermediated demand dari sektor-sektor ekonomi (termasuk ekonomi itu 

sendiri) terhadap produk-produk manufaktur. Sedangkan dampak melalui sisi 

penawaran agregat (AS) terutama karena tingginya suku bunga pinjaman, 

terbatasnya kredit dari bank, mahalnya bahan-bahan baku impor, dan akibat 

ditolaknya letter of credit (LC) yang dikeluarkan baik oleh bank-bank nasional 

dan bank-bank dari luar negeri. Hal inilah yang menyebabkan banyak perusahaan 

di sektor manufaktur mengalami kesulitan keuangan maupun kepailitan. Bahkan, 

tidak sedikit perusahaan yang terpaksa delisted dari Bursa Efek Indonesia. 

       Menjelang akhir tahun 2007, PT Industri Soda Indonesia (ISI) telah 

dilikuidasi oleh pemerintah karena perseroan tersebut mengalami kerugian. 

Likuidasi ISI dilakukan setelah pemerintah sebelumnya melikuidasi PT Kertas 

Kraft Aceh (KKA). Aktivitas perseroan ISI pada periode itu mencapai Rp157,57 

milyar, sedangkan kewajibannya mencapai Rp241,06 milyar. Perseroan juga 



 
 

mencatat rasio utang terhadap ekuitas yang mencapai -288,72%, sedangkan net 

profit margin -25,88% (Jatmiko, 2008). 

       Basri (1998) yang dikutip oleh Fanny dan Saputra (2005) menemukan sekitar 

80% dari lebih 280 perusahaan yang sudah go public praktis bisa dikategorikan 

sudah bangkrut sebab nilai aset perusahaan-perusahaan tersebut saat ini jauh di 

bawah angka nominal utang atau pinjaman luar negerinya. Beberapa peneliti 

terdahulu mencoba untuk melihat sejauh mana kebangkrutan tersebut benar-benar 

terjadi. Hasil penelitian Chang dan Lee (1999) yang dikutip oleh Sung Suk 

(2007), model financial distress tidak bisa diterapkan pada kondisi masa krisis. 

Oleh karena itu perlu perlu dikembangkan prediksi financial distress khusus pada 

masa krisis tersebut. Para investor menaruh perhatian pada peluang financial 

distress perusahaan, karena akan mempengaruhi nilai perusahaan dan nilai saham. 

Oleh karena itu, apabila terdapat beberapa faktor sebagai variabel yang dapat 

menjelaskan financial distress perusahaan, hal itu akan memberi informasi yang 

berarti kepada investor yang bersangkutan.  

       Penelitian yang dilakukan oleh Hofer (1980) dan Whiteker (1999) yang 

dikutip oleh Almilia (2006) mendefinisikan financial distress sebagai suatu 

kondisi perusahaan mengalami laba bersih (net income) negatif selama beberapa 

tahun. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Luciana (2004) mendefinisikan 

financial distress sebagai suatu kondisi dimana perusahaan mengalami delisted 

akibat laba bersih dan nilai buku ekuitas negatif berturut-turut serta perusahaan 

tersebut telah di merger. 

 



 
 

       Luciana (2004) serta Atmini dan Andayani (2006), menjelaskan bahwa 

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kondisi financial distress perusahaan 

pada umumnya menggunakan rasio keuangan perusahaan. Perluasan dari 

penelitian yang berkaitan dengan prediksi financial distress suatu perusahaan 

telah dilakukan dengan memasukkan variabel-variabel penjelas lain yaitu kondisi 

ekonomi (misalnya:tingkat inflasi), sensitivitas perusahaan terhadap kondisi 

ekonomi, opini yang diberikan auditor pada laporan keuangan kliennya dan 

perbedaan industri. 

       Perusahaan W.T. Grant pada perode 1966 hingga 1975 mempunyai laba 

bersih yang baik dan stabil sedangkan arus kas selalu menunjukkan angka negatif 

dan ada penurunan yang signifikan pada tingkat likuiditas perusahaan dikarenakan 

perusahaan terlalu banyak memiliki piutang dan persediaan. Apabila melihat laba 

perusahaan, seharusnya perusahaan bisa tetap bertahan tetapi kenyataan justru 

menunjukkan bahwa W.T. Grant mengalami kebangkrutan (Baskoro, 2007). Oleh 

sebab itu penting bagi perusahaan untuk mengukur jumlah kas operasi dengan 

tepat. Sehingga kinerja perusahaan tidak hanya dilihat dari tolok ukur laba, tetapi 

variabel dari arus kas juga mempunyai peran yang besar terhadap tingkat 

kesehatan perusahaan. 

       Almilia (2006), Luciana (2004) serta Brahmana (2005), menerangkan bahwa 

kondisi financial distress pada perusahaan umumnya direaksi oleh pihak-pihak 

eksternal perusahaan seperti: investor, kreditor, auditor, pemerintah dan pemilik 

perusahaan. Almilia (2006) dan Brahmana (2005) menyebutkan pihak-pihak 

eksternal perusahaan biasanya bereaksi terhadap sinyal distress seperti: 

penundaan pengiriman, masalah kualitas produk, hilangnya kepercayaan diri para 



 
 

pelanggan, tagihan dari bank atau kreditur, dan lain sebagainya untuk 

mengindikasikan adanya financial distress, keadaan yang sangat sulit bahkan 

dapat dikatakan mendekati kebangkrutan yang apabila tidak segera diselesaikan 

akan berdampak besar pada perusahaan-perusahaan tersebut dengan hilangnya 

kepercayaan dari stakeholder. 

      Harnanto (1994) yang dikutip oleh Meriewaty dan Setyani (2005) 

mengemukakan bahwa, Informasi dalam laporan keuangan diharapkan akan 

digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pembuatan keputusan ekonomi. Menurut Foster (1986) yang dikutip oleh 

Meythi (2005), informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan dibutuhkan 

oleh banyak pihak, diantaranya yaitu pemegang saham, investor dan analisis 

sekuritas, manajer, pemberi pinjaman dan pemasok, karyawan dan bahkan 

pemerintah. Ada dua alasan mengapa pihak-pihak ini membutuhkan informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan yaitu: 

1. Informasi yang ada dalam laporan keuangan memiliki potensi untuk 

mengurangi ketidakpastian. 

2. Informasi laporan keuangan merupakan sumber informasi yang dapat 

berkompetisi dengan sumber informasi lainnya. 

        Kebangkrutan suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui laporan 

keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah 

satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan perusahaan, yang sangat berguna untuk mendukung 

pengambilan keputusan yang tepat. Platt dan Platt (2002) yang dikutip oleh 



 
 

Luciana (2004) mendefinisikan financial distress sebagai tahapan penurunan 

kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun 

likuidasi. Platt dan Platt (2002) juga menyatakan kegunaan informasi jika suatu 

perusahaan mengalami financial distress adalah: 

1. Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah 

sebelum terjadinya kebangkrutan. 

2. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takover agar 

perusahaan lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola 

perusahaan dengan lebih baik. 

3. Memberikan tanda peringatan dini/awal adanya kebangkrutan pada masa 

yang akan datang. 

       Analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai suatu cara yang tepat 

untuk digunakan dalam memprediksi kebangkrutan. Laporan keuangan dapat 

dijadikan dasar untuk mengukur kesehatan suatu perusahaan melalui rasio-rasio 

keuangan sebagai proksi yang ada. Kesehatan suatu perusahaan akan 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya, distribusi 

asetnya, keefektifan penggunaan asetnya, hasil usaha atau pendapatan yang telah 

dicapai, bebean-beban tetap yang harus dibayar, serta potensi kebangkrutan yang 

akan dialami. Oleh karena itu, rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi 

kebangkrutan bisnis untuk periode satu sampai lima tahun sebelum bisnis tersebut 

benar-benar bangkrut. Nasser dan Aryati (2000) yang dikutip oleh Brahmana 

(2005).  



 
 

        Laporan keuangan dapat dijadikan dasar untuk mengukur kesehatan suatu 

perusahaan melalui rasio-rasio keuangan yang ada. Analisis laporan keuangan 

dengan menggunakan rasio-rasio adalah suatu model terhadap langkah yang 

sering digunakan oleh suatu perusahaan. Menurut Foster (1986) empat hal yang 

mendorong analisis laporan keuangan dilakukan dengan model rasio keuangan 

yaitu: 

1. Untuk mengendalikan pengaruh perbedaan besaran antar perusahaan atau 

antar waktu. 

2. Untuk membuat data menjadi lebih memenuhi asumsi alat statistik yang 

digunakan. 

3. Untuk menginvestigasi teori yang terkait dengan rasio keuangan. 

4. Untuk mengkaji hubungan empirik antara rasio keuangan dan estimasi 

atau prediksi variabel tertentu (seperti kebangkrutan atau financial 

distress). 

       Untuk membuktikan bahwa laporan keuangan  bermanfaat maka dilakukan 

penelitian mengenai manfaat laporan keuangan. Salah satu bentuk penelitian yang 

menggunakan rasio-rasio keuangan yaitu penelitian-penelitian yang berkaitan 

dengan manfaat laporan keuangan untuk tujuan memprediksikan kinerja 

perusahaan seperti kebangkrutan dan financial distress. 

       Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan. Model financial distress 

perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi financial distress 

perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk 

mengantisipasi yang mengarah kepada kebangkrutan. 



 
 

       Penelitian financial distress dan kebangkrutan perusahaan seperti yang 

dilakukan oleh Platt dan Platt (1990) yang dikutip oleh Luciana (2004), 

menggunakan sampel pada beberapa industri. Untuk mengontrol perbedaan 

industri maka digunakan industry normalizing ratios. Platt dan Platt (1990) 

melakukan penyelidikan stabilitas dan kelengkapan model kebangkrutan 

berdasarkan industry-relative ratio yang dibandingkan dengan rasio yang tidak 

disesuaikan berdasarkan jenis industrinya. Selain itu, penelitian-penelitian 

tersebut telah dikembangkan berbagai model, diantaranya adalah discriminant 

analisist, logit analysis, dan genetic algorithm (Brahmana, 2005). 

       Almilia dan Kristijadi (2003) mengemukakan bahwa laporan keuangan 

beserta pengungkapannya dibuat perusahaan dengan tujuan memberikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan-keputusan investasi dan 

pendanaan, seperti yang dinyatakan dalam SFAC No.1 bahwa laporan keuangan 

harus memberikan informasi: 

1. Untuk keputusan investasi dan kredit. 

2. Mengenai jumlah dan timing arus kas. 

3. Mengenai aset dan kewajiban. 

4. Mengenai kinerja perusahaan. 

5. Mengenai sumber dan pengenaan kas. 

6. Penjelas dan interpretif. 

7. Untuk menilai stewardship. 

Ketujuh tujuan ini terangkum dengan disajikannya laporan laba rugi, neraca, 

laporan arus kas, dan pengungkapan laporan keuangan. 



 
 

       Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah 

perusahaan adalah kegunaannya untuk meramal kontinuitas atau kelangsungan 

hidup perusahaan. Prediksi kelangsungan hidup perusahaan sangat penting bagi 

manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya 

kebangkrutan. 

       Altman (1968) menemukan bahwa rasio-rasio tertentu, terutama likuiditas, 

profitabilitas, leverage dan aktivitas perusahaan, memberikan manfaat terbesar 

dalam rangka mendeteksi dan memprediksi kebangkrutan perusahaan. Model 

Altman ini dikenal dengan Z-score yang merupakan kombinasi dari beberapa 

rasio keuangan yang dianggap dapat memprediksi terjadinya kebangkrutan pada 

sebuah perusahaan. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Almilia (2006) dengan menggunakan regresi 

multinomial logit untuk mengetahui tingkat signifikasi rasio keuangan terhadap 

prediksi financial distress suatu perusahaan. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah perusahaan yang mengalami financial distress dengan 

kriteria: perusahaan yang mengalami kerugian atau laba bersih (net income) dua 

tahun berturut-turut dan perusahaan yang mengalami laba bersih (net income) 

negatif dan nilai buku ekuitas negatif dua tahun berturut-turut. Dari penelitian 

tersebut didapatkan bahwa rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk 

memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan. Pada penelitian tersebut, 

rasio-rasio keuangan yang paling dominan dalam menentukan financial distress 

adalah rasio liquiditas (CA/TA), rasio financial leverage (TL/TA) dan rasio dari 

aktivitas operasi (CFFO/CL dan CFFO/TL). 



