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RINGKASAN 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan rasio keuangan 

yang terdiri dari rasio likuiditas yang diukur dengan current ratio (CA/CL), rasio 

solvabilitas/leverage yang diukur dengan debt ratio (TL/TA), rasio profitabilitas 

yang diukur dengan return on asset (NI/TA), rasio aktivitas yang diukur dengan 

inventory turn over (CGS/Inv) dan rasio pertumbuhan yang diukur dengan sales 

growth (GROWTH/S) dalam memprediksi adanya potensi kondisi financial 

distress pada perusahaan Tekstil dan Garmen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2009-2012. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kelima rasio keuangan tersebut dalam memprediksi kondisi financial distress 

digunakan analisis regresi logistik.  

 Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menyelidiki ada 

atau tidaknya hubungan sebab akibat serta berapa besar hubungan sebab akibat 

tersebut. Penelitian ini menggunakan 56 sampel dari populasi perusahaan yang 

masuk dalam kategori Tekstil dan Garmen. Sedangkan pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling yaitu tipe pemilihan sampel secara acak 

yang diperoleh dengan melakukan pertimbangan tertentu, umumnya disesuaikan 

dengan tujuan atau masalah penelitian. Untuk menghindari bias dalam hasil 

dilakukan uji kelayakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness Of Fit Test. 

 Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi logistik 

menunjukkan bahwa rasio likuiditas mempunyai pengaruh yang positif tidak 

signifikan, rasio solvabilitas/leverage mempunyai pengaruh positif  dan 

signifikan, rasio provitabilitas mempunyai pengaruh negatif dan signifikan, rasio 

aktivitas mempunyai pengaruh positif dan  tidak signifikan, dan rasio 

pertumbuhan mempunyai pengaruh positif tidak signifikan. Variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap kondisi financial distress yaitu variabel 

solvabilitas/leverage dengan nilai koefisien korelasi parsial tertinggi. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa terdapat dua variabel yang mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap financial distress yaitu rasio solvabilitas/leverage dan 

rasio profitabilitas. Sedangkan variabel rasio solvabilitas/leverage mempunyai 

pengaruh yang dominan dalam memprediksi kondisi financial distress. 

 

Kata Kunci : Financial Distress, Rasio Keuangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008  bermula pada krisis 

ekonomi Amerika Serikat yang lalu menyebar ke negara-negara lain di seluruh 

dunia. Krisis ekonomi Amerika diawali karena adanya dorongan untuk konsumsi 

(propincity to Consume). Rakyat Amerika hidup dalam konsumerisme di luar 

batas kemampuan pendapatan yang diterimanya. Mereka hidup dalam hutang, 

belanja dengan kartu kredit, dan kredit perumahan. Akibatnya lembaga keuangan 

yang memberikan kredit tersebut bangkrut karena kehilangan likuiditasnya, 

karena piutang perusahaan kepada para kreditor perumahan telah digadaikan 

kepada lembaga pemberi pinjaman. Pada akhirnya perusahaan –perusahaan 

tersebut harus bangkrut karena tidak dapat membayar seluruh hutang-hutangnya 

yang mengalami jatuh tempo pada saat yang bersamaan.  

Krisis keuangan di Amerika Serikat telah menyebabkan menurunnya daya 

beli masyarakat Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai konsumen 

terbesar atas produk-produk dari berbagai negara di seluruh dunia. Penurunan 

daya serap pasar itu menyebabkan volume impor menurun drastis yang berarti 

menurunnya ekspor dari negara-negara produsen berbagai produk yang selama ini 

dikonsumsi ataupun yang dibutuhkan oleh industri Amerika Serikat. Oleh karena 

volume ekonomi Amerika Serikat itu sangat besar, maka sudah tentu dampaknya 

kepada semua negara pengekspor di seluruh dunia menjadi serius pula, terutama 

negara-negara yang mengandalkan ekspornya ke Amerika Serikat. 
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Krisis ekonomi Amerika tersebut yang semakin lama semakin merambat 

menjadi krisis ekonomi global karena sebenarnya perekonomian di dunia ini 

saling terhubung satu sama lainnya, termasuk di Indonesia. Peristiwa yang terjadi 

di suatu tempat akan berpengaruh di tempat lainnya, dan tidak jarang dampak 

yang terjadi jauh lebih besar daripada yang terjadi di tempat asalnya. Oleh karena 

itu Indonesia juga turut merasakan krisis ekonomi global ini. Indonesia 

merupakan  Negara yang masih sangat bergantung dengan aliran dana dari 

investor asing, dengan adanya krisis global ini secara otomatis para investor asing 

tersebut menarik dananya dari Indonesia. Aliran dana asing yang tadinya akan 

digunakan untuk pembangunan ekonomi dan untuk menjalankan perusahaan-

perusahaan hilang, banyak perusahaan menjadi tidak berdaya, yang pada ujungnya 

Negara kembalilah yang harus menanggung hutang perbankan dan perusahaan 

swasta. 

Keadaan ini menyebabkan persaingan dalam penjualan hasil produksi 

setiap perusahaan semakin menurun. Kelangsungan hidup perusahaan merupakan 

kemampuan untuk mempertahankan aktivitas dan tidak akan dilikuidasi dalam 

jangka pendek yang diukur dari kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

dan melunasi kewajibannya. Kondisi ekonomi yang terus mengalami perubahan 

meningkatkan persaingan dalam dunia usaha. Krisis keuangan global pada tahun 

2008 mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. 

Menurut Weston dan Copeland (2009:10) tujuan didirikannya suatu 

perusahaan umumnya adalah untuk memperoleh laba, peningkatan penjualan, 

memaksimumkan nilai saham, dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. 

Persaingan bisnis yang ketat seiring dengan perkembangan perekonomian 
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mengakibatkan adanya tuntutan bagi perusahaan untuk terus mengembangkan 

inovasi, memperbaiki kinerjanya, dan melakukan perluasan usaha agar dapat terus 

bertahan dan bersaing. Hal ini untuk menghindari kondisi yang menyulitkan bagi 

perusahaan, salah satunya kondisi kesulitan keuangan ( financial distress ). 

 Kemampuan suatu perusahaan untuk dapat bersaing sangat ditentukan 

oleh kinerja perusahaan itu sendiri. Perusahaaan yang tidak mampu bersaing 

untuk mempertahankan kinerjanya lambat laun akan tergusur dari lingkungan 

industrinya dan akan mengalami kebangkrutan. Agar kelangsungan hidup suatu 

perusahaan tetap terjaga, maka pihak manajemen harus daat mempertahankan atau 

memicu peningkatan kinerjanya. 

Kinerja suatu perusahaan akan dapat diketahui dari hasil hasil analisis 

laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Hasil analisis laporan keuangan 

yang menunjukkan kinerja perusahaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

penentu kebijakan bagi pemilik, manajer, dan investor. Analisis rasio merupakan 

hal yang sangat umum digunakan dalam menganalisis laporan keuangan 

perusahaan. Analisis terhadap rasio dapat menjelaskan keterkaitan yang ada antara 

variabel-variabel yang bersangkutan yang menghubungkan dua data keuangan ( 

neraca atau laporan laba rugi ), dengan cara membagi satu data dengan data 

lainnya ( Halim, 2007:156).  

Salah satu bentuk penelitian yang menggunakan rasio keuangan yaitu 

penelitian yang berkaitan dengan manfaat untuk  mengkaji dan menganalisis 

apakah rasio-rasio keuangan yang terdiri dari dapat digunakan untuk memprediksi 

kondisi financial distress. Laporan keuangan dapat dijadikan dasar untuk 

mengukur kesehatan  suatu perusahaan melalui rasio keuangan yang ada dalam 
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laporan keuangan. Rasio keuangan merupakan salah satu bentuk informasi 

akuntansi yang penting dalam proses penilain kinerja perusahaan, sehingga 

dengan rasio keuangan tersebut dapat mengungkapkan kondisi keuangan suatu 

perusahaan maupun kinerja yang telah dicapai perusahaan untuk suatu periode 

tertentu. 

Kondisi kesulitan keuangan ( financial distress ) terjadi sebelum 

kebangkrutan. Ketidaksiapan perusahaan dalam memprediksi financial distress 

merupakan salah satu penyebab kebangkrutan perusahaan. Kesulitan keuangan 

dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika 

proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat 

memenuhi kewajibannya (Fahrudin, 2008:2). Kondisi financial distress adalah 

tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya 

kebangkrutan atau likuidasi (Widarjo dan Setiawan, 2009). Model prediksi 

kesulitan keuangan ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi sebelum sampai 

pada tahap kritis.  

Terdapat beberapa indikator atau sumber informasi mengenai 

kemungkinan dari kesulitan keuangan (Foster,1986 dalam Almilia dan Kristijadi, 

2003):  

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

2. Analisis strategi perusahaan yang mempertimbangkan pesaing 

potensial, struktir biaya relatif, perluasan rencana dalam industri, 

kemampuan perusahaan untuk meneruskan kenaikan biaya dan kualitas 

manajemen. 

3. Analisis laoporan keuangan dari perusahaan sert perbandingannya 

dengn perusahaan lain. Analisis ini dapat berfokus pada suatu variabel 

keuangan tunggal atau suatu kombinasi dari varabel keuangan. 

4. Variabel eksternal seperti return sekuritas dan penilaian obligasi.  
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Menurut Platt dan Platt (2002)  financial distress sehapan penurunan kondisi 

keuangan suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. 

Salah satu dari kebanyakan penyebab kebangkrutan perusahaan dimulai dari 

kegagalan keuangan. Indikator keuangan inilah yang bisa dijadikan sebagai alat 

untuk mengetahui tingkat kebangkrutan suatu perusahaan.  

Ada dua macam kegagalan, yaitu kegagalan ekonomi dan kegagalan 

keuangan. Kegagalan ekonomi suatu perusahaan dikaitkan dengan 

ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Sementara itu, sebuah 

perusahaan dikategorikan gagal keuangannya jika perusahaan tersebut tidak 

mampu membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo meskipun aktiva total 

melebihi kewajibannya (Aryati dan Manao, 2000 dalam Widiyana, 2010). 

Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai informasi 

pemilik, manajer, dan investor sebagai acuan penilaian  financial distress adalah 

menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, dan 

pertumbuhan seperti penelitian yang dilakukan oleh Luluk (2010) dan Reno 

Furqon (2013). 

Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan 

perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat 

jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia (Lukman, 2009:41). 

Rasio likuiditas yang umum digunakan adalan current ratio dengan cara 

membandingkan current assets dengan current liabilities. Jika kewajiban lancar 

meningkat lebih cepat daripda aktiva lancar, rasio lancar akan turun, dan hal ini 

pertanda adanya masalah. Perusahaan yang tidak mampu melunasi kewajiban 

jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan asset lancar yang 
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dimiliki, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan berada pada kondisi financial 

distress (Munawir, 2007:80). 

Rasio solvabilitas adalah kemampuan untuk membayar utang jangka 

panjang, baik utang pokok maupun bunganya (Kuswandi, 2006). Rasio 

solvabilitas yang umum digunakan adalah debt to asset ratio atau yang disebut 

debt ratio dengan membandingkan total hutang dengan total asset yang dimiliki. 

Jumlah hutang dalam neraca akan menunjukkan besarnya modal pinjaman yang 

digunakan dalam operasi perusahaan. Pembayaran bunga pada kreditur atas modal 

yang dipinjam perusahaan harus didahulukan sebelum laba yang didapat 

dibagikan kepada para pemegang saham. Oleh arena itu apabila perusahaan tidak 

dapat membayar bunga akan menjadi perhatian khusus bagi para kreditur dan 

pemegang saham. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan dari rsiko 

para kreditur berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua 

kewajibannya. Dari pihak pemegang saham, rasio yang tinggi akan 

mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi yang pada akhirnya akan 

mengurangi pembayaran deviden (Kuswadi, 2006). Apabila kondisi tersebut 

terjadi pada suatu perusahaan, maka perusahaan tidak mampu untuk melanjutkan 

operasional usahanya sehingga perusahaan dapat dikatakan mengalami  financial 

distress. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu 

(Kasmir, 2012:114). Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah return on asset dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan 

aktiva. Suatu perusahaan untuk dapat melangungkan hidupnya harus berada dalam 
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keadaan menguntungkan (provitable) karena semakin tinggi return on asset, maka 

semakin baik operasi suatu perusahaan artinya kecil kemungkinan perusahaan 

untuk berpotensi mengalami financial distress, sedangkan apabila return on asset 

suatu perusahaan rendah maka semakin besar kemungkinan perusahaan 

mengalami financial distress. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang 

dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi (Kasmir, 2012:114).  

Rasio Aktivitas mengukur daya yang tidak efisien menyebabkan  seberapa 

efektif perusahaan memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada 

pengendaliannya (Syamsuddin, 2009:47). Rasio aktivitas atau inventory turn over 

atau rasio perputaran persediaan digambarkan dengan membandingkan cost of 

sold dengan average inventory. Rasio ini berguna untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam mengelola persediaan, dalam arti berapa kali persediaan yang 

ada akan diubah menjadi penjualan (dalam bentuk produk jadi). Hubungan rasio 

ini dengan financial distress adalah apabila rasio ini rendah maka indikasi bahwa 

perusahaan tidak beroperasi pada volume yang memadai bagi kapasitas 

investasinya dan mengalami penurunan yang cukup besar berarti penggunaan 

sumber daya yang tidak efisien menyebabkan pengembalian dana dalam bentuk 

kas lambat atau berkurang maka kemungkinan perusahaan mengalami financial 

distress akan besar. 

Rasio Pertumbuhan yang diukur dengan rasio pertumbuhan penjualan 

memiliki pengaruh yang strategis bagi sebuah perusahaan, karena penjualan yang 

dilakukan harus didukung dengan harta atau aktiva dan bila penjualan 

ditingkatkan maka aktiva pun harus ditambah (Brigham dan Houston, 2009). 



 
 

8 
 

Pertumbuhan penjualan ini diukur dengan membandingkan selisih penjualan 

tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, dengan mengetahui penjualan dari 

tahun sebelumnya maka perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang 

ada.  

Perusahaan yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah perusahaan 

Tekstil dan Garmen. Pemilihan perusahaan tekstil dan garmen sebagai objek 

penelitian didasari oleh alasan bahwa krisis ekonomi global yang dipicu oleh 

krisis ekonomi Eropa dan Amerika Serikat telah membawa dampak kepada sektor 

tekstil dan garmen akibat krisis tersebut. Kekhawatiran pelaku bisnis makin 

bertambah  karena dibebani berbagai  kenaikan tarif (BBM, tarif listrik, tarif 

telepon, tarif angkutan dan harga bahan baku) dan pungutan.  

Industry tekstil dan garmen merupkan industry padat karya yang 

sedikitnya telah menyerap 1,8 juta pekerja. Disamping itu, industri tekstil dan 

garmen juga memberikan devisa yang cukup besar melalui konstribusi dalam 

komoditi ekspor non-migas. Terbukti pada tahun 2006 industri ini memberikan 

konstribusi sebesar 11,7% terhadap total ekspor nasional, 20,2% terhadap surplus 

perdagangan internasiona, dan 3,8% terhadap pembentukan Produk Domestic 

Bruto (PDB) Nasional (Economic Review No. 209: 2007) 

 Perusahaan tekstil dan garmen merupakan salah satu industri yang 

bertahan ditengah kondisi  perekonomian Indonesia yang banyak mengalami 

permasalahan. Sumber dari artikel yang berjudul “Analisis Industri Tekstil Tahun 

2008” yang diakses melalui http://notestalk.wordpress.com/ mengatakan bahwa 

pada tahun 2008 industri tekstil mengalami kehilangan pasar sekitar 35 persen. 

 

http://notestalk.wordpress.com/
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Padahal tahun 2008, impor yang tercatat hanya 12 persen, sedangkan tahun 2009 

impor tekstil dan produk tekstil sebesar 20-24 persen. Hal tersebut telah 

mengakibatkan terjadinya kesulitan keuangan pada industri ini yang diakibatkan 

oleh harga bahan baku dan biaya produksi yang semakin meningkat dan kondisi 

permesinan yang umumnya sudah tergolong tua. Studi yang berjudul “Kondisi 

dan prospek industry tekstil di Indonesia” (2008) menyebutkan bahwa kondisi 

permesinan industri teksil di Indonesia umumnya sudah tergolong tua, yaitu 80% 

berumur diatas 20 tahun sehingga efisiensinya rendah. Artikel yang terbit pada 

tanggal 24 Oktober 2010 membahas hal yang sama dengan mengangkat judul 

“Industri Tektil Butuh Peremajaan Mesin”. Hal ini dikarenakan mesin yang 

digunakan sudah usang yang rata-rata berusia 15 tahun. Restrukturisasi mesin 

dianggap perlu dilakukan untuk menekan biaya produksi perusahaan, dengan 

begitu perusahaan dapat meningkatkan profitabilitasnya. 

Pada tahun 2010 sebagian besar perusahaan pada industri textile dan 

garment mengalami kecenderungan penurunan pendapatan bersih dan bahkan 

mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat 

menghasilkan profit. Jika keadaan ini terus menerus terjadi, maka kelangsungan 

usaha akan terganggu, sebab dengan laba yang diperoleh perusahaan dapat 

membiayai operasi perusahaan, mengembalikan pinjaman, dan kewajiban lain 

yang harus dipenuhi. Salah satu penyebab turunnya laba adalah karena penjualan 

yang semakin menurun. Kondisi tersebut akhirnya akan memperburuk kondisi 

perusahaan textile dan garment yang tidak tertutup kemungkinan akan mengalami 

kesulitan keuangan bahkan kegagalan dalam usahanya, meskipun sebelumnya 
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diketahui bahwa sektor industri ini cukup memiliki pangsa pasar yang bagus di 

dalam negeri (Yuanita,2010). 

Masalah lain yang harus dihadapi oleh perusahaan sektor industry tekstil 

dan garmen di Indonesia yaitu permasalahan ketenagakerjaan. Menurut artikel 

yang berjudul “Masalah Ketenagakerjaan di Industri Tekstil dan Produk Tekstil di 

Indonesia” pada tahun 2008, tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi produktivitas perusahaan tekstil dan garmen nasional di pasar 

global diantara faktor-faktor yang lainnya, seperti: perbankan, energi, insfratruktur 

dan jarak/letak geografis negara Indonesia. Dalam artikel tersebut juga 

menjelaskan bahwa masalah tenaga kerja yang dihadapi industri tekstil dan 

garmen yang mengakibatkan industry ini sulit bersaing dengan Negara-negara lain 

adalah rendahnya produktivitas pekerja, kekurangan tenaga professional, dan upah 

tenaga kerja yang cukup tinggi.    

Keadaan ini diperparah serbuan  tekstil dan produk tekstil impor. ASEAN-

China Free Trade Area terbukti memukul sektor usaha ini 

(http://cetak.kompas.com). Kekhawatiran ini beralasan karena produk China 

semakin merajarela di Indonesia. Kapasitas produksi industri tekstil di China lebih 

dari 10 kali lipat kapasitas produksi industri tekstil Indonesia. Sebagai 

perbandingan, kapasitas produksi tekstil China ditaksir 6,2 juta ton per tahun, 

sementara di Indonesia hanya 6,2 juta per tahun (duniaindustri.com). Sebagian 

besar perusahaan pada industri tekstil dan garmen mengalami kecenderungan 

penurunan pendapatan bersih dan bahkan mengalami kerugian.  

Kondisi diatas memojokkan industri tekstil dan garmen pada posisi sulit 

untuk meningkatkan produktivitas dan  mempertahankan going concern-nya 

http://cetak.kompas.com/
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(kelangsungan hidup usahanya). Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi going 

concern dan penyebab kegagalan bisnis bisa terjadi karena disebabkan adanya 

penurunan laba, kekurangan modal kerja, berkurangnya permintaan terhadap 

produk sehingga penjualan mengalami penurunan dan dapat juga dipengaruhi 

dengan laba besar yang ditahan oleh perusahaan. Kondisi ini berpotensi besar 

mempengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terutama 

investor dan kreditur yang merasa khawatir jika perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan dan mengarah pada kegagalan bisnis. Kegagalan bisnis bagi investor 

akan berakibat makin berkurangnya atau kehilangan investasi, sedang bagi 

kreditur mengakibatkan hilang atau berkurangnya suatu tagihan.  

Fenomena diatas menjadi menarik untuk diteliti. Saat ini kondisi 

perekonomian Indonesia yang tidak stabil, adanya fluktuasi kurs, persaingaan 

antar perusahaan dan kenaikan biaya lainnya menyebabkan perusahaan harus 

bekerja ekstra untuk mengantisipasinya, oleh karena itu pemanfaatan rasio 

keuangan harus ditambah selain untuk menilai baik atau buruknya kinerja 

keuangan namun juga dapat digunakan sebagai alat prediksi financial distress. 

Peneliti tertarik untuk membuktikan mengenai kemampuan informasi rasio-rasio 

laporan keuangan dalam memprediksi kondisi finanacial distress suatu 

perusahaan karena masih kurangnya pemanfaatan rasio-rasio keuangan yang 

digunakan untuk mengidentifikasi adanya potensi kondisi financial distress 

perusahaan. Disamping itu, dapat diketahui juga rasio mana yang lebih baik dalam 

memprediksi kondisi finanacial distress dan  membuktikan mengenai kemampuan 

informasi rasio-rasio laporan keuangan dalam memprediksi kondisi finanacial 

distress suatu perusahaan.. Pemilihan Perusahaan Tekstil dan Garmen sebagai 
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objek penelitian didasari oleh alasan bahwa perusahaan Tekstil dan Garmen 

memiliki aktivitas yang bervariasi dimana perusahaan ini merupakan perusahaan 

yang sering melakukan aktivitas bisnis seperti ekspor dan impor dengan jumlah 

transaksi yang besar namun disisi lain banyak sekali ancaman yang terjadi seperti 

penurunan permintaan dipasar karena banyaknya produk tekstil impor. 

Berdasarkan  uraian diatas maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengambil 

judul: “ANALISIS CURRENT RATIO, DEBT TO ASSET, RETURN ON 

ASSET, INVENTORY TURN OVER, DAN SALES GROWTH UNTUK 

MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS (STUDI PADA PERUSAHAAN 

TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-

2012)”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberpa hal yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah  current ratio, debt ratio,return on asset,inventory turn over 

dan sales growth mampu memprediksi adanya potensi financial 

distress pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

2. Manakah diantara current ratio, debt ratio, return on asset ,inventory 

turn over dan sales growth  yang merupakan variabel dominan dalam 

memprediksi adanya potensi  financial distress ada Perusahaan Tekstil 

dan Garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui kemampuan current ratio, debt ratio, return on asset 

,inventory turn over dan sales growth dalam memprediksi adanya potensi 

kondisi financial distress pada Perusahaan Tekstil dan Garmen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Untuk menentukan diantara current ratio, debt ratio, return on asset 

,inventory turn over dan sales growth yang merupakan variabel dominan 

dalam memprediksi adanya potensi kondisi financial distress pada 

Perusahaan Tekstil dan Garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti  

Sebagai sarana untuk mempelajari dan mengetahui lebih dalam mengenai 

masalah-masalah yang terjadi secara nyata sehingga dapat megembangkan 

pengetahuan dan ilmu dari alat analisis laporn keuangan. 

2. Bagi Pihak Lain 

a. Bagi Investor 

Model prediksi financial distress dapat membantu investor ketika akan 

menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan 

pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman. 
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b. Bagi Manajemen Perusahaan 

Dapat digunakanuntuk melihat kinerja keuangan perusahaan dan 

mengidentifikasi adanya tanda-tanda kesulitan keuangan atau financial 

distress yang mengarah pada kebangkrutan dlam usahanya. 

Selanjutnya diharapkan pihak manajemen bisa segera mengambil 

tindakan penyelamatan agar tidak terjadi kegagalan bisnis. 

c. Bagi Pembaca atau Peneliti Lain 

Sebagai bahan informasi tambahan bagi pembaca yang ingin lebih 

mengetahui tentang analisis prediksi kesulitan keuangan atau financial 

distress dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin 

mengaplikasikan model yang akan dibentuk dalam penelitian ini untuk 

memprediksi  terjadinya financial distress ataupun melakukan 

penelitian dalam bidang yang sama.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan untuk mencari informasi yang relevan dengan 

masalah yang akan diteliti serta menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait 

dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Penelitian terdahulu digunakan 

sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

1. Platt dan Platt (2002) melakukan penelitian terhadap 24 perusahan yang 

mengalami  financial distress dan 62 perusahaan yang tidak mengalami 

financial distress, dengan menggunakan model logit mereka berusaha untuk 

menentukan rasio keuangan yang paling dominan untuk memprediksi adanya 

financial distress. temuan dari penelitian ini adalah : 

a. Variabel EBITDA/sales, current assets/current liabilities dan cash flow 

growth rate memiliki hubungan negatif terhadap kemungkinan perusahaan 

akan mengalami financial distress. Semakin besar rasio ini maka semakin 

kecil kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. 

b. Variabel net fixed assets, long-term debt/equity dan notes payable/total 

assets memiliki hubungan positif terhadap kemungkinan perusahaan akan 

mengalami financial distress. Semakin besar rasio ini maka semakin besar 

kemungkinan perusahaan mengalami financial distress.  

2. Almilia dan Kristijadi (2003) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Rasio 

Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan 
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Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”. Penelitian ini 

memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur dengan 

menggunakan rasio keuangan perusahaan. penelitian dilakukan terhadap 24 

perusahaan yang mengalami financial distress dan 37 perusahaan yang tidak 

mengalami financial distress. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa profit 

margin ratio, financial leverage ratio, liquidity ratio dan growth merupakan 

variabel signifikan untuk memprediksi perusahaan yang mengalami kondisi 

financial distress. 