 
 

       Penelitian serupa dilakukan oleh Almilia dan Kristijadi (2003) dengan 

menggunakan rasio keuangan berdasarkan yang telah dilakukan oleh Platt dan 

Platt (2002) untuk digunakan dalam memprediksi kondisi financial distress suatu 

perusahaan. Sampel yang digunakan yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah perusahaan yang mengalami financial distress dengan kriteria: perusahaan 

yang mengalami laba bersih operasi (net operating income) negatif dua tahun 

berturut-turut dan selama dua tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran 

dividen. Dari penelitian tersebut didapatkan rasio keuangan yang paling dominan 

dalam memprediksi kondisi financial distress, diantaranya adalah rasio profit 

margin (NI/S), rasio financial leverage (CL/TA), rasio liquiditas (CA/CL) dan 

rasio pertumbuhan (GROWTH NI/TA). 

       Berdasarkan uraian di atas penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali 

penelitian yang dilakukan Almilia (2006) untuk memperoleh bukti empiris 

tentang kemampuan rasio-rasio keuangan dalam memprediksi financial distress 

suatu perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

terletak pada metode analisis rasio keuangan, kriteria dalam pemilihan perusahaan 

dalam kategori yang mengalami financial distress dan tahun sampel yang diteliti. 

       Penelitian sebelumnya menggunakan metode regresi multinomial logit untuk 

menganalisis rasio-rasio keuangan dalam analisisnya sedangkan penelitian ini 

menggunakan MDA (Multivariate Discriminant Analysis), karena peneliti 

mengasumsikan variabel-variabel independen harus menyebar mengikuti 

distribusi multivariate normal dan variance-covariance matrix harus homogen 

(Altman, 1968). Adnan dan Kurniasih (2000) dalam Adnan dan Taufiq (2001) 

menyebutkan, penelitian dengan menggunakan metode MDA (Multivariate 



 
 

Discriminant Analysis) bisa digunakan dalam memprediksi kondisi financial 

distress dalam perusahaan perbankan maupun non-perbankan. 

       Penelitian sebelumnya menggunakan sampel dengan periode waktu 1998-

2001 dengan rincian tahun 1998-1999 adalah tahun data yang diolah. Sedangkan 

tahun 2000-2001 adalah digunakan sebagai pedoman apakah perusahaan 

mengalami financial distress atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan sampel 

dengan periode waktu 2007-2009, data laporan keuangan tahun 2007-2008 

digunakan sebagai pedoman penentuan apakah suatu perusahaan mengalami 

financial distress atau tidak. Sedangkan data laporan keuangan tahun 2009 

merupakan data yang akan diolah. 

       Penelitian sebelumnya mengambil kriteria pengelompokan perusahaan 

distress condition berdasarkan laba bersih (net incone) dan nilai buku ekuitas 

negatif dua tahun berturut-turut, sedangkan penelitian ini memilih kriteria 

pengelompokan distress condition berdasarkan Earning per Share (EPS) negatif 

(Eloumi dan Gueyie, 2001) dan tidak melakukan pembayaran dividen selama dua 

tahun berturut-turut (Almilia dan Kristijadi, 2003). Earning per Share (EPS) 

dipilih karena nilai laba per lembar saham mencerminkan efisiensi manajemen 

dalam operasinya sehingga mampu memenuhi apa yang menjadi kewajiban bagi 

perusahaan, sedangkan pembagian dividen mencerminkan pemenuhan kewajiban 

kepada para pemegang saham.  

       Berdasarkan  latar belakang masalah di atas, peneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian dalam membuktikan sebarapa besar tingkat signifikasi 

proksi rasio-rasio keuangan dalam memprediksi kondisi financial distress 



 
 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan 

manufaktur dipilih karena sebagian besar perusahaan publik yang listing di Bursa 

Efek Indonesia adalah perusahaan manufaktur, yang diharapkan hasil penelitian 

lebih akurat dengan memperbanyak sampel perusahaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Dari uraian di atas, maka penulis memunculkan permasalahan sebagai 

berikut: Apakah rasio keuangan profit margin (Net Income to Sales), Likuiditas 

(Current Assets to Current Liabilities, Work of Capital to Total Assets, Current 

Assets to Total Assets), Profitabilitas (Net Income to Total Assets dan Net Income 

to Stock Holder Equity), Financial Leverage (Total Liabilities to Total Assets, 

Long Term Debt to Total Assets, Long Term Debt to Total Liabilities), Rasio dari 

arus kas (Cash Flow From Operation to Current Liabilities, Cash Flow From 

Operation to Total Liabilities)  secara parsial mampu memprediksi financial 

distress perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitiaan 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

       Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui rasio keuangan Profit Margin (Net Income to Sales), Likuiditas 

(Current Assets to Current Liabilities, Work of Capital to Total Assets, Current 

Assets to Total Assets), Profitabilitas (Net Income to Total Assets dan Net Income 

to Stock Holder Equity), Financial Leverage (Total Liabilities to Total Assets, 

Long Term Debt to Total Assets, Long Term Debt to Total Liabilities), Rasio dari 



 
 

arus kas (Cash Flow From Operation to Current Liabilities, Cash Flow From 

Operation to Total Liabilities) secara parsial mempunyai pengaruh dalam 

memprediksi  financial distress perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

1.3.2 Kontribusi Penelitian 

       Suatu penelitian tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan kontribusi bagi 

banyak pihak. Maka dari itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

membawa manfaat atau kontribusi: 

1. Kontribusi teoritis: 

Penelitian ini dapat menunjukkan tentang rasio keuangan yang paling 

dominan dalam memprediksi kondisi financial distress. Sehingga untuk 

penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai 

rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. 

2. Kontribusi Praktis: 

a. Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan 

atau dasar bagi perusahaan-perusahaan yang sejenis dengan sampel 

penelitian untuk mengetahui gejala financial distress pada 

perusahaan sejak dini sehingga diharapkan perusahaan mampu 

mengambil keputusan yang strategis dan bijaksana untuk 

menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Bentuk 

pelaksanaan dari keputusan tersebut bisa berupa merger, takeover, 

konsolidasi serta penjualan aset tetap perusahaan. 



 
 

b. Investor, diharapkan penelitian ini mampu dijadikan sebagai dasar 

bagi investor dalam pengambilan keputusan investasinya dengan 

memprediksi kelangsungan hidup perusahaannya. Apabila diketahui 

perusahaannya mengalami non-distress, maka investor dapat 

mempertahankan investasinya di perusahaannya tersebut. Namun 

jika prediksi memperlihatkan perusahaannya mengalami financial 

distress, sebaiknya invetor segera melepas atau menjual sahamnya 

di pasar saham karena kondisi financial distress dapat menyebabkan 

kebangkrutan dan earnings per share atas kepemilikan di 

perusahaan tersebut terus menurun sehingga merugikan investor 

apabila tidak segera dijual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Teori Akuntansi Positif 

       Penelitian ini dilakukan atas dasar dasar Teori Akuntansi Positif. Positive 

Accounting Theory (PAT) berkaitan dengan prediksi tindakan yang dilakukan 

manajer perusahaan seperti pilihan kebijakan akuntansi oleh perusahaan dan 

bagaimana perusahaan akan menanggapi standar akuntansi baru tersebut (Riahi 

dan Belkaoui, 2000). Teori Akuntansi Positif mempunyai pandangan bahwa 

kebijakan akuntansi dipilih sebagai bagian dari masalah untuk meminimalisasi 

biaya kontrak, sehingga dapat mempertahankan efisiensi perusahaan. Contoh dari 

kontrak yang dilakukannya seperti: kontrak dengan karyawan (termasuk manajer), 

pemasok dan penyedia modal yang merupakan bagian terpenting bagi operasional 

perusahaan. 

       Prediksi yang dibuat oleh Teori Akuntansi Positif (PAT) sebagian besar 

diinterpretasikan dalam tiga hipotesis yang diformulasikan oleh Watts dan 

Zimmerman (1986). Menurut Watts dan Zimmerman (1986), hipotesis-hipotesis 

tersebut antara lain (Riahi dan Belkaoui, 2000): 

a. Hipotesis Rencana Bonus (The Bonus Plan Hypothesis). Manajer yang 

menggunakan bonus plan diprediksikan untuk memilih kebijakan 

akuntansi yang kurang konservatif dibandingkan dengan manajer yang 

tidak menggunakannya. Selain itu, dengan menggunakan bonus plan juga 



 
 

menentang usulan standar akuntansi yang dapat menurunkan pelaporan net 

income perusahaan. 

b. Hipotesis Perjanjian Hutang (The Debt-Covenant Hypothesis). 

Kebanyakan kesepakatan hutang berisi perjanjian bahwa peminjam harus 

memenuhi ketentuan-ketentuan kesepakatan. Semakin dekat kebijakan 

akuntansi perusahaan dengan pelanggaran terhadap perjanjian hutang, 

maka manajer perusahaan semakin selektif dalam menyeleksi prosedur 

akuntansi yang menggeser pelaporan earnings dari periode yang akan 

datang ke periode saat ini. Alasan tersebut dilakukan karena penambahan 

pelaporan net income akan mengurangi probabilitas dari kegagalan secara 

teknikal. 

c. Hipotesis Biaya Politik (The Political Cost Hypothesis). Semakin besar 

biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan, maka manajer lebih suka 

untuk memilih kebijakan akuntansi yang menangguhkan pelaporan 

earnings periode saat ini ke dalam periode yang akan datang. 

       Teori Akuntansi Positif mempunyai hubungan yang erat dengan kondisi 

perusahaan yang mengalami financial distress. Perusahaan yang mengalami 

kesulitan keuangan (financial distress) dapat menggunakan teori ini sebagai 

langkah perusahaan untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Pendekatan 

teori ini atas perusahaan financial distress adalah perusahaan dapat 

meminimalkan berbagai macam biaya pengadaan kontrak yang berkaitan dengan 

kontrak-kontrak tersebut, seperti biaya negosiasi, biaya monitoring kinerja 

kontrak serta biaya yang diperkirakan atas kebangkrutan atau kegagalan lain. 

Banyak dari kontrak ini melibatkan variabel-variabel akuntansi, misalnya: kontrak 



 
 

perusahaan dengan pemasok tergantung pada variabel likuiditas dan variabel 

keuangan, pemberi pinjaman membutuhkan perlindungan dalam bentuk 

pemeliharaan rasio keuangan tertentu seperti rasio hutang terhadap ekuitas atau 

bunga yang diperoleh, atau tingkat minimum modal kerja atau ekuitas (Riahi dan 

Belkaoui, 2000). 

       Sebelum dilakukan kesepakatan perjanjian kontrak antara pihak kreditur 

dengan pihak debitur, pihak kreditur mengajukan syarat untuk memberi batasan 

kepada pihak debitur atas pembagian dividen para pemegang saham guna untuk 

memenuhi kewajiban hutangnya terlebih dahulu sesuai perjanjian kontrak. 

Menurut hipotesis perjanjian hutang, ketika perusahaan mengalami financial 

distress, maka ada kemungkinan besar perusahaan melanggar perjanjian tersebut. 

Hipotesis perjanjian hutang memprediksi dengan rasio hutang terhadap ekuitas 

yang tinggi akan membuat manajer memilih kebijakan akuntansi yang kurang 

koservatif dibandingkan nilai rasio yang rendah. Namun, apabila perjanjian 

kontrak hutang tersebut dilanggar oleh pihak debitur, maka pihak kreditur dapat 

memberlakukan sanksi kepada pihak debitur tersebut. 

2.2 Clean Surplus Theory dan Rasio Keuangan Perusahaan 

       Selain berdasarkan Teori Akuntansi Positif, penelitian ini dilakukan atas 

dasar Ohlson’s Clean Surplus Theory yang dikemukakan oleh Ohlson (1995). 

Ohlson’s Clean Surplus Theory menjelaskan bahwa nilai pasar dari perusahaan 

dapat diekspresikan dalam variabel laporan laba rugi dan neraca. Clean Surplus 

Theory menekankan pada kegunaan dari informasi laopran keuangan saat ini 

untuk memprediksi earnings di masa depan. Hubungan antara Clean Surplus 



 
 

Theory dengan penggunaan rasio keuangan dalam memprediksi financial distress 

adalah besarnya rasio keuangan yang sebagai variabel dari laporan keuangan yang 

menunjukkan jumlah perbandingan antara pos laporan keuangan yang satu dengan 

pos keuangan yang lainnya, merupakan gambaran kinerja perusahaan yang sudah 

terangkum di dalam laporan keuangan. Oleh karena itu manfaat rasio tersebut bisa 

digunakan untuk memprediksi kondisi tingkat kesulitan keuangan (financial 

distress) perusahaan (Riahi dan Belkaoui, 2000). 

       Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari perbandingan dari satu pos 

laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan 

(Meiewaty dan Setyani, 2005). Dengan rasio-rasio keuangan tersebut akan tampak 

jelas berbagai indikator keuangan yang dapat mengungkapkan kondisi keuangan 

suatu perusahaan maupun kinerja yang dicapai perusahaan untuk periode tertentu. 

       Rasio keuangan (financial ratios) adalah hubungan yang dihitung dari 

informasi keuangan sebuah perusahaan dan digunakan untuk tujuan perbandingan 

(Westerfiaeld et al, 2009: 78). Keown, et al (1999: 108) berpendapat bahwa rasio 

keuangan adalah alat utama untuk menganalisis keuangan. 

2.3 Manfaat Rasio Keuangan 

       Rasio keuangan berguna untuk mengidentifikasi beberapa kekuatan dan 

kelemahan keuangan perusahaan (Keown et al, 1999:91). Rasio dapat 

menggambarkan satu hubungan atau mempertimbangkan antara suatu jumlah 

tertentu dengan jumlah yang lain. Melalui rasio keuangan dapat diperoleh manfaat 

untuk membuat perbandingan dalam dua hal, yakni: 



 
 

1. Rasio keuangan suatu perusahaan bisa dibandingkan dari waktu ke waktu 

(relevan) untuk mengamati kecenderungan (tren) yang sedang terjadi. 

2. Rasio keuangan bisa diperbandingkan antar perusahaan yang bergerak 

dalam bidang industri yang sama (comparabilitas). 

       Menurut Keown et al, (1999: 108) terdapat dua kelompok yang menganggap 

rasio keuangan berguna, yakni: 

1. Manajer, yang menerapkan rasio untuk membantu, menganalisis, 

mengendalikan serta meningkatkan kinerja operasional perusahaan 

sepanjang waktu. Bagian terpenting atas anilisis para manajer terhadap 

rasio keuangan adalah yang sering berkaitan dengan berbagai ukuran 

profitabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dari 

sudut pandang pemilik. 

2. Para analis, analis merupakan pihak eksternal bagi perusahaan. Analisis 

terhadap rasio keuangan yang digunakan oleh para analis ini lebih 

ditekankan pada sejarah penggunaan utang oleh perusahaan serta 

kemampuannya untuk membayar bunga dan pokok pinjamannya. Brigham 

dan Houston (2006: 119) mengklasifikasikan analis menjadi dua, antara 

lain: a) analis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analis peringkat 

obligasi, yang menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan 

kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya; b) analis 

saham, yang tertarik pada efisiensi, risiko dan prospek pertumbuhan 

perusahaan. 

 



 
 

2.4 Analisis Rasio Keuangan 

       Analisis rasio keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengetahui atau menggambarkan posisi kinerja keuangan perusahaan, yang 

merupakan perbandingan dari dua unsur yang sistematis. Analisis dan interpretasi 

dari macam-macam rasio dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang 

kondisi keuangan dan prestasi perusahaan dibandingkan analisis yang hanya 

didasarkan atas data keuangan sendiri-sendiri yang tidak berbentuk rasio (Van 

Horne, 1995) yang dikutip oleh (Sihombing, 2008). Analisis rasio adalah salah 

satu cara pemrosesan dan pengiterpretasian informasi akuntansi, yang dinyatakan 

dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara 

angka yang satu dengan angka yang lainnya dari suatu laporan keuangan. 

       Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk membantu meramalkan 

keuntungan dan dividen masa depan. Dilihat dari sudut pandang seorang investor, 

meramalkan masa depan adalah hakikat dari analisis rasio keuangan terhadap 

laporan keuangan, sedangkan dari sudut pandang manajemen, analisis rasio 

keuangan akan bermanfaat baik untuk membantu mengantisipasi kondisi-kondisi 

yang akan terjadi di masa depan, selain itu dapat digunakan sebagai titik awal 

untuk melakukan perencanaan langkah-langkah yang akan meningkatkan kinerja 

perusahaan di masa yang akan datang (Brigham dan Houston, 2006: 94). 

       Kelebihan analisis rasio keuangan dibandingkan teknik analisis lainnya 

adalah (Harahap, 2002) yang dikutip oleh (Sihombing, 2008): 

1. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang mudah dibaca 

dan ditafsirkan. 



 
 

2. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan 

oleh laporan keuangan yang rumit. 

3. Sangat bermanfaat untuk mengambil bahan dalam mengisi model-model 

dalam pengambilan keputusan dan model prediksi (Z-score). 

4. Lebih mudah membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau 

melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time series. 

5. Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di masa 

yang akan datang. 

Teknik analisis rasio keuangan juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Kesulitan dalam memilih rasio yang tepat dapat digunakan untuk 

kepentingan pemakainya. 

2. Jika data untuk menghitung rasio tidak tersedia maka akan menimbulkan 

kesulitan menghitung rasio. 

3. Jika dua perusahaan yang dibandingkan, bisa saja teknik dan standar 

akuntansi yang dipakai tidak sama sehingga jika dilakukan perbandingan 

bisa menimbulkan kesalahan. 

       Selain itu, terdapat juga keterbatasan analisis rasio antara lain adalah (Sawir, 

2005): 

1. Rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara 

penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan hasil manipulasi. 



 
 

2. Perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang 

berbeda, misalnya perbedaan metode penyusutanatau metode penilaian 

persediaan. 

2.5  Kategori Rasio Keuangan 

         Menurut Beaver (1996) yang dikutip oleh Endri (2009), rasio keuangan 

dapat didefinisikan sebagai hasil bagi atas dua angka, dimana kedua angka 

tersebut merupakan bagian dari laporan keuangan. Tidak terdapat suatu standar 

mengenai kategorisasi mengenai rasio keuangan dan penggunaannya. Oleh karena 

itu, tiap-ataip analisis dalam berbagai buku dan dalam setiap laporan sering 

ditemukan perbedaan definisi dan kategorisasi atas rasio keuangan (Putriani, 

2007).  Penelitian ini menggunakan beberapa rasio keuangan dari unsur-unsur 

yang ada dalam laporan keuangan, rasio diambil dari neraca, laporan laba rugi 

serta dari laporan arus kas yang digunakan sebagai variabel independen 

berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Almilia (2006). 

1. Profit margin 

       Merupakan rasio keuangan yang menggambarkan keuntungan dengan  

total penjualan yang dapat diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Beberapa 

buku menyebutkan rasio ini digolongkan ke dalam rasio profitabilitas. 

Rumus perhitungan rasio ini adalah: 

Profit margin = Net Income to Sales (NI/S). 

Rasio ini digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dari waktu ke waktu 

dalam hal profitabilitas dan juga dapat dipakai untuk memperkirakan atau 



 
 

meramalkan laba bersih perusahaan pada masa yang akan datang atas dasar 

estimasi penjualannya (Kuswadi, 2006). 

2. Likuiditas 

       Merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset 

lancar lainnya dari sebuah perusahaan dengan kewajiban lancarnya 

(Brigham dan Houston, 2006: 95). Rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka 

pendeknya. Beberapa rasio likuiditas adalah sebagai berikut: 

a. Current Assets to Current Liabilities (CA/CL). 

Menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan 

aset lancarnya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. 

b. Work of Capital (Current Assets deducted Current Liabilities) to Total 

Assets (WC/TA). 

Semakin tinggi nilai rasio ini, maka kinerja perusahaan semakin baik. 

Hal ini dikarenakan hasil yang tinggi menunjukkan hutang jangka 

pendek yang tidak terlalu besar dan tidak menjadi masalah untuk 

kegiatan operasional perusahaan. 

c. Current Assets to Total Assets (CA/TA). 

Semakin besar rasio semakin baik karena menunjukkan ketersediaan 

kas, piutang dan persediaan yang merupakan aset yang paling likuid 

dibandingkan dengan jenis aset lainnya. Aset yang paling likuid ini 

mempunyai kelebihan karena dapat digunakan sewaktu-waktu untuk 



 
 

membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam menghasilkan laba 

(Sawir, 2005: 144). 

3. Profitabilitas 

       Profitabilitas (kemampulabaan) adalah hasil akhir bersih dari berbagai 

kebijakan dan keputusan manajemen. Rasio ini dapat memberikan gambaran 

tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan (Sawir, 2005). 

Perhitungan rasio profitabilitas menggambarkan bagaimana laba dihasilkan 

dari aset atau modal yang dimiliki. Perhitungan rasio profitabilitas sebagai 

berikut: 

a. Net Income to Total Assets (NI/TA). 

Rasio ini memberikan indikasi baik buruknya manajemen dalam 

melaksanakan cost control atau pengelolaan asetnya. Semakin besar 

rasio ini, maka semakin baik karena semakin besar pula kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini sering disebut juga ROA 

(Return  On Assets). 

b. Net Income to Stock Holder Equity (NI/EQ). 

Rasio ini memperlihatkan sejauh mana perusahaan mengelola modal 

sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang 

telah dilakukan pemegang saham perusahaan (Sawir, 2005). Rasio ini 

sering disebut ROE (Return On Equity). 

 

 

 

 



 
 

4. Financial Leverage 

       Rasio ini digunakan untuk mengukur penggunaan dana yang 

disuplai oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang 

diperoleh dari kreditur perusahaan. Rasio ini mempunyai beberapa 

implikasi, yakni: para pemberi kredit akan melihat kepada modal sendiri 

untuk melihat batas aman pemberian kreditnya, dengan menggunakan 

hutang, perusahaan tetap memperoleh dana dan pemilik tidak kehilangan 

kendalinya atas perusahaan serta keuntungan yang lebih besar dari 

beban bunga, akan menjadikannya keuntungan bagi pemilik perusahaan 

(Meitina, 2007). 

a. Total Liabilities to Total Assets (TL/TA). 

       Nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan dari risiko pada 

kreditor berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua 

kewajibannya. Dari sudut pandang pemegang saham, rasio yang tinggi 

akan menyebabkan pembayaran bunga yang tinggi yang pada akhirnya 

akan mengurangi pembayaran dividen. 

b. Long Term Debt to Total Assets (LTD/TA). 

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peran kreditur 

dalam mendanai perusahaan dibandingkan dengan total nilai aset yang 

dimiliki perusahaan. 

c. Long Term Debt to Total Liabilities (LTD/TL). 

Mengukur seberapa besar proporsi kreditur dalam pendanaannya atas 

perusahaan dibandingkan total hutang yang dimiliki oleh perusahaan. 



 
 

       Penelitian ini juga memasukkan rasio keuangan yang berasal dari informasi 

laporan arus kas untuk memberikan bukti bahwa rasio keuangan dari informasi 

laporan arus kas juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial 

distress suatu perusahaan. Sedangkan rasio keuangan yang berasal dari laporan 

arus kas yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Cash Flow from Operation to Current liabilities (CFFO/CL). 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemempuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya berdasarkan tingkat kinerja 

perusahaan dalam menghasilkan kas atas kegiatan operasional 

perusahaan tersebut. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin tinggi 

pula kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka 

pendeknya. 