3. Daulat Sihombing (2008) dengan judul “Peranan Analisis Rasio Keuangan 

dalam Memprediksi Kesehatan Perusahaan Tekstil Dan Alas Kaki yang 

Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”. Penelitian dilakukan terhadap 51 sampel 

perusahaan manufaktur tang terdaftar di BEJ dengan menggunakan data time 

series dari tahun 2003-2006. Variabel independen yang digunakan adalah 

rasio likuiditas (current ratio), solvabilitas (debt to asset ratio, debt to equity 

ratio, equity multiplier), profitabilitas (gross profit margin, net provit margin, 

return on investement, return on equity), dan aktivitas (inventory turn 

over,total asset turn over). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CR, 

DAR, DER, EM, GPM, NPM, ROI, ROE, ITO dan TATO secara signifikan 

dapat membedakan status tingkat kesehatan perusahaan. namun rasio 

keuangan GPM merupakan ukuran profitabilitas perusahaan yang merupakan 

faktor yang paling dominan dapat membedakan status tingkat kesehatan 

perusahaan. 

4. Wahyu Widarjo dan Doddy Setiawan (2009) dalam jurnal. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan sepuluh perusahaan industri 
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otomotif. Dengan menggunakan rasio likuiditas yang diukur dengan current 

ratio, quick ratio, dan cash ratio, financial leverage yang diukur dengan total 

liabilities to total asset dan current liabilities to total asset, profitabilitas yang 

diukur dengan dengan return on asset dan sales growth.  Hasil dari penelitian 

berdasarkan rasio keuangan diatan diketahui kinerja keuangan pada 

perusahaan industri otomotif menunjukkan bahwa rasio yang berpengaruh 

dan signifikan terhadap kondisi financial distress perusahaan adalah variabel 

financial leverage dan profitabilitas. 

5. Ika Yuanita (2010) dalam jurna yang berjudul “Prediksi Financial Distress 

Dalam Industri Textile dan Garmen”  Penelitian dilakukan terhadap 8 sampel 

perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di BEJ dengan menggunakan 

data time series dari tahun 2005-2008. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa CA/CL, rasio NI/ Sales, rasio CL/TA dan rasio NI/TA-Growth  dapat 

digunakan sebagai prediktor kondisi kesulitan keuangan atau financial 

distress pada perusahaan dalam industri tekstile dan garmen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

6. Eyien Yustian (2012) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan 

untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Food and 

Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2007-2010”. 

Penelitian ini memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan food 

and beverage dengan menggunakan rasio keuangan perusahaan. Penelitian 

dilakukan terhadap 2 perusahaan yang mengalami financial distress dan 10 

perusahaan yang tidak mengalami financial distress. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa debt ratio dan return on asset merupakan variabel 
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signifikan untuk memprediksi perusahaan yang mengalami kondisi financial 

distress. 

7. Reno Furqon  (2013) dalam jurnal yang berjudul yang berjudul “Analisis 

Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan 

LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”. Penelitian ini memprediksi 

kondisi financial distress pada perusahaan LQ45dengan menggunakan rasio 

keuangan perusahaan. penelitian dilakukan terhadap 1 perusahaan yang 

mengalami financial distress dan 10 perusahaan yang tidak mengalami 

financial distress. Hasil dari penelitian menunjukkan  debt ratio, sales growth 

dan return on asset merupakan variabel signifikan untuk memprediksi 

perusahaan yang mengalami kondisi financial distress. 

8. Made Sura Ambara Jaya, Luh Mei Wahyuni, dan I Made Dwi Wianjaya Putra 

(2013) dalam jurnar yang berjudul “Pengaruh Rasio Likuiditas, Profitabilitas, 

dan Aktivitas Terhadap Financial Distress Pada Industri Pakaian Jadi Dan 

Produk Tekstil Lainnya Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-

2010” . Penelitian dilakukan terhadap 9 sampel Industri Pakaian Jadi Dan 

Produk Tekstil Lainnya tang terdaftar di BEJ. Terdapat  5 perusahaan yang 

mengalami financial distress dan 4 perusahaan sehat. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa rasio likuiditas (rasio lancar), rasio profitabilitas (rasio 

provit margin) dan rasio aktivitas (rasio perputaran total aktiva)  secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kondisi financial distress. Sedangkan 

rasio dominan dalam memprediksi kondisi financial distress  adalah rasio 

aktivitas yang diproksikan pada rasio perputaran total aktiva. 
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2.2 Financial Distress (Kesulitan Keuangan) 

2.2.1 Pengertian Financial Distress 

Kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal 

pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan 

tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya (Fachrudin, 2008:2). 

Ada beberapa definisi kesulitan keuangan sesuai tipenya, yaitu economic failure, 

business failure, technical insolvency, insolvency in bakruptcy, dan legal 

bankruptcy (Fachrudin 2008:2). Berikut ini penjelasannya:  

a. Economic Failure (Kegagalan Ekonomi) 

Economic Failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana 

pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk cost of 

capitalnya. Bisnis ini dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditur 

mau menyediakan modal dan pemiliknya mau menerima tingkat 

pengembalian (rate of return) dibawah pasar. 

b. Business Failure (Kegagalan Bisnis) 

Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi 

dengan akibat kerugian kepada kreditur. 

c. Technical Insolvency 

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan technical insolvency jika 

tidak dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo. 

Ketidakmampuan membayar hutang secara teknis menunjukkan 

kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara, yang jika diberi waktu, 

perusahaan mungkin dapat membayar hutangnya dan survive. Di sisi lain, 

jika technical insolvency adalah gejala awal egagalan ekonomi, ini 

mungkin menjadi perhentian pertama menuju kesulitan keuangan 

(financial distress). 

d. Insolvency in Bakruptcy 

Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan insolvency in bakruptcy jika 

nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset. Kondisi ini lebih serius 

daripada technical insolvency karena, umumnya ini adalah tanda 

economic failure,dan mengarah kepada likuidasi bisnis.  

Berdasarkan pengertian diatas, pada dasarnya financial distress adalah suatu 

keadaan dimana sebuah perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi 

kewajibannya, keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total 
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biaya, mengalami kerugian kepada kreditur dimana keadaan ini merupakan gejala 

awal kegagalan ekononomi. 

2.2.2 Faktor Penyebab Financial Distress 

Secara garis besar berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya financial 

distress dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu (Romli,2010): 

1. Sistem Perekonomian 

Sistem perekonomian masyarakat atau negara yang dapat menyebabkan 

suatu perusahaan mengalami financial distress dan 

bahkan kebangkrutan, yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk 

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, perubahan permintaan 

dan selera konsumen dan mengadaptasikan perubahanperubahan metode 

produksi dan distribusi modern. 

2. Faktor Ekstern Perusahaan 

Kesulitan dan kegagalan yang kemungkinan dapat menyebabkan 

terjadinya financial distress pada perusahaan, kadang-kadang berada di 

luar jangkauan (manajemen) perusahaan. Kecelakaan dan bencana alam 

yang sewaktu-waktu dapat menimpa perusahaan misalnya, merupakan 

contoh yang pernah atau bahkan sering memaksa perusahaan untuk 

menutup atau menghentikan usahanya secara permanen. Meskipun 

terjadinya bencana alam dan kecelakaan itu sendiri sulit untuk diprediksi. 

3. Faktor Intern Perusahaan 

Faktor-faktor intern yang menyebabkan terjadinya financial distress pada 

perusahaan yaitu: 

a) Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur/langganan. 

Kebijaksanaan kredit tanpa memperhatikan kemampuan individual para 

debitur, berarti mempertaruhkan stabilitas finansial perusahaan. Suatu 

kemacetan kredit dapat menyebabkan financial distress yang serius dan 

tidak cukup untuk ditutup dari kredit lain yang diberikan. Kerugian 

yang timbul dari kredit yang diberikan dan syarat luar bisa sifatnya, 

dapat berakibat fatal terhadap struktur finansial perusahaan yang ada 

gilirannya berupa ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

b) Manajemen yang tidak efisien. 

Ketidakmampuan manajemen pada umumnya tercermin pada 

ketidakmampuan untuk menghindarkan timbulnya berbagai 

permasalahan pada operasional perusahaan yang ditandai oleh  

keadaan-keadaan berikut: 

(1) Hasil penjualan yang tidak memadai 

Situasi ini bisanya timbul sebagai akibat dari rendahnya mutu 

barang yang dijual dan pelayanannya, kegiatan promosi yang 

kurang terarah, daerah pemasaran yang kurang menguntungkan dan 

organisasi bagian penjualan yang tidak kompeten. 
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(2) Kesalahan dalam menetapkan harga jual 

Suatu kesalahan di dalam menentukan harga jual produk atau jasa 

terjadi, apabila harga jual ternyata terlalu rendah dalam 

hubungannya dengan harga pokok produksi/pengadaan jasa. Karena 

situasi demikian perusahaan akan menderita kerugian atau 

menghasilkan laba yang sangat kecil dari penjualan atas barang atau 

jasa tersebut. 

(3) Pengelolaan utang-piutang yang kurang memadai. 

Berapapun besarnya volume dan tingginya harga jual (dalam 

kaitannya dengan harga pokok) dalam melakukan penjualannya, 

tetapi kalau pada akhirnya piutang yang timbul tidak dapat 

direalisasikan (menjadi kas), tentu bukannya diperoleh laba tetapi 

justru kerugianlah yang diderita oleh perusahaan. Selain itu, 

kegagalan perusahaan dalam membayar kembali hutang-hutang yang 

kritis (sangat penting) tepat pada waktunya, juga akan menimbulkan 

persoalan lain yang lebih kompleks dan sangat merugikan. 

(4)Struktur biaya (produksi, administrasi, dan finansial) yang tinggi. 

Pengaruh kebijakan-kebijakan manajemen terhadap struktur biaya 

dalam perusahaan yang apabila terasa memberatkan, memerlukan 

cukup waktu untuk mengadakan penyesuaian sehingga dapat 

berakibat fatal dan sangat merugikan bagi kelangsungan usaha 

perusahaan adalah menyangkut biaya-biaya tetap. 

(5)Tingkat investasi dalam aktiva tetap dan persediaan yang melampaui 

batas (over investment). 

Investasi dalam kedua macam/bentuk aktiva ini berakibat terikatnya 

kas dan elemen modal kerja lainnya yang memerlukan cukup waktu 

agar dapat digunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran 

atau penggunaanpenggunaan penting lainnya yang berakibat 

mendesak. 

(6)Kekurangan modal kerja. 

Faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan mengalami 

kekurangan modal kerja, antara lain: 

(a) Hutang lancar berlebihan jumlahnya, karena pembelian aktiva 

tetap yang dibelanjai melalui pinjaman jangka pendek. 

(b)  Kegiatan ekspansi yang kurang dipersiapkan. 

(c) Kegagalan dalam mendapatkan dukungan fasilitas kredit bank. 

(d) Kebijakan pembagian deviden yang tidak tepat, yang berakibat 

menyerap sebagian besar dana yang diperlukan untuk kegiatan 

operasional. 

(7)Aktiva tidak diasuransikan atau asuransi dengan jumlah 

pertanggungan yang tidak cukup untuk menutup kemungkinan rugi 

yang terjadi.Tidak cukupnya jumlah pertanggungan yang diambil 

dalam asuransi aktiva-aktiva perusahaan, untuk menutup 

kemungkinan rugi yang terjadi, berarti kurang adanya usaha-usaha 

perlindungan terhadap keamanan harta milik perusahaan. 

(8) Sistem dan prosedur akuntansi kurang memadai 

Kebangkrutan dapat terjadi sebagai akibat dari sistem dan prosedur 

akuntansi yang tidak mampu menghasilkan informasi untuk dapat 
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mengidentifikasi berbagai aspek di mana usaha-usaha preventif 

harus dilakukan. 

c) Kekurangan modal. 

Kekurangan modal juga merupakan salah satu penyebab financial 

distress yang sifatnya intern. Dalam situasi dimana perusahaan 

menderita kerugian dari operasinya sedang perusahaan juga mengalami 

kekurangan modal maka kemungkinan besar perusahaan akan tidak 

mampu lagi membiayai operasi dan membayar hutang-hutangnya tepat 

pada tanggal jatuh tempo. 

d) Kecurangan, penipuan dan atau kebangkrutan yang dipersiapkan. 

Suatu kecurangan sebagai penyebab terjadinya kebangkrutan yang 

direncanakan atau dipersiapkan terbukti pernah diketemukan. Hal ini 

merupakan alasan bagi sementara (calon) kreditur untuk senantiasa 

mempertimbangkan risiko yang harus dihadapi dengan membatasi 

volume pinjaman kepada tiap-tiap debitur, menuntut hak sebagai 

kreditur untuk dapat melakukan evaluasi dan penyelidikan dalam 

rangka menentukan penyebab terjadinya kebangkrutan yang menimpa 

perusahaan debitur dan kemungkinan adanya karyawan dan lain-lain 

pihak yang berwenang dalam perusahaan debitur yang memanfaatkan 

situasi untuk keuntungan pribadinya dapat lolos melepaskan diri dari 

tuntutan hukum. 

 

2.2.3 Akibat Financial Distress 

Kerugian utama perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang lebih 

tinggi adalah peningkatan resiko kesulitan keuangan dan akhirnya likuidasi. Hal 

ini mungkin mempunyai pengaruh merugikan bagi pemilik ekuitas dan hutang 

(NetTel Afrika 2002 dalam Fachrudin 2008:15). 

Akibat kesulitan keuangan sebagai berikut (Fachrudin 2008:15) : 

a. Resiko biaya kesulitan keuangan mempunyai dampak negative terhadap 

nilai perusahaan yang mengoffest nilai pembebasan pajak atas peningkatan 

level hutang. 

b. Jika manajer perusahaan menghindarkan likuidasi ketika kesulitan, 

hubungannya dengan suplier, pelanggan, pekerja, dan kreditor menjadi 

rusak parah. 
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c. Suplier penyedia barang dan jasa secara kredit mungkin telah berhati-hati 

atau bahkan menghentikan pasokan nya sama sekali, jika mereka yakin 

tidak ada kesempatan peningkatan perusahaan dalam beberapa bulan.  

d. Pelanggan mungkin mengembangkan hubungan dengan suplier mereka, 

dan merencanakan sendiri produksi mereka dengan andaian ada 

keberlanjutan dari hubungan tersebut. Adanya keraguan bahwa perusahaan 

tidak menjamin kontrak dengan baik. Pelanggan umumnya menginginkan 

bahwa perusahaan cukup stabil untuk menepati janji.  

2.2.4 Manfaat Prediksi Financial Distress 

Menurut Hanafi dan Halim (2009:261) Prediksi financial distress 

perusahaan menjadi perhatian dari banyak pihak. Pihak-pihak yang menggunakan 

model tersebut meliputi : 

a. Pemberi pinjaman. Penelitian berkaitan dengan prediksi financial distress 

mempunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman, baik dalam 

memutuskan apakah akan memberikan suatu pinjaman dan menentukan 

kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan.  

b. Investor. Model prediksi financial distress dapat membantu investor ketika 

akan menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan 

pembayaran kembali pokok dan bunga.  

c. Pembuat peraturan. Lembaga regulator mempunyai tanggung jawab 

mengawasi kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan perusahaan 

individu, hal ini menyebabkan perlunya suatu model yang aplikatif untuk 

mengetahui kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai 

stabilitas perusahaan. 

d. Pemerintah. Prediksi financial distress juga penting bagi pemerintah dalam 

antitrust regulation.  

e. Auditor. Model prediksi financial distress dapat menjadi alat yang berguna 

bagi auditor dalam membuat penilaian going concern suatu perusahaan. 

f. Manajemen. Apabila suatu perusahaan mengalami kebangkrutan maka 

perusahaan akan menaggung biaya langsung (fee akuntan dan pengacara) 

dan biaya tidak langsung (kerugian penjualan atau kerugian paksaan akibat 

ketetapan pengadilan). Sehingga dengan adanya model prediksi financial 

distress diharapkan suatu perusahaan dapat menghindari kebangkrutan.  
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2.2.5 Alternatif Perbaikan Financial Distress 

Menurut Hanafi dan Halim (2009:262) alternatif perbaikan kesulitan 

keuangan dibagi menjadi dua, yaitu :  

a. Pemecahan  secara informal 

1. Dilakukan apabila masalah belum begitu parah 

2. Masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan 

masih bagus cara:  

a) Perpanjangan (ekstention) dilakukan dengan memperpanjang jatuh 

tempo hutang hutang 

b) Komposisi (composition) dilakukan dengan mengurangi besarnya 

tagihan 

b. Pemecahan secara formal 

Dilakukan apabila masalah sudah parah, kreditur ingin mempunyai 

jaminan keamanan cara : 

1. Apabila nilai perusahaan diteruskan > nilai perusahaan dilikuidasi. 

Reorganisasi : dengan merupah struktur modal menjasi struktur modal 

yang layak. 

2. Apabila nilai perusahaan diteruskan < nilai perusahaan dilikuidasi. 

Likuidasi : dengan menjual aset-aset perusahaan.  

 

2.3 Kebangkrutan 

2.3.1 Pengertian Kebangkrutan 

Secara yuridis pengetian kebangkrutan bersifat lebih tegas karena suatu 

perusahaan dinyatakan pailit jika menderita kerugian sebesar 50% dari modalnya 

dan hal ini harus diumumkan di pengadilan negeri serta berita acara negara, 

bahkan jika kerugian total 75% dari modal, maka persekutuan tersebut bubar demi 

hukum sehingga hukum kebangkrutan tidak memandang apakah perusahaan 

tersebut likuid atau tidak (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan undang-

Undang Kepailitan pasal 22). 

Menurut Retnowulan dan Iskandar (2009:23) yang dimaksud dengan 

kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan Hakim, yang 

berlaku serta merta, dengan melakukn penyitaan umum atas semua harta orang 

yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang 
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diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang 

dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kebangkrutan merupakan keadaan atau kondisi dimana perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar kewajiban pada saat jatuh 

tempo.  

2.3.2 Penyebab Terjadinya Kebangkrutan 

Banyak faktor-faktor penyebab kebangkrutan. Darsono dan Ashari (2009), 

menyatakan secara garis besar penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi dua 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang dapat 

menyebabkan kebangkrutan perusahaan yaitu: 

1. Manajemen yang tidak efisien 

Manajemen yang tidak efisien akan mengakibatkan kerugian terus 

menerus yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat 

membayarkewajibannya. Ketidakefisienan ini diakibatkan oleh 

pemborosan dalam biaya, kurangnya keterampilan dan keahlian 

manajemen. 

2. Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang-

hutang yang dimiliki 

Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunga yang besar 

sehingga memperkecil laba bahkan bisa menyebabkan kerugian. Piutang 

yang terlalu besar juga akan merugikan karena aktiva yang menganggur 

terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan pendapatan. 

3. Moral hazard oleh manajemen 

Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bisa 

mengakibatkan kebangkrutan. Kecurangan ini akan mengakibatkan 

kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya membangkrutkan 

perusahaan. Kecurangan dapat berupa manajemen yang korup atau 

memberikan informasi yang salah pada pemegang saham atau investor. 

Sedangkan, faktor-faktor eksternal yang bisa mengakibatkan kebangkrutan adalah 

sebagai berikut: 
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1. Perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh 

perusahaan yang mengakibatkan pelanggan lari atau berpindah sehingga 

terjadi penurunan dalam pendapatan. 

2. Kecelakaan / bencana alam yang menimpa perusahaan. 

Terjadinya kecelakaan atau bencana alam dapat merugikan perusahaan 

baik dari segi materiil ataupun nonmateriil sehingga mempengaruhi 

jalannya aktivitas perusahaan. 

3. Situasi politik yang tidak stabil 

Kondisi politik dan pemerintah yang tidak stabil dapat menyebabkan 

hambatan terhadap aktivitas perusahaan sehingga kelangsungan usahanya 

dapat terpengaruh. 

4. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan agar selalu 

memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Semakin ketatnya persaingan menuntut 

perusahaan agar selalu memperbaiki produk yang dihasilkan, memberikan 

nilai tambah yang lebih baik lagi kepada pelanggan. 

5. Kondisi perekonomian yang cenderung bebas, menempatkan persaingan 

yang ketat sebagai suatu hal yang bersifat keharusan. Untuk memenangkan 

persaingan di dunia usaha bisnis maka diperlukan kemampuan bersaing 

dan adaptasi yang cukup tinggi 

2.3.3 Tahap-Tahap Kebangkrutan 

Kebangkrutan tidaklah terjadi secara tiba-tiba dan dapat diramalkan 

sebelumnya. Sebelum perusahaan dinyatakan bangkrut, biasanya ditandai oleh 

keadaan khusus yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasinya, 

seperti volume penjualan yang relative rendah atau adanya trend penjualan yang 

menurun, cash flow yang negative, kerugian yang terus menerus, dan hutang yang 

semakin membengkak. 

Tahap tahap perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan ditandai oleh 

adanya satu atau lebih keadaan operasi dan finansial perusahaan yang tidak 

menggembirakan. Kesulitan keuangan yang menuju kebangkrutan dapat dianalisis 

dan diidentifikasikan melalui tahapan-tahapan. Tahap-tahap kebangkrutan 

menurut Harnanto dalam Eyien Yustian (2012:39)  sebagai berikut :  

a. Tahap Permulaan 

Tahap ini biasanya ditandai oleh adanya satu atau lebih keadaan 

operasi dan finansial perusahaan yang tidak menggembirakan yang 
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kemungkinan tidak disadari baik oleh pihak kreditur maupun manajemen 

sendiri. Berbagai sittuasi yang menandai permulaan misalnya : 

1. Turunnya volume penjualan karena adanya perubahan selera atau 

permintaan konsumennya 

2. Kenaikan biaya-biaya komersial atau finansial 

3. Inefisiensi produksi karena metode produksi yang ketinggalan 

jaman 

4. Tingkat persaingan yang semakin ketat 

5. Personalia yang memegang jabatan-jabatan kunci tidak memiliki 

kompetensi 

6. Kegagalan dalam melakukan ekspansi 

7. Ketidakefektivan dalam pelakasanaan fungsi pengumpulan piutang 

8. Kurang adanya dukungan atau fasilitas perbankan (kredit)    

 

b. Tahap Kesulitan Likuiditas 

Tahap ini biasanya diawali oleh ketidakmampuan perusahaan 

untuk membayar hutang-hutang jangka pendek dan biaya operasi. 

Kesulitan keuangan yang dialami perusahaan mungkin tidak dapat segera 

disadari oleh pihak-pihak diluar perusahaan karena masih mungkin 

menunjukkan posisi solvabilitas dan rentabilitas yang tergolong cukup. 

Hal ini disebabkan karena perusahaan kekurangan alat-alat yang likuid dan 

kebutuhan modal untuk diinvestasikan dalam piutang persediaan. 

 

c. Tahap finansial atau commercial insolvency 

Tahap ini ditandai oleh keadaan dimana perusahaan yang tidak 

mampu mendapatkan dana dari sumber-sumber regular untuk membayar 

hutang-hutangnya yang jatuh tempo dan bahkan sudah menunggak. 

 

d. Tahap total insolvency 

Gejala yang paling menonjol dalam tahap ini adalah jumlah hutang 

yang lebih besar dari nilai aktiva perusahaan. Keadaan total insolvency ini 

menjadi semakin lengkap dan sah setelah pernyataan kebangkrutan resmi 

dan perusahaan dibubarkan. 

 

Menurut Martin dalam Fakhrurozie (2007) kebangkrutan yang merupakan 

kegagalan perusahaan bisa didefinisikan dalam beberapa pengertian yaitu : 

1. Kegagalan Ekonomi (Economic 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 dan dalam pengertian modal kerja. 
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Kebangkrutan akan cepat terjadi pada perusahaan yang berada di negara 

yang sedang mengalami kesulitasn ekonomi. Kesulitan ekonomi akan memicu 

semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin sebelumnya sudah 

sakit atau bahkan yang sebelumnya tidak memiliki kesulitan apapun. Namun, 

faktor non ekonomi pun bisa memiliki peranan yang besar dalam kebangkrutan 

suatu perusahaan.  

2.4 Kinerja Keuangan 

Kinerja perlu diukur dan dievaluasi untuk menentukan sejauh mana 

keberhasilan atas kinerja tersebut dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Dua aspek 

yang sering digunakan dalam menilai kinerja adalah efektivitas dan efisiensi. 

Efektivitas mencerminkan hubungan output dengan suatu tujuan tertentu, 

sedangkan efisiensi menggambarkan hubungan antara input dan output. 

2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

  Pada prinsipnya kinerja dapat dilihat dari siapa yang melakukan penelitian 

itu sendiri. Bagi manajemen, melihat kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu 

bagian tertentu bagi pencapaian tujuan secara keseluruhan. Sedangkan bagi pihak 

luar manajemen kinerja merupakan alat untuk mengukur suatu prestasi yang 

dicapai oleh organisasi dalam suatu periode tertentu yang merupakan pencerminan 

tingkat hasil pelaksanaan aktivitas kegiatannya, namun demikian penilaian kinerja 

suatu organisasi baik yang dilakukan pihak manajemen perusahaan diperlukan 

sebagai dasar penetapan kebijaksanaan dimasa yang akan datang. 

Menurut Irhan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah 

 

“ Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara 

baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alatalat analisis keuangan, 
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sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu 

perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu”. 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi yang 

dapat dicapai oleh perusahaan dibidang keuangan dalam suatu periode tertentu 

yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Disisi lain kinerja keuangan 

menggambarkan kekuatan struktur keuangan suatu perusahaan dan sejauh mana 

asset yang tersedia, perusahaan sanggup meraih keuntungan. Hal ini berkaitan erat 

dengan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki 

perusahaan secara efektif dan efisien. 