2. Cash Flow from Operation to Total liabilities (CFFO/TL). 

Mengukur kemempuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya berdasarkan tingkat kinerja operasional perusahaan dalam 

menghasilkan kas. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin tinggi 

pula kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka 

panjangya. 

2.6 Kebangkrutan 

       Kebangkrutan (bankcruptcy) biasanya diartikan sebagai kegagalan 

perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Kebangkrutan sering juga disebut sebagai likuidasi perusahaan atau penutupan 

perusahaan (Isyana, 2005). Menurut Martin (1995) dalam Isyana (2005), 



 
 

kebangkrutan yang merupakan kegagalan perusahaan bisa didefinisikan dalam 

berbagai pengertian, yakni: 

1. Kegagalan Ekonomi (Ekonomi Distressed) 

Kegagalan dalam arti ekonomi biasanya berarti bahwa pendapatan 

perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri. Kegagalan terjadi 

bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh dibawah arus kas 

yang diharapkan. 

2. Kegagalan Keuangan (Financial Distressed) 

Financial Distressed mempunyai makna kesulitan dana baik dana dalam 

pengertian kas maupun dana dalam pengertian modal kerja. 

       Kebangkrutan akan cepat terjadi pada perusahaan yang berada di negara yang 

mengalami kesulitan keuangan atau krisis ekonomi. Kesulitan ekonomi akan 

memicu cepatnya kebangkrutan yang semula perusahaan dalam keadaan sakit atau 

yang sebelumnya tidak mempunyai masalah dalam keuangannya (Baskoro, 2007). 

Namun tidak menutup kemungkinan faktor non-ekonomi pun bisa berperan dalam 

kebangkrutan suatu perusahaan. 

2.7 Financial Distress 

2.7.1 Pengertian Financial Distress 

       Menurut Platt dan Platt (2002) dalam Almilia dan Kristijadi (2003) 

mendifinisikan financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan 

yang dialami oleh suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun 

likuidasi. Kondisi ini pada umumnya ditandai antara lain dengan adanya 

penundaan pengiriman, kualitas produk yang menurun dan penundaan 



 
 

pembayaran tagihan dari bank. Apabila kondisi financial distress ini diketahui, 

diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut sehingga 

perusahaan tidak akan masuk pada tahap kesulitan yang lebih berat seperti 

kebangkrutan ataupun likuidasi. 

       Kondisi financial distress ditandai dengan laba sebelum bunga, pajak dan 

amortisasi lebih rendah dari beban keuangan perusahaan tersebut. Apabila hal ini 

terjadi, maka kemungkinan besar perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya 

sehingga memberikan kecenderungan perusahaan mengalami financial distress 

(Pindado, et al, 2000) dalam Meitina (2007). Akibat lain yang pasti ditimbulkan 

dari kondisi financial distress ini adalah laba yang sangat kecil yang akhirnya 

memberi dampak pada perubahan modal sehingga perlu restrukturisasi pada 

perusahaan yang bersangkutan. 

       Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan. Kondisi financial distress 

perusahaan menjadi perhatian dari banyak pihak seperti: pemberi pinjaman yaitu 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemberi pinjaman apakah akan 

memberikan pinjamannya atau membatalkannya. Selain kreditor, pihak yang 

membutuhkan apakah perusahaan mengalami financial distress atau tidak adalah 

investor, yang dibutuhkan untuk menilai kelangsungan usaha yang dilakukan 

perusahaan (Foster, 1986). 

2.7.2 Prediksi Keadaan Perusahaan Berpotensi Financial Distress 

      Lau (1987) dan Hill et al. (1996) mendifinisikan financial distress terjadi 

dalam suatu perusahaan jika terdapat pemberhentian tenaga kerja atau 

menghilangkan pembayaran dividen, Whitaker (1999) mengukur financial 



 
 

distress dengan cara adanya arus kas yang lebih kecil dari utang jangka panjang 

saat ini (Almilia, 2006). Tirapat dan Nittayagasetwat (1999) menyatakan bahwa 

perusahaan dikatakan mengalami financial distress jika perusahaan tersebut 

dihentikan operasinya atas wewenang pemerintah dan perusahaan tersebut 

dipersyaratkan melakukan perencanaan restrukturisasi. Menurut Baldwin dan 

Scott (1983) dalam Elloumi dan Gueyie (2001), jika kinerja perusahaan 

memburuk sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya, maka 

perusahaan dikatakan telah memasuki status kesulitan keuangan serta tanda-tanda 

awal kesulitan keuangan adalah pengingkaran perjanjian hutang dan penghapusan 

atau pengurangan dividen. 

       Menurut Foster (1986) terdapat beberapa indikator atau sumber informasi 

mengenai kesulitan keuangan: 

1. Analisis arus kas untuk periode sekarang dan yang akan datang. 

2. Analisis strategi perusahaan yang mempertimbangkan pesaing potensial, 

struktur biaya relatif, perluasan rencana dalam industri, kemampuan 

perusahaan untuk meneruskan kenaikan biaya serta kualitas manajemen 

dan lain sebagainya. 

3. Analisis laporan keuangan dari perusahaan serta perbandingannya dengan 

perusahaan lain. Analisis ini dapat berfokus pada suatu variabel keuangan 

tunggal atau suatu kombinasi dari variabel keuangan. 

4. Variabel eksternal seperti return sekuritas dan penilaian obligasi. 

              Harianto dan Sudono (1998) dalam Meriewaty dan Setyani (2005), 

Mengungkapkan begitu pentingnya analisis kesulitan keuangan, maka analisis 



 
 

keuangan sangat dibutuhkan oleh banyak pihak yang bekepentingan. Pihak-pihak 

yang berkepentingan, yakni: 

1. Investor, hasil studi tentang kesulita keuangan perusahaan bisa digunakan 

untuk membantu menentukan sikap antara menahan atau menjual investasi 

yang dimilikinya pada sekuritas tersebut. 

2. Manajemen, untuk menghindari pengeluaran biaya yang cukup besar 

dengan adanya potensi kebangkrutan tersebut, manajemen dengan 

indikator kesulitan keuangan bisa menyebabkan kebangkrutan dapat 

melakukan merger dengan menawarkan perusahaannya kepada peminat 

agar bisa menghindari kebangkrutan. 

3. Kreditor, dengan memanfaatkan  model prediction untuk perusahaan yang 

mengalami financial distress, kreditor dapat membuat keputusan untuk 

segera menarik piutangnya, atau menambah piutang untuk mengatasi 

kesulitan terasebut atau dapat mengambil kebijakan yang lain. 

4. Pemerintah, prediksi financial distress sangat membantu pemerintah 

dalam pengambilan sikap dan mengeluarkan aturan penting yang 

melindungi masyarakat dari kerugian besar besar yang memberi dampak 

terganggunya stabilitas ekonomi dan politik negara. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

       Almilia dan Kristijadi (2003) melakukan penelitian dengan menggunakan 

rasio keuangan berdasarkan yang telah dilakukan oleh Platt dan Platt (2002) untuk 

digunakan dalam memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan. 

Penelitian ini membentuk 12 persamaan dari 20 rasio keuangan yang ada. 



 
 

Penelitian ini memberikan bukti bahwa dari keduabelas persamaan regresi yang 

dibentuk menunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk 

memprediksikan financial distress suatu perusahaan. Dari penelitian tersebut 

didapatkan rasio keuangan yang paling dominan dalam memprediksi kondisi 

financial distress, diantaranya adalah rasio profit margin (NI/S), rasio financial 

leverage (CL/TA), rasio liquiditas (CA/CL) dan rasio pertumbuhan (GROWTH 

NI/TA). 

       Penelitian yang dilakukan oleh Almilia (2006) menguji daya klasifikasi rasio 

keuangan baik yang berasal dari laporan laba rugi, neraca atau laporan arus kas 

dengan menggunakan regresi multinomial logit untuk memprediksi financial 

distress suatu perusahaan. Dari penelitian tersebut, rasio-rasio keuangan yang 

berasal dari neraca, laporan laba rugi maunpun laporan arus kas yang paling 

dominan dalam menentukan financial distress adalah (CA/TA, CFFO/CL, 

CFFO/TL) dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress suatu 

perusahaan dengan daya klasifikasi 79,6%. 

       Winakor dan Smith (1930) dalam Endri (2009) yang menganalisis 21 rasio 

selama 10 tahun untuk menentukan rasio mana yang paling akurat dan bermanfaat 

sebagai indikator kebangkrutan 10 tahun sebelum perusahaan tersebut bangkrut. 

Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan yang 

paling akurat dan bermanfaat sebagai indikator kebangkrutan adalah rasio net 

working capital to total assets adalah rasio keuangan yang paling dominan dalam 

memprediksi kondisi financial distress. 



 
 

       Beaver (1966) melakukan penelitian dengan menggunakan rasio-rasio 

keuangan yang dianalisis satu per satu atau yang lebih dikenal dengan Univariate 

Analysis. Beaver mendapatkan adanya 5 rasio khusus yang signifikan dari 30 

initial financial ratios yang mampu membedakan kasus 79 perusahaan yang 

sukses dan 79 perusahaan yang gagal selama 5 tahun sebelum financial distress. 

Kelima rasio tersebut adalah sebagai berikut: cash flow/total debt, net 

income/total assets, total debt/total assets, working capital/total assets serta 

current ratio. Namun, metode ini memiliki kelemahan karena penggunaannya 

yang tidak efisien. Selain itu masalah financial distress ditemukan pada banyak 

aspek yang berbeda, yang mempengaruhi outcome secara simultan sehingga tidak 

cukup dapat direpresentasikan oleh satu peubah tunggal saja (Sung Suk, 2007). 

       Altman (1968) melakukan penelitian seperti yang dilakukan oleh Beaver 

tetapi Altman menggunakan teknik Multivariate Discriminant Analysis (MDA) 

dan menghasilkan model dengan 7 rasio keuangan. Dalam penelitiannya, Altman 

menggunakan sampel 33 pasang perusahaan yang pailit dan tidak pailit dengan 

model yang disusunnya secara tepat mampu mengidentifikasikan 90% kasus 

kepailitan pada satu tahun sebelum kepailitan terjadi. Multivariat Discriminant 

Analysis (MDA) mengkombinasikan informasi yang diperoleh dari multivariate 

independent variables (seperti rasio-rasio) ke dalam nilai tunggal (single score). 

Dalam hal ini MDA lebih menonjol dibandingkan Univariate Analysis, karena 

MDA mempertimbangkan seluruh profil variabel dari suatu perusahaan (Sung 

Suk, 2007), mengemukakan kelebihan dari Multivariate Discriminant Analysis 

(MDA) adalah metode ini menggunakan uji normalitas dengan menggunakan 

asumsi klasik sehingga variabel-variabel independen harus menyebar mengikuti 



 
 

distribusi multivariate normal dan matriks ragam-peragam (variance-covariance 

matrix) harus homogen. Melewati uji normalitas, diharapkan metode MDA 

memberi keakuratan yang signifikan dan mengurangi sifat bias. 

       Atmini dan Andayani (2006) menggunakan laba dan arus kas dari perusahaan 

textile mill products dan apparel and other textile products yang terdaftar di BEI 

dengan mengelompokkan menjadi perusahaan dengan laba positif dan negatif 

serta perusahaan dengan arus kas positif dan negatif. Metode yang digunakan 

adalah Multivariate Discriminant Analysis (MDA). Hasil dari penelitian ini 

mengindikasikan metode prediksi kondisi financial distress dengan rasio dari 

laporan arus kas kurang mewakili untuk memprediksi kondisi financial distress 

sedangkan prediksi dengan menggunakan rasio dari neraca dan laporan laba rugi 

mempunyai pengaruh yang signifikan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

Almilia (2006) mengenai kemampuan prediksi kondisi financial distress dengan 

menggunakan rasio keuangan dari laporan arus kas. 

2.9 Hipotesis Penelitian 

       Hipotesis dalam penelitian kuantitatif merupakan jawaban sementara dari 

pertanyaan atau rumusan masalah penelitian yang memerlukan pengujian secara 

empiris. Hipotesis dikembangkan berdasarkan teori-teori yang ada dan penelitian 

terdahulu. Rasio-rasio keuangan dianalisis untuk mengelompokkan apakah 

perusahaan mengalami financial distress atau non-financial distress. 

 

 



 
 

       Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Main Hipotesys:  Rasio keuangan Profit Margin, Likuiditas, 

Profitabilitas, Financial Leverage serta Rasio dari 

arus kas mempunyai pengaruh dalam 

memprediksi  kondisi financial distress 

perusahaan. 

Sub Hipotesis: 

Ha1: Rasio keuangan Net Income to Sales mempunyai pengaruh 

dalam memprediksi kondisi financial distress perusahaan. 

Ha2: Rasio keuangan Current Assets to Current Liabilities 

mempunyai pengaruh dalam memprediksi kondisi financial 

distress perusahaan. 

Ha3: Rasio keuangan Work of Capital to Total Assets mempunyai 

pengaruh dalam memprediksi kondisi financial distress 

perusahaan. 

Ha4: Rasio keuangan Current Assets to Total Assets mempunyai 

pengaruh dalam memprediksi kondisi financial distress 

perusahaan. 

Ha5: Rasio keuangan Net Income to Total Assets mempunyai 

pengaruh dalam memprediksi kondisi financial distress 

perusahaan. 



 
 

Ha6: Rasio keuangan Net Income to Stock Holder Equity 

mempunyai pengaruh dalam memprediksi kondisi financial 

distress perusahaan. 

Ha7: Rasio keuangan Total Liabilities to Total Assets mempunyai 

pengaruh dalam memprediksi kondisi financial distress 

perusahaan. 

Ha8: Rasio keuangan Long Term Debt to Total Assets mempunyai 

pengaruh dalam memprediksi kondisi financial distress 

perusahaan. 

Ha9: Rasio keuangan Long Term Debt to Total Liabilities 

mempunyai pengaruh dalam memprediksi kondisi financial 

distress perusahaan. 

Ha10: Rasio keuangan Cash Flow From Operation to Current 

Liabilities mempunyai pengaruh dalam memprediksi kondisi 

financial distress perusahaan. 

Ha11: Rasio keuangan Cash Flow From Operation to Total Liabilities 

mempunyai pengaruh dalam memprediksi kondisi financial 

distress perusahaan. 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

       Penelitian ini tergolong sebagai hypotesis testing. Sekaran (2003: 124) yang 

dikutip oleh Meitina (2007) mendifinisikan hypotesis testing merupakan suatu 

penelitian yang sudah memiliki kejelasan dan gambaran dan pengujian hipotesis 

yang dimaksudkan adalah untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara 

variabel-variabel dalam penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi peristiwa yang 

terjadi sebagai variabel yang dipengaruhi (varibel dependen) dan melakukan 

penyelidikan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi (variabel 

independen). 

3.2 Polpulasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

       Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007-2009 

yaitu sebanyak 193 perusahaan. 

3.2.2 Sampel 

       Berdasarkan beberapa pertimbangan, dari populasi yang tersedia akan diambil 

beberapa sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, dengan kriteria sebagai 

berikut: 



 
 

1. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan kelompok perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan pemilihan 

perusahaan manufaktur sebagai populasi pada penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur cukup sensitif terhadap setiap perubahan kondisi 

ekonomi (Jatmiko, 2008) dan perusahaan manufaktur merupakan jenis 

perusahaan dengan jumlah paling besar diantara sekian jenis perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga menjadikan motivasi 

untuk memperoleh sampel yang cukup dalam penelitian terpenuhi. 

2. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2009 berturut-turut 

dan memenuhi pelaporan keuangan yang dipublikasikan selama periode 

tersebut 

3. Laporan keuangan harus mempunyai tahun tutup buku yang berakhir pada 

periode 31 Desember. Hal ini dilakukan karena tahun tutup buku pada 

setiap perusahaan berbeda-beda walaupun sebagian besar perusahaan 

melakukan tutup buku di akhir kuartal ke-4. Apabila periode akuntansinya 

tidak sama akan mengakibatkan analisis yang bias dan tidak bisa 

menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 

4. Sampel perusahaan yang mengalami financial distress diwakili oleh 

perusahaan yang memiliki laba per lembar saham (EPS) negatif (sesuai 

penelitian Elloumi dan Gueyie, 2001) dan tidak melakukan pembayaran 

dividen selama dua tahun berturut-turut (sesuai penelitian Amilia dan 

Kristijadi, 2003) pada tahun 2007-2008. Untuk perusahaan kategori tidak 

mengalami financial distress diwakili oleh perusahaan yang memiliki EPS 



 
 

positif dan melakukan pembayaran dividen. Sedangkan data laporan 

keuangan tahun 2009 merupakan data yang akan diolah. 

Tabel 3.1 

Langkah-langkah Pengambilan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-

2009 

193 

Perusahaan manufaktur tidak listed dan tidak menerbitkan laporan 

keuangan 3 tahun berturut-turut 

(32) 

Laporan keuangan perusahaan tidak memiliki tanggal tutup buku 31 

Desember atau nilai-nilai nominalnya tidak dalam rupiah 

(5) 

Perusahaan tidak dapat dikelompokkan dalam kategori EPS negatif 

dan tidak melakukan pembayaran dividen 2 tahun berturut-turut 

(financial distress) atau kategori EPS positif dan melakukan 

pembayaran dividen 2 tahun (non-financial distress) 

(77) 

Jumlah akhir sampel 79 

 

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

       Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh melalui media perantara atau dicatat oleh pihak lain. Data yang 

digunakan dalam laporan ini adalah berupa laporan keuangan perusahaan, yakni 

Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas tahun 2007-2009. 



 
 

       Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melihat buku, jurnal dan 

terbitan yang dikeluarkan oleh perusahaan di Indonesia Capital Market Directory 

(ICMD). Selain itu untuk mempermudah pencarian data, penelitian juga dilakukan 

dengan penelusuran jalur komputer online dengan browsing internet di 

http://www.idx.co.id. Pengumpulan data  ini dimaksudkan untuk memperoleh data 

dari neraca, laporan laba rugi serta laporan arus kas perusahaan sampel selama 

periode 2007 sampai 2009. 

3.4 Identifikasi Variabel 

       Data yang digunakan untuk indentifikasi variabel ini adalah data tahun 2007 

dan 2008 guna sebagai data untuk pembuatan model. Berdasarkan permasalahan 

dan perumusan hipotesis maka variabel yang diteliti sebagai berikut: 

a. Variabel Dependen (Y) 

       Varibel dependen (terikat) berupa nonmetrik, dibagi menjadi dua kategori, 

yakni probabilitas perusahaan yang mengalami financial distress dan perusahaan 

yang tidak mengalami financial distress. Perusahaan yang mengalami financial 

distress diwakili oleh perusahaan yang memiliki laba per lembar saham (EPS) 

negatif dan tidak melakukan pembayaran dividen selam dua tahun berturut-turut, 

sesuai penelitian yang dilakukan oleh Eloumi dan Gueyie (2001) dan Almilia dan 

Kristijadi (2003). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kondisi financial distress perusahaan yang merupakan variabel kategori, 0 untuk 

perusahaan non-financial distress dan 1 untuk perusahaan yang mengalami 

financial distress. 



 
 

b. Variabel Independen (X) 

       Variabel independen (bebas) berupa metrik, dalam penelitian ini adalah 

berupa rasio keuangan perusahaan. Rasio keuangan dalam penelitian ini 

berdasarkan rasio keuangan dari neraca, laporan laba rugi serta laporan arus kas 

yang merupakan kelompok rasio yang terbukti dapat digunakan untuk 

memprediksi kondisi financial distress perusahaan berdasarkan hasil penelitian 

Almilia (2006): 

1. Profit margin meliputi: 

Net Income to Sales (NI/S), perbandingan antara laba bersih setelah 

pajak dengan penjualan. 

2. Likuiditas meliputi: 

a. Current Assets to Current Liabilities (CA/CL), perbandingan antara aset 

lancar dengan kewajiban lancar. 

b. Work of Capital (Current Assets deducted Current Liabilities) to Total 

Assets (WC/TA), perbandingan antara modal kerja (aset lancar-

kewajiban lancar) dengan total aset. 

c. Current Assets to Total Assets (CA/TA), perbandingan antara aset lancar 

dengan total aset. 

3. Profitabilitas meliputi: 

a. Net Income to Total Assets (NI/TA), perbandingan antara laba bersih 

dengan total aset. 

b. Net Income to Stock Holder Equity (NI/EQ), perbandingan antara laba 

bersih dengan total ekuitas. 

 



 
 

4. Financial leverage meliputi: 

a. Total Liabilities to Total Assets (TL/TA), perbandingan antara total 

kewajiban dengan total aset. 

b. Long Term Debt to Total Assets (LTD/TA), perbandingan antara utang 

jangka panjang dengan total aset. 

c. Long Term Debt to Total Liabilities (LTD/TL), perbandingan antara 

utang jangka panjang dengan total kewajiban. 

5. Rasio dari arus kas meliputi: 

a. Cash Flow from Operation to Current liabilities (CFFO/CL), 

perbandingan antara arus kas dari operasi dengan kewajiban lancar. 

b. Cash Flow from Operation to Total liabilities (CFFO/TL), 

perbandingan antara arus kas dari operasi dengan total kewajiban. 

3.5 Teknik Analisis Data 

       Teknik analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data penelitian 

yang didapat oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan Multivariate Discriminant 

Analysis (MDA) dalam penggunaan teknik statistiknya. Sehingga pengaruh 

beberapa variabel independen (diukur dengan skala interval atau rasio) terhadap 

satu variabel dependen (nominal atau nonmetrik). Langkah-langkah analisisnya 

sebagai berikut (Ghozali, 2009): 

3.5.1 Asumsi Kesamaan Matriks Kovarian Kedua Kelompok Distress 

       Oleh karena analisis diskriminan berasumsi bahwa terdapat homoginitas 

matrik kovarian antar grup, maka bisa dilihat dengan menggunakan uji asumsi 

dengan Box’s M. Asumsi kesamaan matriks kovarian kedua kelompok distress 



 
 

terpenuhi apabila F hitung < F tabel dan Signifikasi F  > 0.05, namun apabila 

asumsi tidak terpenuhi analisis diskriminan tetap robust (Ghozali, 2009:238). 

3.5.2 Analisis Diskriminan dengan Model Stepwise 

       Variabel terbaik yang membentuk fungsi diskriminan dapat dipilih dengan 

menggunakan beberapa metode yaitu forward, backward atau metode stepwise. 

Penelitian ini menggunakan metode stepwise. Stepwise selection merupakan 

kombinasi antara forward dan backward. Prinsip metodenya adalah mula-mula 

tidak ada satupun variabel yang dimasukkan dalam fungsi diskriminan, kemudian 

satu variabel ditambahkan atau dikeluarkan dari fungsi diskriminan dan 

seterusnya. Beberapa langkah untuk menganalisisnya adalah sebagai berikut 

(Ghozali, 2009): 

a. Stepwise Selection Methods 

       Pengujian diskriminan dengan stepwise selection dilakukan dengan enam 

langkah pengujian. Mahalanobis distance akan digunakan untuk prosedur 

stepwise untuk menentukan variabel yang memiliki kekuatan terbesar untuk 

mendiskriminasi. 

b. Pembuatan Matriks Klasifikasi 

       Penilaian signifikasi variabel diskriminan dapat dilihat dari nilai rata-rata 

rasio keuangan apakah berbeda secara signifikan untuk financial distress dan non 

distress. Untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak antara 

dua kelompok perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan Wilk’s ƛ. 



 
 

Semakin kecil nilai Wilk’s ƛ, maka semakin besar probabilitas hipotesis nol (tidak 

ada perbedaan populasi means) ditolak. 