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Melihat pentingnya dilaksanakannya pengukuran kinerja perusahaan, 

berikut merupakan beberapa tujuan yang ingin dicapai (Munawir, 2010:31): 

a. Untuk mengetahui likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi 

pada saat ditagih. 

b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi. 

c. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas, yaitu 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 

tertentu yang dibandingkan dengan penggunaan aktiva atau modal 

secara produktif. 

d. Untuk mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan 

dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya agar tetap 

stabil, yang diukur dari kemampuan dalam membayar pokok 

hutang dan beban bunga tepat waktu, serta pembayaran deviden, 

secara teratur pada para pemegang saham tanpa mengalami 

kesulitan.  

 

Pengukuran kinerja perusahaan diatas sudah menjadi langkah  pasti yang 

memberikan keuntungan dalam menilai perkembangan perusahaan baik untuk 

masa sekarang maupun masa depan demi kelangsungan hidup perusahaan 

menghadapi persaingan. Untuk itulah, perusahaan seharusnya melakukan 
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pengukuran kinerja perusahaan dalam kurun periode tertentu untuk mengontrol 

dan sebagai tindakan antisipasi jika kemungkinan terjadi masalah dikemudian 

hari. 

2.5 Analisis Laporan Keuangan 

2.5.1  Pengertian Laporan Keuangan 

Pembahasan mengenai manajemen keuangan, tidak bisa terlepas dari 

laporan keuangan. Oleh karena itu diperlukan pembahasan singkat mengenai 

laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan 

informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan. Berikut ini beberapa 

pendapat mengenai definisi laporan keuangan :  

Menurut Agnes Sawir (2005:2) laporan keuangan adalah hasil akhir proses 

akuntansi. Setiap transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah 

sedemikian rupa. Laporan akhir pun disajikan dalam nilai uang.  

Menurut  Munawir (2010:2) Pengertian laporan keuangan adalah hasil dari 

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara 

data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Menurut Sutrisno 

(2008:9) laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang 

meliputi dua laporan utama yakni Neraca dan laporan Rugi Laba.  

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan 

perusahaan pada suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi 
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yang dilaksanakan secara konsisten serta dibuat dan disajikan dalam bentuk 

neraca dan laporan laba rugi.  

Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan laporan 

kemajuan perusahaan secara periodik. Manajemen perlu mengetahui bagaimana 

perkembangan keadaan investasi dalam perusahaan dan hasil-hasil yang dicapai 

selama jangka waktu yang diamati. Pada umumnya laporan keuangan itu sendiri 

dari neraca dan perhitungan rugi laba serta laporan perubahan modal, dimana 

neraca menunjukkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada 

tanggal tertentu, sedangkan pada rugi laba memperlihatkan hasil-hasil yang telah 

dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu.  

Dari beberapa pendapat ahli ekonomi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi yang 

menjelaskan atau melaporkan kegiatan perusahaan sekaligus untuk mengevaluasi 

keberhasilan strategi perusahaan dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai. 

2.5.2 Bentuk Laporan Keuangan 

Dalam menganalisa dan menafsirkan laporan keuangan, seorang 

penganalisis harus mempunyai pengertian mengenai bentuk-bentuk maupun 

prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan serta masalah yang mungkin timbul 

dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, rugi 

laba, perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

A. Neraca 

Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Neraca 

menunjukkan aktiva, hutang dan modal sendiri suatu perusahaan pada hari 

terakhir periode akuntansi. Aktiva menunjukkan penggunaan dana, hutang dan 
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modal menunjukkan sumber dana yang diperoleh. Menurut Harahap (2007:107) 

mengemukakan bahwa: 

“Laporan neraca atau daftar neraca disebut juga laporan posisi keuangan 

perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aktiva, kewajiban, dan modal 

pada saat tertentu. Laporan ini disusun setiap saat dan merupakan opname situasi 

keuangan pada saat itu.” 

 

. Sedangkan menurut Sutrisno (2008:9), neraca merupakan laporan yang 

menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu.  

Neraca bertujuan untuk menunjukkan posisi keuangan pada suatu 

perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya pada waktu dimana buku-buku ditutup 

dan ditentukan sisanya pada akhir tahun fiskal atau tahun kalender sehingga 

neraca sering disebut dengan balance sheet.Pengertian lain tentang neraca 

dikemukakan oleh Abdul Halim dan Sarwoko (2008:38) merupakan neraca yang 

menunjukkan aktiva, utang dan modal sendiri suatu perusahaan pada hari terakhir 

periode akuntansi.  

Menurut Darsono (2009:18) komponen neraca terdiri atas : 

1. Aktiva 

Pada sisi aktiva neraca dikelompokkan sesuai urutan yang paling lancar. 

Pengertian paling lancar disini adalah kemampuan aktiva tersebut untuk 

dikompersi menjadi kas. Dengan demikian, maka penggolongan aktiva 

dalam neraca adalah : 

a. Aktiva lancer 

Dalam aktiva lancar, aktiva dikelompokkan berdasarkan urutan yang 

paling lancar. Aktiva lancar disini adalah yang paling mudah dan cepat 

untuk dijadikan uang atau kas. 

b.  Aktiva tetap 
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Aktiva tetap adalah investasi pada tanah, bangunan, kendaraan dan 

peralatan yang lain yang dilakukan oleh perusahaan. Aktiva tetap 

disusun berdasarkan urutan yang paling tidak likuid (lancar). 

c. Aktiva lain-lain 

Aktiva lain-lain adalah investasi atau kekayaan lain yang dimiliki oleh 

perusahaan. Isi dari pos aktiva lain-lain adalah kekayaan atau investasi 

yang tidak dikelompokkan dalam aktiva tetap dan aktiva lancar. 

2.  Kewajiban dan Ekuitas 

Darsono (2009:19) berpendapat bahwa kewajiban adalah hak dari pemberi 

hutang (kreditor) terhadap kekayaan perusahaan, sedangkan ekuitas adalah 

hak pemilik atas kekayaan perusahaan. Pos-pos dalam sisi ini 

dikelompokkan sesuai dengan besar kecilnya kemungkinan hak tersebut 

akan dibayar. Semakin besar kemungkinan hak atas perusahaan dibayar, 

semakin atas urutannya dalam neraca. Pembagian dalam sisi kewajiban 

dan ekuitas dalam neraca adalah : 

a. Kewajiban jangka pendek  

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban kepada kreditor yang akan 

dibayarkan dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Komponennya 

antara lain adalah hutang dagang, hutang gaji, hutang pajak, hutang 

bank yang jatuh tempo dalam satu tahun, dan hutanghutang lain. 

b. Kewajiban jangka panjang 

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang akan dibayarkan 

dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi atau satu tahun. 
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Komponennya adalah hutang bank, hutang obligasi, hutang wesel dan 

hutang surat-surat berharga lainnya. 

c. Ekuitas 

Ekuitas adalah hak pemilik atas perusahaan. Hak pemilik akan 

dibayarkan hanya melalui dividen kas atau dividen likuiditas akhir. 

Komponen dari ekuitas meliputi modal saham baik biasa maupun 

preferen, cadangan, laba ditahan, dan laba tahun berjalan. 

B. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan jumlah 

penghasilan atau pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan pada periode 

tertentu sebagaimana halnya neraca, laporan laba rugi juga disusun tiap akhir 

tahun. Menurut Sutrisno (2008:10), laporan rugi laba adalah laporan yang 

menunjukkan hasil kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu Menurut 

Dewi Astuti (2004:17) mengemukakan bahwa laporan laba rugi merupakan 

laporan yang mengikhtiarkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode 

akuntansi tertentu, yang umumnya setiap kuartal atau setiap tahun. 

Sedangkan menurut Darsono (2009:20) laporan laba rugi merupakan 

akumulasi aktivitas yang berkaitan dengan pendapatan dan biaya-biaya selama 

periode waktu tertentu, misalnya bulanan atau tahunan. Untuk melihat periode 

waktu tertentu yang dilaporkan, maka pembaca laporan laba rugi perlu 

memperhatikan kepala (heading) pada laporan tersebut. 

Komponen laba rugi menurut Darsono (2009:21) adalah : 

a. Pendapatan/Penjualan 

b. Harga Pokok Penjualan 
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c. Biaya Pemasaran 

d. Biaya Administrasi dan Umum 

e. Pendapatan Luar Usaha 

f. Biaya Luar Usaha 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan laba 

rugi merupakan suatu daftar perusahaan dimana didalamnya didasarkan atas 

semua pendapatan dan biaya-biaya sedemikian rupa yang terjadi pada periode 

tertentu yang disusun secara sistematis sehingga dengan mudah dapat diketahui 

apakah suatu perusahaan itu memperoleh laba atau rugi. 

C. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva 

bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Dalam PSAK No. 6, 

perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama 

laporan keuangan, yang menunjukkan  : 

1. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan 

2. Setiap pos pendapatan dan beban, keuantungan atau kerugian beserta 

jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam 

ekuitas. 

3. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan 

terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait 

4. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kebada pemilik 

5. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta 

perubahan 

6. Rekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, 

dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara 

terpisah setiap perubahan.  

D. Laporan Arus Kas  

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) laporan arus kas memberikan 

informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan 

dalam aktiva bersh perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan 
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solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas 

dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. 

E. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos 

dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan 

informasi yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan 

keuangan mengungkapkan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009) : 

a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

penting. 

b. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standart akuntansi 

keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan 

arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 

c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan 

tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. 

 

 

2.5.3 Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan 

perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, 

dan kemungkinanna di masa depan (Syamsuddin, 2009:37). Mengadakan analisis 

hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan adalah merupakan 

dasar untuk menginterprestasikan kodisi keuangan dari hasil operasi suatu 

perusahaan. Menurut (Kasmir 2012:66) agar suatu laporan keuangan menjadi 

lebih berarti jika dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu 

dilakukan analisis laporan keuangan. 

Berdasarkan pengertian tersebut, pada dasarnya untuk memperoleh 

gambaran dan perkembangan finansial perusahaan dimasa lalu, sekarang, dan 

masa depan, perlu dilakukan analisis terhadap data keuangan perusahaan yang 
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tercermin dari laporan keuangan perusahaan. hubungan satu pos dengan yang lain 

akan menjadi indikator keuangan perusahaan. dengan menggunakan hasil analisis 

tersebut, diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan.  

2.5.4 Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena 

ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat resiko atau 

tingkat kesehatan suatu perusahaan. Adapun tujuan analisis laporan keuangan 

menurut Hanafi dan Halim (2009:20) adalah sebagai berikut : 

a. Investasi pada saham  

Investor atau calon investor akan tertarik pada tingkat keuntungan (return) 

yang diharapkan untuk masa-masa mendatang relative terhadap resiko 

perusahaan tersebut. Yang menarik tentu saja adalah perusahaan yang 

mempunyai tingkat keuntungan tinggi, tetapi mempunyai tingkat resiko 

yang rendah. Analisis resiko bisa difokuskan pada kemampuan perusahaan  

melewati masa-masa sulit dan kemudian memproyeksikan kemampuan ini 

untuk periode-periode masa datang.  

b. Pemberian kedit 

Dalam analisis ini, yang menjadi tujuan pokok adalah menilai kemampuan 

perusahaan untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan beserta bunga 

yang berkaitan dengan pinjaman tersebut.  

c. Kesehatan pemasok 

Kemungkinan kerja sama yang terus menerus, analisis dari pihak-pihak 

perusahaan akan berusaha menganalisis profitabilitas perusahaan 

permasok, kondisi keuangan, kemampuan untuk menghasilkan kas untuk 

memenuhi operasi sehari-harinya, dan kemampuan membayar kewajiban 

pada saat jatuh tempo. 

d. Kesehatan pelanggan 

Apabila perusahaan akan memberikan penjualan kredit kepada pelanggan 

maka perusahaan memerlukan informasi keuangan pelanggan, terutama 

informasi mengenai kemampuan pelanggan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Analisis yang dilakukan akan tergantung pada besarnya kredit, 

jangka waktu kredit, jenis usaha pelanggan, besar kecilnya pelanggan dan 

lain-lain. 

e. Kesehatan perusahaan ditinjau dari karyawan. Karyawan atau calon 

karyawan barangkali akan tertarik meganalisis keuangan perusahaan untuk 

memastikan apakah perusahaan atau perusahaan yang akan dimasuki 

tersebut mempunyai prospek keuangan yang bagus. 
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f. Pemerintahan  

Pemerintah bisa menganalisis keuangan perusahaan untuk menentukan 

besarnya pajak yang dibayarkan, atau menentukan tingkat keuntungan 

yang wajar bagi suatu industri. 

g. Analisis internal 

Pihak internal perusahaan akan memerlukan informasi mengenai kondisi 

keuangan perusahaan untuk memnentukan sejauh mana perkembangan 

perusahaan. informasi semacam ini bisa digunakan sebagai basis evaluasi 

prestasi manajemen.  

h. Analisis pesaing 

Kondisi keuangan pesaing bisa dianalisis oleh perusahaan untuk 

menentukan sejauh mana kekuatan pesaing. Informasi semacam ini bisa 

dipakai untuk menentukan strategi perusahaan seperti harga, strategi 

merebut pasar, atau keputusan-keputusan lainnya.  

i. Penilaian kerusakan  

Kadangkala analisis rasio keuangan juga bisa dipakai untuk menentukan 

besarnya kerusakan yang dialami oleh perusahaan.  