       Matriks klasifikasi dibuat untuk menentukan kemampuan prediksi suatu 

fungsi diskriminan, yaitu seberapa tepat fungsi diskriminan dapat 

mengelompokkan unit-unit statistik. Uji statistik yang digunakan adalah Chi-

Square. Walaupun secara statistik perbedaan kedua kelompok perusahaan tersebut 

signifikan, tetapi untuk tujuan praktis perbedaan kelompok tersebut tidak begitu 

besar. Untuk menguji seberapa besar dan berarti perbedaan antara kedua 

kelompok perusahaan dapat dilihat dari nilai Square Canonical Correlation 

(CR2). CR2 berfungsi untuk mengukur sebagai kuat fungsi diskriminan (Ghozali, 

2009).  

       Langkah selanjutnya yang dilakukan untuk pembuatan matriks klasifikasi 

adalah mencari koefisien dari masing-masing variabel diskriminator dengan 

melihat hasil Canonical Daiscriminant Function. Nilai yang keluar dari 

perhitungan tersebut digunakan sebagai nilai koefisien dalam pembuatan model 

diskriminan. Setelah terbentuk persamaan diskriminan, persamaan tersebut 

digunakan untuk menghitung diskriminan Zscore untuk klasifikasi. 

c. Functions at Group Centroids 

       Functions at Group Centroid digunakan untuk menentukan cut-off 

pengelompokan perusahaan distress. Nilai cut-off dipilih untuk meminimalisasi 

jumlah klasifikasi yang salah (incorrect classification) yang dapat dihitung 

besarnya dengan rumus (Ghozali, 2009): 



 
 

Zcc = ୟୠାୠୟ
ୟାୠ

 

Dimana: 

Zcc = Nilai Critical Cutting Score 

Za = Centroid financial distress     

Zb = Centroid non financial distress  

N  = jumlah perusahaan financial distress 

Nb  = jumlah perusahaan non financial distress 

 

 

 

 
  
     Gambar 3.1 Optimal Cutting Score with Equal Sample Size (Hair, et al 1995) 

d. Correction Misclassification 

       Setelah mengetahui nilai Critical CuttingScore (Zcc), maka dilakukan 

penghitungan Zscore untuk masing-masing sampel pada tahun 2007 dan 2008 

(158 perusahaan). Setelah hasil Zscore untuk masing-masing sampel ke-n (Zn) 

diketahui, maka nilai Zn tersebut dibandingkan dengan nilai Critical CuttingScore 

(Zcc). Perbandingan Zscore ini dilakukan untuk menentukan penggolongan 

perusahaan yang salah ruang (missclassification) dengan kaidah sebagai berikut: 

 



 
 

Jika nilai Zn < Zcc masuk kelompok non financial distress. 

Jika nilai Zn > Zcc masuk kelompok financial distress. 

Keterangan: Zn = Diskriminan Z score untuk sampel ke-n 

    

 

 

 

                   Gambar 3.2 Optimal Cutting Score with Unequal Sample Size (Hair, et al 1995) 
 

e. Classification Results 

       Hasil klasifikasi (classification results) merupakan klasifikasi 

pengelompokan perusahaan berdasarkan hasil akhir dari analisis diskriminan. 

Untuk mengetahui seberapa besar persentase ketepatan klasifikasi tersebut dapat 

dicari dengan membagi antara jumlah kelompok financial distress dan non 

financial distress sesuai hasil dari analisis (mengeleminasi jumlah sampel 

missclassification) dengan jumlah sampel data penelitian. 

3.6  Uji Hipotesis 

       Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan melihat hasil canonical 

discriminant functions. Variabel-variabel independen yang terdapat di dalam hasil 

tersebut merupakan variabel yang membentuk fungsi diskriminan dan mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress perusahaan. 



 
 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Perusahaan Sampel 

       Obyek penelitian ini adalah semua perusahan manufaktur yang listed di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007 hingga tahun 2009. Klasifikasi 

perusahaan manufaktur sesuai dengan Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) tahun 2008, yakni sebanyak 193 perusahaan. Tidak semua perusahaan 

memenuhi kriteria purposive sampling yang disyaratkan pada penenlitian ini 

sehingga harus dikeluarkan dari sampel. Sampel yang diambil adalah sampel yang 

telah memenuhi kriteria dan perusahaan yang menjadi sampel terdapat 79 

perusahaan manufaktur. 

       Perusahaan manufaktur tersebut bergerak dalam industri yang berbeda-beda, 

diantaranya adalah Food and Beverages, Tobacco Manufacturers, Textile Mill 

Products, Apparel an Other Textile Products, Lumber and Wood Products, Paper 

and Allied Products, Chemical and Allied Products, Adhesive, Plastics and Glass 

Products, Cement, Metal and Allied Products, Fabricated Metal Products, 

Stone,Clay,Glass an Concrete Products, Cables, Electronic and Office 

Equipment, Automotive and Allied Products, Photographic Equipment, 

Pharmaceuticals and Consumer Goods. Namun dari beberapa perusahaan 

tersebut, perusahaan yang mengalami financial distress antara lain: 

       Ades Waters Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor 

Consumer Goods Industry dengan sub sektor Food and Beverages. Perusahaan ini 



 
 

berdiri pada tahun 1985, namun tercatat di BEI pada tanggal 13 Juni 1994. Pada 

tahun 2007-2008 perusahaan ini mempunyai EPS negatif dan 2007-2009 tidak 

melakukan pembagian dividen. 

       Aneka Kemasindo Utama Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor 

Basic Industry and Chemicals dengan sub sektor Plastics & Packaging. 

Perusahaan ini berdiri pada 5 april 2001 dan tercatat di BEI pada tanggal 1 

Nopember 2004. Pada tahun 2007-2009 perusahaan mempunyai EPS negatif dan 

tidak melakukan pembayaran dividen. 

       Ever Shine Textile Industry Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

sektor Miscellaneous Industry dengan sub sektor Textile, Garment. Perusahaan ini 

berdiri pada 11 Desember 1973 dan tercatat di BEI pada tanggal 13 Oktober 1992. 

Pada tahun 2007-2008 perusahaan ini mempunyai EPS negatif dan 2007-2009 

tidak melakukan pembagian dividen. 

       Mulia Indutrindo Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor Basic 

Industry and Chemicals dengan sub sektor Ceramics, Glass, Porcelain. Perusahaan 

ini berdiri pada 5 Nopember 1986 dan tercatat di BEI pada tanggal 17 Januari 

1994. Pada tahun 2007-2008 perusahaan ini mempunyai EPS negatif dan 2007-

2009 tidak melakukan pembagian dividen. 

       Allbond Makmur Usaha Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor 

Mining dengan sub sektor Metal and Mineral Mining. Perusahaan ini berdiri pada 

21 Maret 2000 dan tercatat di BEI pada tanggal 15 Juli 2004. Pada tahun 2007-

2009 perusahaan mempunyai EPS negatif dan tidak melakukan pembayaran 

dividen. 



 
 

       Polysindo Eka Perkasa Tbk merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor 

Miscellaneous Industry dengan sub sektor Textile, Garment. Perusahaan ini 

berdiri pada 26 Oktober 1984 dan tercatat di BEI pada tanggal 12 Maret 1991. 

Pada tahun 2007-2008 perusahaan ini mempunyai EPS negatif dan 2007-2009 

tidak melakukan pembagian dividen. 

       Surya Intrindo Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak pada sektor 

Miscellaneous Industry dengan sub sektor Footwear. Perusahaan ini berdiri pada 

29 Juli 1996 dan tercatat di BEI pada tanggal 28 Maret 2000. Pada tahun 2007-

2009 perusahaan mempunyai EPS negatif dan tidak melakukan pembayaran 

dividen. 

4.2 Statistik Deskriptif 

       Statistik deskriptif untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia untuk tahun 2007 dan tahun 2008 akan dianalisis untuk membuat model 

persamaan diskriminan. Nilai statistika deskriptif dari variabel dapat dilihat pada 

tabel 4.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Variabel 

Variabel n 
FD Non-FD 

Min Maks Mean St.Dev. Min Maks Mean St.Dev. 

NI/S 158 -7.9001 0.0000 -0.5893 1.4253 0.0007 1.0316 0.0798 0.1029 

CA/CL 158 0.0117 2.2451 0.8091 0.5753 0.4137 17.6093 2.8083 2.8826 

WC/TA 158 -71.8773 0.2793 -2.7048 13.0831 -0.0015 0.8853 0.2565 0.2428 

CA/TA 158 0.1182 0.9174 0.3752 0.2304 0.1252 0.9691 0.5720 0.2109 

NI/TA 158 -0.9031 112.4767 -3.9635 20.4962 0.0008 0.3920 0.0909 0.0775 

NI/EQ 158 -2.3076 6.0781 0.0247 1.4511 0.0023 0.7764 0.1745 0.1335 

TL/TA 158 0.2820 72.7317 3.3833 13.1190 0.0711 0.8815 0.4565 0.2015 

LTD/TA 158 0.0000 2.1695 0.3036 0.5240 0.0050 0.7823 0.1458 0.1412 

LTD/TL 158 0.0000 0.9064 0.2954 0.2848 0.0114 0.7952 0.2962 0.2172 

CFFO/CL 158 -1.1097 1.0583 -0.0231 0.3830 -7.3954 14.5087 0.5790 1.6782 

CFFO/TL 158 -0.6826 0.3148 -0.0224 0.1974 -1.9222 4.3467 0.3538 0.6538 

 

Jumlah seluruh perusahaan ada 193 perusahaan. Sampel yang digunakan terdiri 

dari dua kelompok, yakni perusahaan non-distress dan perusahaan yang 

mengalami financial distress. 

       Pengelompokan awal terhadap sampel dilakukan penyaringan dengan kriteria: 

1) perusahaan manufaktur tersebut listed dan menerbitkan laporan keuangan 3 

tahun berturut-turut. 2) laporan keuangan memiliki tanggal tutup buku 31 

Desember dan nominal yang disajikan dengan rupiah. 3) perusahaan dapat 

dikelompokkan dalam kategori EPS negatif dan tidak melakukan pembayaran 

dividen dalam 2 tahun berturut-turut atau kategori EPS positif dan melakukan 



 
 

pembayaran dividen dalam 2 tahun. Setelah dilakukan penyaringan tersebut, 

didapat sampel penelitian sebanyak 79 perusahaan. Untuk tahun 2007 dan 2008 

dijadikan untuk membuat model pengelompokan perusahaan, sedangkan tahun 

2009 dijadikan sebagai aplikasi dari model yang terbentuk atau data yang diolah. 

4.3 Asumsi Kesamaan Matriks Kovarian Kedua Kelompok Distress 

       Asumsi kesamaan atau homogenitas matriks kovarian antar kelompok 

digunakan uji Box’s M. Hasil pengujian Box’s M disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Box’s M 

Kriteria Nilai 
F hitung 88.194 
df1 21 
df2 10158 
F tabel 1.557 
Sig F 0.000 

 

Hasil uji Box’s M menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 88.194 dan 

signifikasi pada 0.000. Selain itu, F hitung > F tabel dan Signifikasi F < 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa matriks kovarian kedua kelompok adalah berbeda, 

sehingga asumsi kesamaan matriks kovarian tidak terpenuhi. Namun demikian 

menurut Ghozali (2009:238), analisis fungsi diskriminan tetap robust walaupun 

asumsi tidak terpenuhi. 

 

 

 



 
 

4.4 Stepwise Statistics 

       Hasil pengujian diskriminan dengan stepwise selection diperoleh enam 

langkah pengujian. Pada step pertama, variabel Independen yang menjadi sebagai 

pembeda pertama adalah variabel NI/S, step kedua yaitu CA/TA, step ketiga 

TL/TA, step keempat NI/TA, step kelima TLD/TL, dan step keenam LTD/TA. 