 

2.5.5 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan 

Metode dan teknik analisis laporan keuangan yang digunakan untuk 

menentukan dan mengukur hubungan pos-pos yang ada dalam laporan, untuk 

menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Metode analisis laporan 

keuangan menurut Munawir (2010:36) dapat diklasifikasikan menjadi 2 metode, 

yaitu :  

a. Metode analisis horizontal 

Adalah analisis dengan menggunakan pembanding laporan keuangan 

untuk beberapa periode atau beberapa saat sehinngga akan diketahui 

perkembangannya. Metode horizontal ini disebut juga sebagai metode 

analisis dinamis.  

b. Metode analisis vertikal 

Yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu 

periode atau satu saat saja, yaitu dengan membandingkan antara pos yang 

satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga 

hanya akan diketahui laporan keuangan atau hasil operasi pada saat  itu 

saja. Analisis vertikal ini disebut juga metode analisis yang statis kerena 

simpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa 

mempengaruhi perkembangannya. 

 

Menurut Munawir (2010:36), teknik analisis yang biasa digunakan dalam 

laporan keuangan adalah sebagai berikut :  
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a. Analisis perbandingan laporan keuangan, adalah dengan cara 

membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan 

menunjukkan  : 

1. Teknik absolute atau jumlah-jumlah dalam rupiah 

2. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah 

3. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase 

4. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio 

5. Prosentase dari total 

b. Tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang 

dinyatakan dalam prosentase (trend percentage analysis), untuk 

mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah 

menenjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun. 

c. Teknik analisis prosentase perkomponen (common size statement), 

adalah untuk mengetahui presentase investasi investasi pada masing-

masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui  struktur 

permodalannya dan komposisi pembiayaan yang terjadi dihubungkan 

denga jumlah penjualannya. 

d. Analisis sumber dana dan penggunaan modal kerja, adalah untuk 

mengetahui sumber 0 sumber serta penggunaan modal kerja untuk 

mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.  

e. Analisis sumber dan penggunaan kas (cash flow statement analysis), 

adalah untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau 

untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama 

periode tertentu. 

f. Analisis rasio, adalah cara untuk mengetahui hubungan dari pos-pos 

tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau 

kombinasi dari kedua laporan tersebut. 

g. Analisis perubahan laba kotor (gross profit analysis), adalah untuk 

mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari 

periode-periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode 

dengan laba yang dianggarkan untuk periode tertentu. 

h. Analisis break-even, adalah untuk menentukan tingkat penjualan  yang 

harus dicapai oleh perusahaan agar tidak menderita kerugian, tetapi juga 

belum memperoleh keuntungan, juga akan diketahui berbagai tingkat 

keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.  

 

2.6 Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Munawir (2010:64) analisis rasio adalah suatu analisis yang 

menggambarkan hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan 

jumlah yang lain dengan menggunakan alat analisis berupa ratio  sehingga dapat 

menjelaskan atau memberi gambaran mengenai baik atau buruknya keadaan atau 

posisi keuangan suatu perusahaan. Sedangkan menurut Sofyan (2009:297), rasio 



 
 

40 
 

keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu akun 

laporan keuangan dengan akun lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan 

dan signifikan.  

Rasio keuangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa kekuatan 

dan kelemahan perusahaan. Brigham dan Houtson (2010:101) rasio yang 

digunakan untuk membahas kinerja atau kegiatan operasi perusahaan perusahaan 

hendaknya dapat memenuhi persyaratan berikut ini : 1. Seberapa jauh likuiditas 

perusahaan; 2. Apakah manajemen menghasilkan laba; 3. Bagaimana perusahaan 

untuk mendanai aktivanya; 4. Apakah para pemegangsaham mendapatkan 

pengembalian yang cukup atas investasi merekangetahui atau menggambarkan 

posisi. 

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 

interprestasi 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 dalam Widiyana 2010:28). Berdasarkan pengertian tersebut 

maka analisis rasio adalah analisis untuk menganalisa hubungan data keuangan 

dengan membaginya untuk mengetahui baik atau buruknya posisi keuangan 

perusahaan.  

Dalam analisis rasio, ada dua jenis perbandingan yang digunakan yaitu 

perbandingan internal dan perbandingan eksternal. Perbandingan internal yaitu 

membandingkan rasio saat ini dengan rasio masa lalu dan rasio yang akan datang 
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untuk perusahaan yang sama. Sedangkan perbandingan eksternal adalah 

membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio perusahaan lainnya 

yang sejenis atau dengan rata-rata industri pada satu titik yang sama. 

Perbandingan ini memberikan gambaran relatif dan pemahaman yang mendalam 

tentang kondisi dan kinerja perusahaan, serta membantu mengidentifikasi 

penyimpangan dari rata-rata atau standart industri.  

Pelaksanaan analisis rasio keuangan terhadap sebuah laporan keuangan pada 

dasarnya ada beberapa jenis analisa yang dapat dilakukan, yaitu : 

1. Analisa Internal 

Analisa internal merupakan analisa yang dilakukan oleh pihak 

manajemen dalam rangka mengukur efisiensi usaha dan menjelaskan 

perubahan yang terjadi dalam kondisi keuangan perusahaan. selain 

menghasilkan laporan keuangan yang biasa diumumkan pda pihak luar 

perusahaan, analisa ini juga menghasilkan laporan yang tidak untuk 

diumumkan atau dipublikasikan tetapi hanya dipakai untuk maksud-

maksud internal saja.  

2. Analisa Eksternal 

Analisa eksternal merupakan analisa yang dilakukan oleh pihak-

pihak diluar manajemen perusahaan misalnya bank, calon pemegang 

saham, dan calon kreditur yang lain yang mana dalam melakukan analisa 

mereka tidak bisa memperoleh data secara terperinci, hanya informasi 

yang sifatnya diterbitkan untuk umum. Analisa ini juga ditujukan guna 

menilai kinerja perusahaan yag bersangkutan, sebelum pihak eksternal 

melakukan kerjasama finansial dengan perusahaan tersebut. 



 
 

42 
 

a. Analisa Horizontal (Analisa Dinamis) 

Analisa horizontal merupakan analisa perkembangan data 

keuangan dan data operasi perusahaan dari tahun ke tahun atau dengan 

kata lain mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa 

periode waktu tertentu dengan menetapkan salah satu periode sebagai 

periode dasar pembanding. Dari analisa ini akan dapat terlihat 

perkembangan maupun penurunan operasional perusahaan.  

b. Analisa Vertikal 

Analisa vertikal merupakan analisa laporan keuangan yang terbatas 

pada satu periode akuntansi saja, sehingga hanya membandingkan antara 

pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut 

untuk mengetahui keadaan keuangan atau hasil usaha pada periode itu 

saja.  

 Menurut Munawir (2010:31), tujuan analisis laporan keuangan merupakan 

alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi 

keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Data 

keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa 

lebih lanjut sehingga akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung 

keputusan yang akan diambil. 

2.6.1 Jenis-Jenis Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Munawir (2010:70) analisis rasio dapat digolongkan menjadi 

empat golongan, yaitu : 
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1. Rasio Likuiditas, yaitu rasio yang menunjukan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (termasuk bagian dari 

kewajiban jangka panjang yang telah berubah menjadi kewajiban jangka 

pendek). 

2. Rasio Leverage atau disebut juga dengan rasio solvabilitas, yaitu rasio 

yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang (dana 

pihak luar). Rasio ini juga menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari 

para pemberi pinjaman (kreditur), dalam hal ini adalah bank yang diwakili. 

Atau diartikan juga sebagai rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan 

tersebut dilikuidasi. 

3. Rasio Aktivitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber-sumber yang 

dimilikinya. 

4. Rasio Keuntungan, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dan 

perusahaan dalam mencetak laba. Untuk para pemegam saham (pemilik 

perusahaan), rasio ini menunjukkan tingkat penghasilan mereka dalam 

investasi.  

 Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Platt dan Platt (2002) 

terdapat rasio-rasio keuangan untuk memprediksi financial distrress yaitu 

sebagai berikut :  

1. Profit Margin 

Merupakan rasio keuangan yang menggambarkan keuntungan bersih 

dengan total penjualan yang dapat diperoleh dari setiap rupiah penjualan. 

Beberapa penelitian dan artikel menggolongkan rasio ini ke dalam rasio 

profitabilitas. Rumus pehitungan rasio ini adalah :  

Profit margin – Net Income to Sales (NIS) 

2. Likuiditas 

Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansial jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang sering 

digunakan adalah current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Ada beberapa 

jenis rasio keungan likuiditas: 

 Aktiva lancar dibagi kewajiban lancar (CA/CL) 

 Modal Kerja (aktiva lancar – kewajiban lancar ) dibagi total aktiva 

(WC/TA) 

 Aktiva lancar dibagi total aktiva (CA/TA) 

 Aktiva Tetap bersih dibagi total aktiva (NFA/TA) 

 

 

3. Efisiensi Operasi 

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam 

menggunakan sumber dayanya. Semua rasio aktivitas melibatkan 

perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis 

harta.  
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 Penjualan dibagi total aktiva (S/TA) 

 Penjualan dibagi aktiva lancar (S/CA) 

 Penjualan di bagi modal kerja (S/WC) 

 Penjualan dibagi persediaan (S/Inv) 

4. Profitabilitas 

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen yang dilihat 

dari laba yang dihasilkan terhadap penualan dan investasi perusahaan. 

perhitungan rasio profitabilitas menggambarkan bagaimana laba dihasilkan 

dari aktiva yang dimiliki atau modal yang dimiliki. Perhitungan rasio 

profitabilitas sebagai berikut: 

 Laba bersih dibagi total aktiva (NI/TA) 

 Laba bersih dibagi ekuitas saham (NI/EQ) 

5. Financial Leverage  

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana yang disuplai 

oleh pemilik perusahaan dalam roporsinya dengan dana yang diperoleh 

dari kreditur perusahaan. rasio ini mempunyai beberapa impilkasi, pertama 

para pemberi kredit akan melihat kepada modal sendiri untuk melihat batas 

keamanan pemberian kredit. Kedua dengan menggunakan hutang, 

memberi dampak yang positif bagi pemilik, karena perusahaan 

memperoleh dana tetapi tidak kehilangan kendali atas perusahaan. Ketiga 

apabila perusahaan mendapat keuntungan yang lebih besar dari beban 

bunga maka keuntungan bagi pemilik modal yang lebih besar dari beban 

bunga maka keuntungan bagi pemilik modal sendiri akan menjadi lebih 

besar. 

 Total hutang dibagi total aktiva (TL/TA) 

 Hutang lancar dibagai total aktiva (CL/TA) 

 Notes payable dibagi total aktiva (NP/TA) 

 Notes payable dibagi total hutang (NP/TL) 

 Ekuitas saham dibagi total aktiva (EQ/TA) 

6. Posisi Kas 

Rasio keuangan yang digunakan untuk tujuan menilai kekuatan dan 

keberadaan kas unuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dan 

menilai presentase kas dalam aktiva. Perhitungan rasio kas sebagai berikut: 

 Kas dibagi hutang lancar (CASH/CL) 

 Kas dibagi total aktiva (CASH/TA) 

7. Rasio Pertumbuhan 

Untuk mengukur pertumbuhan suatu perusahaan, dapat diukur dengan dua 

rasio, yaitu: 

 Presentase pertumbuhan penjualan (GROWTH-S) 

 Prosentase pertumbuhan laba bersih dibagi total aktiva (GROWTH 

NI/TA) 

2.6.2 Keterbatasan Analisis Rasio Keuangan  

Dipergunakannya analisis rasio keuangan dalam melihat suatu perusahaan 

akan memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan dan dapat dijadikan 
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sebagai alat prediksi bagi perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Ini 

dikarenakan rasio keuangan juga memungkinkan manajer keuangan 

memperkirakan reaksi kreditor dan investor dalam memperkirakan bagaimana 

memperoleh kebutuhan dana, serta seberapa besar dana sanggup diperoleh. 

Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat, tetapi ada beberapa keterbatasan yang 

perlu diperhatikan menurut Brigham dan Houston (2009:121), antara lain : 

1. Kebanyakan perusahaan besar mengoperasikan beberapa divisi dalam 

industri yang berbeda-beda, dan untuk perusahaan seperti itu akan sulit 

untuk mengembangkan sekumpulan angka rata-rata industri yang 

bermakna. Oleh sebab itu, analisis rasio akan lebih berguna untuk 

perusahaan-perusahaan kecil yang memiliki fokus sempit daripada 

perusahaan-perusahaan multinasional. 