Jadi hasil analisis diskriminan stepwise, terdapat 6 variabel yang signifikan yaitu 

NI/S, CA/TA, TL/TA, NI/TA, LTD/TL dan LTD/TA yang mampu membedakan 

tingkat distress perusahaan. Berikut hasil perhitungan stepwise selection 

Tabel 4.3 

Variables in the Analysis 

Step Tolerance F to Remove 
1          NI/S 1.000 28.164 
2          NI/S 
            CA/TA 

0.990 
0.990 

20.856 
13.458 

3          NI/S 
            CA/TA 
            TL/TA 

0.985 
0.961 
0.964 

21.437 
16.703 
10.792 

4           NI/S 
            CA/TA 
            TL/TA 
            NI/TA 

0.926 
0.959 
0.004 
0.004 

29.939 
12.471 
25.130 
22.940 

5       NI/S 
      CA/TA 

            TL/TA 
            NI/TA 
            LTD/TL 

0.925 
0.738 
0.004 
0.004 
0.754 

29.318 
18.254 
26.079 
23.900 

5.662 
6        NI/S 
            CA/TA 
            TL/TA 
            NI/TA 
            LTD/TL 
            LTD/TA 

0.924 
0.702 
0.002 
0.002 
0.316 
0.295 

26.794 
21.736 

5.070 
4.411 

11.161 
5.414 

 



 
 

       Variabel yang tidak masuk dalam perhitungan stepwise statistics seperti 

CA/CL, WC/TA, NI/EQ, CFFO/CL serta CFFO/TL secara statistik diskriminan 

tidak mampu membedakan tingkat distress suatu perusahaan karena apabila 

variabel tersebut dipaksa masuk dalam perhitungan secara stepwise, maka nilai 

statistiknya lebih kecil dari Max Partial F to enter sebesar 3.83 dan di bawah Min 

Partial F to remove sebesar 2.71 yang menyebabkan berkurangnya homogenitas 

matriks. 

4.5 Pembuatan Matriks Klasifikasi 

       Untuk menguji signifikasi statistik dari fungsi diskriminan digunakan 

multivaririate test of of significance. Sesuai hasil penggunaan metode stepwise, 

variabel independen yang dapat dijadikan sebagai variabel diskriminator yaitu 

NI/S, CA/TA, TL/TA, NI/TA, LTD/TL dan LTD/TA. Untuk menguji perbedaan 

kedua kelompok perusahaan untuk semua variabel secara bersama-sama 

digunakan multivariate test. Uji Wilk’s Lamda dapat diaproksimasi dengan 

statistic Chi-square. Besarnya nilai Wilk’s Lambda adalah 0.590 atau sama 

dengan Chi-square 80.856 dan ternyata nilai ini signifikan pada 0.000, maka 

dapat disimpulkan bahwa fungsi diskriminan secara statistik yang berarti nilai 

means (rata-rata) score diskriminan untuk kedua kelompok berbeda secara 

signifikan. 

       Untuk mengetahui seberapa besar dan berarti perbedaan antara kedua 

kelompok perusahaan dapat dilihat dari nilai Square Canonical Correlation 

(CR2). CR2 berfungsi untuk mengukur kuat fungsi diskriminan yang bedasarkan 

perhitungan statistik, tampilan output Eigenvalues menunjukkan bahwa besarnya 



 
 

Canonical Correlation adalah sebesar 0.641 atau besarnya Square Canonical 

Correlation (CR2) = (0.641)2 atau sama dengan 0.411. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 41.1% variasi antara kelompok perusahaan yang mengalami 

financial distress dan non-financial distress yang dapat dijelaskan oleh variabel 

diskriminan rasio NI/S, CA/TA, TL/TA, NI/TA, LTD/TL, dan LTD/TA. 

Sedangkan 58.9% dapat dipengaruhi oleh faktor di luar variabel tersebut, 

misalnya kondisi makro dan mikro suatu negara, tingkat inflasi, posisi kas, 

efisiensi perusahaan, dan sebagainya. 

       Besar atau kecilnya nilai dari Square Canonical Correlation tidak 

mempunyai pengaruh yang berarti pada hasil diskriminan. Hal ini dikarenakan 

Square Canonical Correlation merupakan pendekatan dari regresi dan tidak 

mempengaruhi keakuratan dari model diskriminan yang terbentuk. 

4.6  Pengujian Hipotesis 

       Canonical discriminant function digunakan untuk mengetahui nilai koefisien 

variabel independen dalam pembuatan model diskriminan dan dijadikan sebuah 

persamaan untuk menjadi model diskriminan. Berikut hasil perhitungan canonical 

discriminant function: 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.4 

Canonical Discriminant Function 

Variabel Independen 
Canonical 

Discriminant 
Koefisien 

NI/S -1.014 
CA/TA -3.077 
NI/TA 0.606 
TL/TA 1.011 

LTD/TA 2.060 
LTD/TL -3.148 

Constanta 1.555 
         Unstandardized coefficient 

 

       Pengujian Sub-Hipotesis dapat dilakukan dengan melihat variabel-variabel 

apa saja yang terdapat dalam canonical discriminant function di atas, maka rasio 

keuangan yang secara signifikan dapat memprediksi kondisi financial distress 

suatu perusahaan manufaktur adalah: 

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Keterangan Kesimpulan 

Ha1 

 

 

Ha2 

 

Rasio keuangan Net Income to Sales mempunyai 

pengaruh dalam memprediksi kondisi financial 

distress perusahaan. 

Rasio keuangan  Current Assets to Current 

Liabilities tidak mempunyai pengaruh dalam 

Support 

 

 

Reject 

 



 
 

 

Ha3 

 

 

Ha4 

 

 

Ha5 

 

 

Ha6 

 

 

Ha7 

 

 

Ha8 

 

 

Ha9 

 

 

Ha10 

 

memprediksi kondisi financial distress perusahaan. 

Rasio keuangan Work of Capital to Total Assets 

tidak mempunyai pengaruh dalam memprediksi 

kondisi financial distress perusahaan. 

Rasio keuangan Current Assets to Total Assets 

mempunyai pengaruh dalam memprediksi kondisi 

financial distress perusahaan. 

Rasio keuangan Net Income to Total Assets 

mempunyai pengaruh dalam memprediksi kondisi 

financial distress perusahaan. 

Rasio keuangan Net Income to Stock Holder Equity  

tidak mempunyai pengaruh dalam memprediksi 

kondisi financial distress perusahaan. 

Rasio keuangan Total Liabilities to Total Assets 

mempunyai pengaruh dalam memprediksi kondisi 

financial distress perusahaan. 

Rasio keuangan Long Term Debt to Total Assets 

mempunyai pengaruh dalam memprediksi kondisi 

financial distress perusahaan. 

Rasio keuangan Long Term Debt to Total Liabilities 

mempunyai pengaruh dalam memprediksi kondisi 

financial distress perusahaan. 

Rasio keuangan Cash Flow From Operation to 

Current Liabilities tidak mempunyai pengaruh 

 

Reject 

 

 

Support 

 

 

Support 

 

 

Reject 

 

 

Support 

 

 

Support 

 

 

Support 

 

 

Reject 

 



 
 

 

 

Ha11 

dalam memprediksi kondisi financial distress 

perusahaan. 

Rasio keuangan Cash Flow From Operation to Total 

Liabilities tidak mempunyai pengaruh dalam 

memprediksi kondisi financial distress perusahaan. 

 

 

Reject 

 

       Sesuai perhitungan Stepwise Statistics dan Canonical Discriminant Function 

di atas, rasio NI/S, CA/TA, NI/TA, TL/TA, LTD/TA dan LTD/TL mempunyai 

pengaruh signifikan tehadap prediksi financial distress, sehingga merupakan 

variabel diskriminator pembentuk model diskriminan. 

       Unstandardized coefficient discriminant function dugunakan untuk mencari 

besarnya koefisien diskriminator dan menghitung diskriminan Z score yang dapat 

digunakan untuk klasifikasi. Sehingga model diskriminan (Z score) yang 

terbentuk adalah: 

Z = 1.555 – 1.014 NI/S – 3.077 CA/TA + 0.606 NI/TA + 1.011 TL/TA + 2.060 

LTD/TA – 3.148 LTD/TL 

       Setelah menemukan persamaan diskriminan, dilakukan penentuan cutting 

score dengan Functions at Group Centroids yang disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Functions at Group Centroids 

Kelompok Fungsi 
Non Financial Distress -0.401 
Financial Distress 1.713 



 
 

Functions at Group Centroids ini digunakan untuk menentukan cut-off 

pengelompokkan tingkat distress perusahaan. Besarnya cut-off dapat dihitung 

dengan rumus: 

Zcc =
NaZb + NbZa

Na + Nb  

dimana:  

Zcc = Nilai Critical Cutting Score 

Za = Centroid Financial Distress = 1.713 

Zb = Centroid Non Financial Distress = -0.401 

Na = Jumlah perusahaan Financial Distress = 30 

Nb = Jumlah perusahaan Non Financial Distress = 128 

Sehingga 

Zcc =
12830

713.1x128401.0x30

 = 1.311 

 
Jadi jika nilai Z score < 1.311 dikategorikan sebagai Non Financial Distress, 

sedangkan nilai Z score > 1.311 dikategorikan sebagai Financial Distress. 

       Hasil dari perhitungan model Z Score digunakan untuk pembagian klasifikasi 

kelompok perusahaan dengan membandingkan nilai Zscore dengan nilai Zcc 

(Critical Cutting Score) untuk tahun 2007 dan 2008 (Lampiran 5). Setelah 

perusahaan-perusahaan tersebut masuk ke dalam kedua kelompok sesuai prediksi, 

maka dapat diketahui berapa jumlah perusahaan yang salah pengelompokkan 

(misclassification). Semakin sedikit jumlah perusahaan yang misclassification, 



 
 

maka semakin besar keakuratan model diskriminan tersebut dan sebaliknya. Hasil 

klasifikasi prediksi dapat dlihat pada tabel 4.6 di bawah ini: 

       Tabel 4.7 

Kondisi Aktual Hasil Prediksi Total Non FD FD 
Non FD 124 4 128 
FD 12 18 30 

 

       Pada kondisi aktual jumlah perusahaan yang mengalami non-financial 

distress adalah 128 (124+4) perusahaan dan 30 (12+18) perusahaan yang 

mengalami financial distress, sehingga terdapat 158 (128+30) perusahaan 

(sampel) untuk tahun 2007-2008. Dari 128 perusahaan sesuai kondisi aktual 

mengalami non-financial distress, setelah diprediksi menggunakan Zscore 

diskriminan terdapat 124 perusahaan mengalami  non-financial distress dan 4 

perusahaan yang ternyata masuk ke dalam financial distress (misclassification). 

       Dari 30 perusahaan yang kondisi aktual mengalami financial distress, setelah 

diprediksi menggunakan Zscore diskriminan terdapat 18 perusahaan mengalami 

financial distress dan 12 perusahaan yang ternyata masuk ke dalam kondisi non-

financial distress (misclassification). Oleh karena itu terdapat 16 (4+12) 

perusahaan yang mengalami kesalahan klasifikasi. Sehingga berdasarkan 

perhitungan hasil klasifikasi di atas,  prosentase ketepatan klasifikasi adalah {(124 

+ 18)/158 x 100%} = 89.9%. Jadi sebesar 89.9% hasil analisis diskriminan tepat 

memprediksi dengan benar. 

 

 



 
 

4.7 Aplikasi Model Prediksi 

       Di tahun 2009, pada kondisi aktual jumlah perusahaan yang mengalami non-

financial distress adalah 64 (63+1) perusahaan dan 15 (6+9) perusahaan yang 

mengalami financial distress, sehingga terdapat 79 (64+15) perusahaan (sampel) 

untuk tahun 2009. Dari 64 perusahaan sesuai kondisi aktual mengalami non-

financial distress, setelah diprediksi menggunakan Zscore diskriminan terdapat 63 

perusahaan mengalami  non-financial distress dan 1 perusahaan yang ternyata 

masuk ke dalam financial distress (misclassification). 

       Dari 15 perusahaan yang kondisi aktual mengalami financial distress, setelah 

diprediksi menggunakan Zscore diskriminan terdapat 9 perusahaan mengalami 

financial distress dan 6 perusahaan yang ternyata masuk ke dalam kondisi non-

financial distress (misclassification). Oleh karena itu terdapat 7 (1+6) perusahaan 

yang mengalami kesalahan klasifikasi. 