2. Kebanyakan perusahaan ingin mendapatkan rasio yang lebih tinggi 

daripada rata-rata industri sehingga hanya mencapai kinerja rata-rata saja 

tidak dapat diartikan sebagai suatu hal yang bagus. 

3. Inflasi mungkin dapat sangat mendistorsikan neraca perusahaan-nilai 

yang tercatat sering kali berbeda secara substansial dengan nilai 

“nyatanya”. Lebih jauh karena inflasi mempengaruhi baik bebas 

depresiasi maupun biaya persediaan, laba juga ajan ikut terpengaruh. 

4. Faktor-faktor musiman juga dapat mendistorsikan analisis rasio. 

5. Perusahaan dapat menerapkan teknik “window dressing” untuk membuat 

laporan keuangan mereka terlihat lebih kuat. 

6. Perbedaan praktik-praktik akuntasi dapat mendistorsikan perbandingan. 

7. Merupakan suatu hal yang sulit untuk mengatakan apakah suatu rasio 

tertentu “baik” atau “buruk”. 

8. Sebuah perusahaan mungkin memiliki beberapa rasio yang terlihat 

“bagus” dan rasio-rasio lainnya yang terlihat “buruk”, menjadikannya 

sulit untuk menentukan apakah, menurut neraca perusahaan tersebut kuat 

atau lemah.  

2.7 Hubungan Kinerja Keuangan dengan Financial Distress 

Financial Distress mencerminkan ukuran tingkat kesehatan perusahaan. 

Jika perusahaan berada pada prestasi yang baik, maka kondisi perusahaan dapat 

dikatakan sehat dan banyak diminati oleh investor. Prestasi yang baik yang 

dicapai perusahaan dapat dilihat didalam laporan keuangan yang dipublikasikan 

oleh  perusahaan.  
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Sebagai seorang pemilik, manajer dan investor sangat penting untuk 

mengetahui bagaimana tingkat kesehatan perusahaannya agar kegiatan 

operasional dapat terus berlangsung. Didalam laporan keuangan dapat diketahui 

apakah perusahaan dalam kondisi sehat atau tidak sehat dengan menghitung rasio-

rasio keuangan. Perhitungan ini sangat penting dilakukan agar pemilik dapat 

mengetahui dan mengantisipasi apakah dalam perusahaan terdapat indikasi 

financial distress, begitu juga dengan manager harus segera melakukan tindakan 

pengambilan keputusan untuk mencegah terjadinya financial distress. Bagi para 

investor dan pemberi pinjaman, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang 

mampu mengelola setiap satu rupiah aset yang ada dalam perusahaan, sehingga 

para investor dan pemberi pinjaman tertarik untuk berinvestasi menanamkan 

sahamnya di perusahaan tersebut.  

2.8 Hubungan Variabel-Variabel dengan Financial Distress 

Laporan keuangan dapat dijadikan dasar untuk mengukur kesehatan suatu 

perusahaan melalui rasio keuangan yang ada dalam laporan keuangan. Rasio 

keuangan merupakan salah satu bentuk informasi akuntansi yang penting dalam 

proses penilain kinerja perusahaan, sehingga dengan rasio keuangan tersebut 

dapat mengungkapkan kondisi keuangan suatu perusahaan maupun kinerja yang 

telah dicapai perusahaan untuk suatu periode tertentu. Untuk mengetahui kondisi 

suatu perusahaan, maka diperlukannya beberapa rasio keuangan dalam 

memprediksi financial distress yaitu dengan menggunakan rasio keuangan.  

2.8.1 Current Ratio (CR) 

Current Ratio atau rasio lancar merupakan salah satu rasio likuiditas yang 

umum digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam jangka 



 
 

47 
 

pendek. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang menarik bagi para kreditur jangka 

pendek, karena manajer keuangan sering bekerjasama dengan bank dan pemberi 

pinjaman jangka pendek lainnya, pemahaman mengenai rasio-rasio ini merupakan 

hal yang sangat penting. Rasio lancar merupakan ukuran paling umum digunakan 

untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio 

ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi oleh 

aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan 

jatuh tempo utang. 

Rasio lancar merupakan perbandingan antara jumlah aktiva lancar dengan 

hutang lancar. Aktiva lancar umumnya meliputi kas, sekuritas, piutang usaha dan 

persediaan. Kewajiban lancar terdiri atas utang utang usaha, wesel tagih jangka 

pendek, utang jatuh tempo yang kurang dari satu tahun, akrual pajak, dan beban-

beban akrual lainnya (terutama gaji). 

Menurut Brigham dan Houston (2009:96) jika sebuah perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan, perusahaan akan mulai membayar tagihan-

tagihannya (utang usaha) secara lebih lambat, meminjam dari bank, dan 

seterusnya. Jika kewajiban lancar meningkat lebih cepat dari aktiva lancar, rasio 

lancar akan turun, dan hal ini menandakan ada masalah. Rasio lancar yang terlalu 

tinggi menunjukkan kelebihan uang kas atau aktiva lancar lainnya dibandingkan 

dengan yang dibutuhkan sekarang atau tingkat likuiditas yang rendah daripada 

aktiva lancar dan sebaliknya (Munawir, 2010:72). 

Rumus current ratio adalah sebagai berikut : 

CR =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Sumber : Syamsuddin (2009) 
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Menurut Agnes Sawir (2009:10)  rasio lancar yang rendah biasanya 

dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuiditas, namun sebaliknya 

apabila rasio lancarnya terlalu besar menunjukkan banyaknya dana menganggur 

yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Bagi seorang kreditur, semakin tinggi rasio lancar maka 

semakin baik. Bagi perusahaan rasio lancar yang tinggi menunjukkan likuiditas, 

tetapi juga bisa menunjukkan penggunaan kas dan aset jangka pendek secara tidak 

efisien. 

2.8.2 Debt to Asset  Ratio(DAR) 

Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan salah satu rasio solvabilitas atau 

disebut juga leverage atau debt ratio. Menurut Syamsuddin (2009:54) rasio ini 

mengukur seberapa besar aktiva yang dibiayai oleh kreditur. Rasio ini 

menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan presentase 

aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Rasio ini juga menyediakan 

informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi kondisi 

pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa mengurangi pembayaran bunga pada 

kreditor.  

Rumus debt to asset ratio adalah sebagai berikut : 

DAR =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Sumber : Syamsuddin (2009) 

Kreditor lebih menyukai rasio hutang yang lebih rendah karena semakin 

rendah angka rasionya, maka semakin besar peredaman kerugian yang dialami 

kreditor juka terjadi likuidasai Brigham dan Houston, 2009:104). 
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Nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan dari resiko pada kreditor 

berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya. Dari 

pihak pemegang saham, rasio yang tinggi akan mengakibatkan pembayaran bunga 

yang tinggi yang pada akhirnya akan mengakibatkan pembayaran bunga yang 

tinggi pada akhirnya akan mengurangi pembayaran deviden (Kuswadi, 2006) 

2.8.3 Return On Asset (ROA) 

ROA merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana 

yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaaan 

dalam menghasilkan keuntungan (Munawir, 2010:89). 

Rumus return on asset adalah sebagai berikut : 

ROA =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Sumber : Syamsuddin (2009) 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan, dan juga memberikan 

ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan 

efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan 

dan dapat menilai apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivanya 

dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini  memberikan indikasi tentang 

baik buruknya manajemen dalam melaksanakan kontrol biaya ataupun 

pengelolaan hartanya. Semakin besar rasio ini semakin baik karena berarti 

semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kuswadi:2006). 
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Jika perusahaan semakin baik dalam menghasilkan laba maka perusahaan 

berpotensi kecil mengalami kondisi financial distress.  

2.8.4 Inventory Turn Over (ITO) 

Inventory Turn Over (ITO) atau rasio perputaran persediaan. Rasio ini 

berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan, 

dalam arti berapa kali persediaan yang akan diubah menjadi penjualan (dalam 

bentuk produk jadi). Perputaran persediaan adalah merupakan rasio antara jumlah 

harga pokok barang yang dijual dengan nilai rata-rata persediaan yang dimiliki 

oleh perusahaan.persedian ini menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang 

dagangan diganti dalam satu tahun (dijual atau diganti) (Munawir, 2007:78). 

Tingkat perputaran persediaan mengukur perusahaan dalam memutarkan 

barang dagangannya, dan menunjukaan hubungan antara barang yang diperlukan 

untuk menunjang atau mengimbangi tingkat penjualan yang ditentukan. 

Rumus inventory turn over adalah sebagai berikut : 

ITO =
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑑

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦
 

Sumber : Syamsuddin (2009) 

Rasio ini juga menggambarkan semakin besar rasio akan semakin baik. 

Semakin tinggi perputaran persediaan ini, semakin singkat atau semakin baik 

waktu rata-rata antara penanaman modal dalam persediaan dan transaksi 

penjualan. Rasio perputaran pesediaan yang terlalu rendah menunjukkan 

lambatnya penjualan atau banyaknya persediaan yang ditangan (Kuswadi, 

2006:110).  
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2.8.5 Sales Growth(GROWTH-S) 

Rasio pertumbuhan yang diukur dengan rasio pertumbuhan penjualan 

memiliki pengaruh yang strategis bagi sebuah perusahaan, karena penjualan yang 

dilakukan harus didukung dengan harta atau aktiva bila penjualan ditingkatkan 

maka aktiva pun harus ditambah (Brigham dan Houston, 2009). Dengan 

mengetahui penjualan dari tahun sebelumnya, perusahaan dapat mengoptimalkan 

sumber daya yang ada. Perhitungan pertumbuhan penjualan adalah sebagai 

berikut :  

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡 − 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡 − 1

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡 − 1
 

Sumber : Wahyu dan Doddy (2009) 

2.9 Kerangka Pikir Penelitian 

Dalam penelitian ini akan diteliti hubungan antara dua elemen dalam 

konteks yaitu rasio-rasio keuangan dan financial distrees. Dari penelitian-

penelitian sebelumnya dapat diketahui jika rasio-rasio keuangan mempunyai 

manfaat sebagai alat prediksi financial distrees. Rasio-rasio keuangan yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima rasio. Berikut adalah kerangka 

pikir dalam penelitian ini: 
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Perusahaan – Perusahaan Tekstil dan Garmen 

Dampak krisis global 2008, dan serbuan produk tekstil dan produk tekstil impor 

terutama ASEAN-China Free Trade Area membuat pertumbuhan industri tekstil 

dan garmen menurun 

Analisis Rasio Keuangan 

 Current Ratio 

 Debt Ratio 

 Return to Asset 

 Inventory Turn Over 

 Sales Growth 

 

Analisis Regresi Logistik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−(𝑜+1𝑋1+2𝑋2+⋯+𝑛𝑋𝑛 ) 

Uji Hipotesis I 

 

Uji Hipotesis II 

 

 

Financial Distress 

Hasil Penelitian  

 

 

Kesimpulan 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pikir 
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Current Ratio (CR) 

(X1) 

Debt to Asset (DAR) 

(X2) 

Return on Asset (ROA) 

(X3) 

Inventory Turn Over (ITO) 

(X4) 

Sales Growth (GROWTH) 

(X5) 

Financial Distress 

2.10 Kerangka Konseptual Penelitian  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 =  Prediksi 

2.11 Hipotesis Penelitian 

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupo dan thesis. Hupo 

berarti lemah, kurang atau dibawah dan thesis berarti tori, proporsi, atau 

pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi, hipotesis dapat diartikan sebagai 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dirumuskan atas 
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dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang 

dirumuskan (Sugiyono,2010: 96). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji rasio-rasio keuangan yaitu Current 

Ratio, Debt to Asset, return to Asset, Inventory Turn Over,  dan Sales Growth 

mampu dalam memprediksi kondisi Financial Distress. 

2.11.1 Rasio Keuangan : Current Ratio, Debt to Asset, return to Asset, 

Inventory Turn Over,  dan Sales Growth untuk memprediksi Financial 

Distress.  

Current Ratio atau rasio lancar merupakan salah satu rasio likuiditas yang 

umum digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan dalam jangka 

pendek. Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan salah satu rasio yang mengukur 

berapa besar aktiva yang dibiayai oleh kreditur. ROA merupakan salah satu 

bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva 

yang digunanakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. 

Inventory Turn Over (ITO) atau rasio perputaran persediaan, rasio ini berguna 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan. Rasio 

Pertumbuhan yang diukur dengan rasio pertumbuhan penjualan memiliki 

pengaruh yang strategis bagi sebuah perusahaan, karena penjualan yang dilakukan 

harus didukung dengan harta atau aktiva dan bila penjualan ditingkatkan maka 

aktiva pun harus ditambah (Munawir, 2010:87). 