Secara terperinci hasil klasifikasi prediksi untuk tahun 2009 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Kondisi Aktual Hasil Prediksi Total 
Non FD FD 

Non FD 63 1 64 
FD 6 9 15 
 

Sehingga persentase ketepatan klasifikasi adalah (63+9)/79x100% = 91.1%. Jadi 

sebesar 91.1% hasil analisis diskriminan tepat memprediksi dengan benar, di 

tahun 2009. Jadi terdapat peningkatan sebesar 1.2% ketepatan prediksi di tahun 

2009 apabila dibandingkan tahun 2007 dan 2008. 

 

 



 
 

4.8 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 

       Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis, penelitian ini mampu 

membuktikan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi kondisi 

financial distress suatu perusahaan. Hasil pengujian stepwise menunjukkan bahwa 

ada 6 rasio terbaik untuk memprediksi financial distress yaitu NI/S, CA/TA, 

NI/TA, TL/TA, LTD/TA dan LTD/TL. Rasio-rasio yang mempunyai pengaruh 

sugnifikan terhadap prediksi financial distress tersebut dijadikan sebagai variabel 

diskriminator pembentuk fungsi model diskriminan. Hasil ini mendukung 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Beaver (1966) dan Altman (1968), 

dengan menggunakan model diskriminan juga berhasil membuktikan bahwa rasio 

keuangan bisa digunakan untuk memprediksi financial distress perusahaan. 

Almilia (2006) dan Almilia dan Kristijadi (2003) yang menggunakan model logit 

juga menyatakan bahwa financial ratios dapat digunakan sebagai prediktor dalam 

memprediksi financial distress. 

       Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa indikator keuangan berupa rasio-

rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi atau menganalisis kesulitan 

keuangan perusahaan serta untuk mengkaji kemungkinan survive perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan. Brigham dan Daves (2003) mengatakan bahwa 

tanda-tanda potensi kesulitan keuangan biasanya terbukti dalam analisis rasio jauh 

sebelum perusahaan benar-benar gagal atau bankruptcy. 

       Penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan keuangan perusahaan berkaitan 

dengan tingkat profitabilitas yang diukur dari pendapatan bersih dan rasio yang 

menunjukkan leverage. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab utama terpuruknya 



 
 

banyak perusahaan di indonesia khususnya yang bergerak pada industri 

manufaktur adalah kesulitan keuangan yang disebabkan oleh beratnya beban 

utang. Oleh karena itu untuk menghindari kesulitan keuangan yang lebih parah 

lagi adalah dengan mempertahankan keuangan dalam jangka pendek melalui 

pertumbuhan profit margin dengan rasio pendapatan bersih terhadap penjualan. 

       Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada beberapa rasio 

keuangan yang tidak berpengaruh secara signifikan untuk memprediksi kondisi 

financial distress perusahaan (reject), rasio-rasio tersebut adalah CA/CL, WC/TA, 

NI/EQ, CFFO/CL dan CFFO/TL. 

1. Current Assets to Current Liabilities (CA/CL) 

Rasio CA/CL menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban lancarnya 

dengan aset lancarnya. Rasio ini dinilai kurang mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap prediksi financial distress karena jika sebuah 

perusahaan mulai mengalami kesulitan keuangan, perusahaan akan 

mengambil langkah dengan  membayar tagihan-tagihan jangka pendeknya 

(hutang usaha) secara lebih lambat, meminjam dari bank, mengeluarkan 

wesel, dan sebagainya. Apabila kewajiban lancarnya meningkat lebih 

cepat dari aset lancarnya sehingga mendapat klaim dari kreditor, maka 

perusahaan dapat menutupinya aset-aset yang diharapkan dapat diubah 

menjadi kas dengan cukup cepat. 

2. Work of Capital to Total Assets (WC/TA) 

Rasio ini diperoleh dari selisih antara hutang lancar terhadap aset lancar 

terhadap total aset. Rasio ini digunakan untuk mendeteksi adanya masalah 

pada tingkat likuiditas perusahaan yaitu indikator-indikator internal seperti 



 
 

ketidakcukupan kas, utilisasi modal (harta kekayaan) menurun, 

penambahan hutang tak terkendali dan sebagainya. Rasio WC/TA maupun 

rasio CA/CL merupakan prediktor untuk memperdiksi kesulitan keuangan 

dalam jangka pendek saja, sedangkan para periset atau manajer tidak 

hanya melihat kinerja perusahaan satu periode saja atau jangka pendek 

untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan. Bisa saja perusahaan 

misalnya pada periode tertentu menambah hutang lancarnya karena 

digunakan untuk penambahan atas pelunasan utang jangka panjangnya 

yang sudah jatuh tempo, beban bunga yang segera dibayar, investor yang 

secara mendadak mengambil investasinya karena keinginannya sendiri dan 

lain-lain. 

3. Net Income to Stock Holder Equity (NI/EQ) 

Rasio ini biasanya disebut ROE (Return On Equity), dimana rasio ini 

untuk mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan 

pemegang saham perusahaan. Besar kecilnya nilai rasio berbanding lurus 

dengan besar kecilnya tingkat pengembalian atas investasinya yang 

tergantung dari berapa laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Laba 

bersih mempunyai pengaruh terhadap tingkat kesulitan keuangan 

perusahaan, tetapi laba bersih yang tinggi bukan berarti menunjukkan 

kinerja perusahaan tersebut bagus sepenuhnya. Laba bersih yang tinggi 

bisa juga disebabkan karena sebagian besarnya di dapat dari pendapatan 

atas bunga, laba atas selisih kurs, pendapatan yang signifikan dari anak 

perusahaan dan sebagainya. 



 
 

       Selain itu, bisa juga tingkat pengembalian yang kecil yang 

menyebabkan rasio NI/EQ juga kecil karena tingkat pengembalian 

ditangguhkan karena  perusahaan berencana melakukan ekspansi demi 

meluaskan pangsa pasarnya. Sehingga rasio ini tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap prediksi financial distress suatu perusahaan. 

4. Cash Flow from Operation to Current liabilities (CFFO/CL) dan Cash 

Flow from Operation to Total liabilities (CFFO/TL). 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek (CFFO/CL) dan kewajiban jangka 

panjangnya (CFFO/TL) berdasarkan tingkat kinerja operasional 

perusahaan dalam menghasilkan kas. Tingkat kesulitan keuangan tidak 

hanya dilihat dari laba yang dihasilkan perusahaan saja, tetapi arus kas dari 

kegiatan operasi perusahaan tersebut. 

       Namun, rasio CFFO/CL dan CFFO/TL kurang mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap prediksi kesulitan perusahaan karena setiap 

kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang perusahaan belum tentu 

diselesaikan dengan kas dari aktifitas operasi saja. Bisa saja kas yang 

dihasilkan dari aktifitas operasi tesebut kecil, sementara keuntungan lebih 

banyak didapatkan dari pendapatan non kas misalnya, wesel tagih, saham 

dan sebagainya. Selain itu perusahaan dapat melunasi hutang jangka 

pendek atau jangka panjangnya dengan investasi dari para investor melalui 

arus kas dari aktifitas pendanaan.  

 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis, penelitian ini berhasil 

membuktikan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi kondisi 

financial distress perusahaan. Dari 11 rasio keuangan sebagai variabel independen 

yang di uji secara stepwise, terdapat 6 rasio yang mampu menghasilkan model 

yang signifikan karena mempunyai kekuatan terbesar untuk mendiskriminasi, 

selanjutnya didapatkan suatu model diskriminan. Tidak semua rasio keuangan 

mampu digunakan sebagai prediktor kesulitan keuangan, sehingga hipotesis yang 

secara parsial terdiri dari beberapa sub-hipotesis ada yang diterima dan ditolak, 

bahwa rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi financial 

distress suatu perusahaan. 

       Sedangkan tambahan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profit 

margin ratio (NI/S), liquidity ratio (CA/TA), profitabilitas ratio (NI/TA), 

financial leverage ratios (TL/TA, LTD/TA dan LTD/TL) signifikan berpengaruh 

terhadap prediksi kondisi financial distress perusahaan manufaktur di Indonesia. 

1. Net Income to Total Sales (NI/S) 

Rasio ini mempunyai mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

memprediksi financial distress karena memberikan perkiraan laba bersih 

perusahaan pada masa akan datang atas dasar estimasi penjualan. Selain 

itu signifikasi rasio ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang 

menggunakan multinomial logit. 



 
 

2. Current Assets to Total Assets (CA/TA) 

Rasio ini signifikan karena mampu menunjukkan ketersediaan kas, piutang 

dan persediaan yang merupakan aset paling likuid dibandingkan dengan 

aset lainnya. Sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu untuk melunasi 

kewajiban jangka pendek dan membiayai kegiatan operasional perusahaan 

dalam menghasilkan laba. 

3. Net Income toTotal Assets (NI/TA) 

Rasio ini dapat memberikan indikasi baik buruknya manajemen dalam 

melaksanakan cost control atau pengolahan aset perusahaan. Sehingga 

hasil rasio ini adalah kemampuan final kinerja perusahaan dalam 

menghasilkan tingkat pengembalian atas aset yang digunakan perusahaan 

(Return On Assets). Maka dari itu rasio ini termasuk prediktor yang baik 

dalam menilai kesehatan perusahaan. 

4. Total Liabilities to Total Assets (TL/TA) 

Rasio ini bersifat dominan dalam menentukan distress perusahaan karena 

memberikan gambaran kemampuan perusahaan dalam membayar semua 

kewajibannya dan besarnya beban bunga yang berpengaruh pada 

kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

5. Long Term Debt to Total Assets (LTD/TA) 

Rasio ini termasuk variabel yang kuat dalam memprediksi kebangkrutan 

karena memberikan pengukuran besarnya kreditur dalam mendanai 

perusahaan atas aset yang dimiliki perusahaan. Besarnya aset yang 

dimiliki perusahaan apabila diperoleh dari hutang dari krediturnya, maka 



 
 

dipastikan merupakan indikasi perusahaan yang mengalami kesulitan 

keuangan dalam mengembalikan kewajibannya. 

6. Long Term Debt to Total Liabilities (LTD/TL) 

Rasio ini mengukur seberapa besar proporsi kreditur dalam pendanaannya 

atas perusahaan atas semua hutang yang dimiliki perusahaan. Besarnya 

rasio ini menandakan perusahaan kesulitan dalam mengembalikan 

kewajiban jangka panjangnya yang disertai beban bunga dalam jangka 

pendek atas hutang jangka panjangnya. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

       Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan periode penelitian yang lebih pendek apabila 

dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya sehingga memiliki 

komparabilitas hasil penelitian yang kurang baik. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan EPS (Earnings Per Share) dan tidak 

melakukan pembayaran dividen sebagai proksi dari kondisi financial 

distress perusahaan sehingga berpotensi menghasilkan pengukuran yang 

kurang akurat. 

3. Model yang dihasilkan hanya sebagai alat bantu untuk peramalan, 

sehingga tidak dapat menentukan secara pasti apakah perusahaan akan 

mengalami kesulitan keuangan di masa yang akan datang atau tidak. 

 

 

 

 



 
 

5.3 Implikasi Untuk Penelitian Selanjutnya 

       Dengan adanya keterbasan pada penelitian ini, diharapkan penelitian 

selanjutnya bisa mengembangkan dengan cara sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan dengan menggunakan periode 

yang lebih panjang guna meningkatkan daya komparabilitas penelitian. 

2. Penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan menggunakan proksi 

lain sebagai ukuran kondisi financial distress perusahaan, seperti 

penggunaan nilai buku ekuitas negatif dua tahun berturut-turut. 

3. Penelitian dapat dilakukan pada seluruh perusahaan publik yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Sehingga model yang dihasilkan tidak hanya 

digunakan pada sektor manufaktur, tetapi bisa digunakan pada sektor 

perbankan dan non perbankan lainnya. 

 