Berdasarkan pada uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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H1 : Rasio keuangan berupa Current Ratio, Debt to Asset, return to Asset, 

Inventory Turn Over,  dan Sales Growth mampu memprediksi adanya 

potensi kondisi financial distress perusahaan. 

2.11.2 Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan variabel dominan   

Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan salah satu rasio solvabilitas atau 

disebut juga leverage atau debt ratio. Menurut Syamsuddin (2009:54) rasio ini 

mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Rasio ini 

menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan presentase 

aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Rasio ini juga menyediakan 

infowqrmasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi kondisi 

pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa mengurangi pembayaran bunga kepada 

kreditur.  

Dalam pengujian ini variabel yang mempunyai pengaruh paling besar dan 

dominan adalah Financial Leverage, karena perusahaan yang mengalami kondisi 

financial distress identik memiliki hutang yang tinggi juga. Hal ini sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Lenox 1999, Kasier 2001, Claessens 2002, Ogawa 

2003,Dewaelheyns) dalam R. Pasaribu (2008) financial distress biasanya diawali 

dengan terjadinya moment gagal bayar, kemudian perusahaan akan melakukan 

hutang dimana  jika jumlah hutang yang semakin tinggi, semakin tinggi 

probabilitas financial distress . 

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis penelitian yang akan 

diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H2 : Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan variabel dominan dalam 

memprediksi adanya potensi kondisi financial distress perusahaan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan analisis eksplanatif yaitu penelitian yang 

menjelaskan sejauh mana hubungan variabel dependen dan variabel independen 

terjadi  (Supomo dan Indrianto (2002:26). Menurut Zainuddin dan Masyuri 

(2008:13), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang tidak mementingkan 

kedalaman data, yang penting dapat merekam data sebanyak-banyaknya dari 

populasi yang luas. Pada penelitian kuantitatif penekanan analisisnya biasanya 

pada data-data yang berupa angka kemudian diolah dengan model statistik. 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian yang 

dilakukan termasuk jenis explanatory research (penjelasan) karena dalam 

penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas (X) dan variabel 

terikat (Y).  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis ada yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2010:9) adalah suatu bentuk penelitian 

dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah angka-angka yang 

terdapat dalam laporan keuangan yang selanjutnya diolah menjadi angka-angka 

rasio untuk dianalis. Rentang data yang digunakan adalah pooled data yaitu 

merupakan gabungan dari cross section dan time series 



 
 

57 
 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Sekaran dan dan Bougie (2010) data sekunder adalah data historis 

mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan 

perusahaan sampel yang dipublikasikan. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pojok Bursa Efek Indonesia Fakultas 

ekonomi dan Bisnis Untiversitas Brawijaya Malang.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengambil data sekunder yang 

terdapat di pojok BEI Universitas Brawijaya Malang serta dari website Indonesian 

Exchange, yaitu www.idx.co.id.  

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Menurut Masyuhir dan Zainuddin (2008:48) Populasi adalah keseluruhan 

objek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun 

gjala yang merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama.  

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan 

berpengaruh secara signifikan pada Financial Distress Perusahaan Tekstil dan 

Garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. Oleh karena 

itu yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

http://www.idx.co.id/
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Tekstil dan Garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012. 

Perusahaan tekstil dan garmen tersebut berjumlah 22 perusahaan.  

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti (Sugiono,2010:215). 

Dengan demikian sampel lebih kecil dari populasi. Sampel penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bergerak dalam 

bidang tekstil dan garmen pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Sedangkan 

teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purpose 

sampling (pegambilan sampel bertujuan) yang berarti sampel diambil dari 

populasi berdasarkan kriteria tertentu (Sugiono,2010:216). Kriteria yang 

digunakan dapat berupa pertimbangan (judgement) atau jatah (quota). Sedangkan 

menurut Nur Indriyanto dan Bambang Supomo (2009: 178) purpose sampling 

adalah pemilihan sampel secara acak yang informasinya diperoleh dengan 

pertimbangan tertentu dengan tujuan dan masalah penelitian. Adapun kriteria 

yang digunakan dalam pengambilan sampel :  

1. Perusahaan sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2009-2012 

2. Perusahaan sektor tekstil dan garmen yang telah mempublikasikan  

laporan keuangan periode 2009-2012 secara konsisten dan telah diaudit.  

3. Memiliki laporan keuangan yang lengkap pada periode 2009-2012 

terutama item-item  laporan  keuangan yang dihitung menjadi rasio-rasio 

keuangan yang digunakan dalam variabel dependen dalam penelitian. 

Berdasarkan kriteria, maka sampel perusahaan yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Daftar Perusahaan Tekstil dan Garment yang Terdaftar di BEI 

 

No. 

 

Nama Perusahaan 

Kriteria 

Menenuhi Tidak 

Memenuhi 

1. PT. Polychem Indonesia Tbk √  

2. PT. Argo Pantes Tbk √  

3. PT. Centex Tbk  √ 

4. PT. Century Textile Industry Tbk √  

5. PT.  Eratex Jaya Tbk √  

6. PT.  Ever Shine Textile Industry Tbk √  

7. PT. Panasia Indosyntec Tbk √  

8. PT. Indo-Rama Synthetics Tbk √  

9. PT. Apac Citra Centertex Tbk √  

10. PT. Pan Brothers Tbk √  

11. PT. Asia Pacific Fibers Tbk √  

12. PT. Ricky Putra Globalindo Tbk √  

13. PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk √  

14. PT. Star Petrochem Tbk  √ 

15. PT. Tufico Fiber Indonesia Tbk √  

16. PT. Nusantara Inti Corpora Tbk  √ 

17. PT. Unitex Tbk √  

18. PT. Roda Vivatex Tbk  √ 

19. PT. Hanson Internasional Tbk  √ 

20. PT. Indoacidatama Tbk  √ 

21. PT. Primarindo Asia Tbk  √ 

22. PT. Sepatu Bata Tbk  √ 

Sumber : Data Diolah, 2013 
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Berdasarkan pada kriteria diatas, maka daftar perusahaan sektor tekstil dan 

garmen yang terdaftar di Bursa efek Indonesia periode tahun 2009-2012 yang 

masuk dalam kriteria sampel pada penelitian ini sejumlah 14 perusahaan dari 22 

perusahaan, yaitu : 

Tabel 3.2 

Sampel yang Terpilih 

No. Nama Perusahaan  Kode 

1. PT. Polychem Indonesia Tbk ADMG 

2. PT. Argo Pantes Tbk ARGO 

3. PT. Century Textile Industry Tbk CNTX 

4. PT.  Eratex Jaya Tbk ERTX 

5. PT.  Ever Shine Textile Industry Tbk ESTI 

6. PT. Panasia Indosyntec Tbk HDTX 

7. PT. Indo-Rama Synthetics Tbk INDR 

8. PT. Apac Citra Centertex Tbk MYTX 

9. PT. Pan Brothers Tbk PBRX 

10. PT. Asia Pacific Fibers Tbk POLY 

11. PT. Ricky Putra Globalindo Tbk RICY 

12. PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk SSTM 

13. PT. Tufico Fiber Indonesia Tbk TFCO 

14. PT. Unitex Tbk UNTX 

Sumber : Data Diolah, 2013 

3.5 Metode Analisis Data  

Peneliti menggunakan teknologi komputer berupa aplikasi SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) versi 16.00 untuk membantu peneliti 

dalam memecahkan permasalahan dan membantu dalam pengelolahan data. 

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan logistic regression (regresi logit) 
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yaitu regresi untuk menguji apakah probabilitas variabel terikat dapat diprediksi 

dengan variabel bebas.  

3.5.1 Logistic Regretion (Regresi Logit) 

Regresi ini hampir sama dengan analisis diskriminan yang digunakan 

untuk menguji apakah  probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi 

dengan variabel bebasnya. Menurut Widarjono (2010:133) regresi logistik 

digunakan pada variable terikat (dependen) yang bersifat kualitatif yang 

memiliki dua kelas atau kategori (binary), dua nilai variabel dependen yang 

diprediksi adalah  0 dan 1 yang merupakan variabel dummy. Dalam logistic 

regression  tidak perlu asumsi normalitas data dan uji asumsi klasik pada 

variabel bebasnya. Model regresi logistik digunakan dalam penelitian ini  

(Gujarati,2010:237) : 

 𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−(𝑜+1𝑋1+2𝑋2+⋯+𝑛𝑋𝑛 )
 

 

Dari persamaan ini maka persamaan yang digunakan oleh peneliti 

adalah : 

𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−(𝑜+1𝑋1+2𝑋2+3𝑋3+4𝑋4+5𝑋5)
 

Dimana : 

 P = Probabilitas perusahaan mengalami financial distress 

 B0 = Kostanta Regresi  

Bi = Koefisien Regresi 

X1 = Current Ratio (CA/CL) 

X2 = Debt Ratio (TL/TA) 
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 X3 = Return on Asset (NI/TA) 

 X4 = Inventory Turn Over (S/Inv) 

 X5 = Sales Growth (GROWTH-S) 

 e = Logaritma Natural (2,718) 

Model regresi logistik menghasilkan nilai probabilitas kondisi 

financial distress perusahaan industri. Apabila probabilitasnya > 0,5 maka 

perusahaan dikelompokkan pada kelompok kategori 1 (perusahaan sehat), 

sedangkan jika probabilitasnya < 0,5 maka perusahaan dikelompokkan pada 

kelompok kategori 0 (perusahaan financial distress) (Gujarati,2010). 

Sebagai bagian dari model statistika multivariat, hasil regresi logistik 

sebagai salah  satu bentuk analisis regresi memerlukan sebuah evaluasi untuk 

mengetahui seberapa baik hasil regresi logistik kita (Widarjono, 2010:139). 

Adapun evaluasi hasil regresi logistic dilakukan melalui program SPSS 

meliputi : Uji Goodness Of Fit, Uji overall Model Fit, dan Uji signifikansi. 

Sebagaimana uji statistika  dalam  model regresi, maka jika signifikansi lebih 

kecil dari tingkat signifikansi (5%) maka signifikan dan sebaliknya jika lebih 

besar dari tingkat signifikan maka tidak signifikan. 

Penelitian ini menggunakan regresi logit  selain untuk mencari rasio-

rasio keuangan mana yang paling dominan dalam menentukan apakah suatu 

perusahaan akan mengalami financial distress atau tidak, sehingga dapat 

membantu manajemen dalam melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi 

kondisi-kondisi yang mengarahkan kepada kebangkrutan. 

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.6.1 Variabel Penelitian  
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1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah 

financial distress (Y). Financial distress merupakan kondisi dimana 

keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Financial 

distress terjadi sebelum kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri biasanya 

diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi dimana perusahaan gagal 

atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban karena 

perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupn dana untuk 

menjalankan atau melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi 

yang ingin dicapai oleh perusahaan yaitu laba yang tidak tercapai.   

2. Variabel Independen (X) 

Beberapa studi empiris atas rasio keuangan menemukan bahwa rasio 

keuangan dapat dikelompokkan sesuai dengan beberapa faktor umum 

dan rasio dalam kelompok sangat berkorelasi (Horrigan dan Johnson 

dalam Reno Furqon 2013). Ketika rasio dalam masing-masing 

kelompok sangat berkorelasi, maka cukup memilih sedikit rasio dari 

masing-masing kelompok untuk mewakili keseluruhan rasio. Menurut 

penelitian yang dilakukan Platt danPlatt (2002) terdapat 19 rasio 

keuangan yang dapat digunakan untuk memprediksi financial distress. 

Akan tetapi dalam penelitian ini sebanyak 5 rasio keuangan dipilih 

untuk mewakili kelompok rasio keuangan yang ada. Alasan penulis 

memilih 5 rasio ini karena secara umum dapat mewakili untuk 

mengevaluasi kinerja dan kegiatan operasional perusahaan yang 
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sangat mencerminkan kondisi perusahaan dari beberapa faktor umum. 

Variabel bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah : 

1. Current Ratio (CA/CL) 

2. Debt Ratio (TL/TA) 

3. Return on Asset  (NI/TA) 

4. Inventory Turn Over (S/Inv) 

5. Sales Growth (GROWTH-S) 

3.6.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Untuk memperjelas makna dari variabel-variabel yang digunakan 

serta untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan variabel-

variabel yang dianalisis maka berikut ini dijelaskan definisi dari 

masing-masing variabel penelitian tersebut : 

1. Kondisi Financial Distress  

Kondisi financial distress ini merupakan keseluruhan kondisi 

keuangan yang meliputi dari kesulitan mengenai harapan 

profitabilitas di masa depan, hingga kepada suatu keadaan dimana 

suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi. Variabel 

dependen merupakan variabel dummy dengan dua kondisi: 

a. Variabel dengan angka 0 adalah perusahaan kelompok pertama 

merupakan perusahaan mengalami financial distress 

b. Variabel dengan angka 1 adalah kelompok kedua merupakan 

perusahaan yang sehat. 

2. Rasio Likuiditas, yaitu Current Ratio (CR) 
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Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan CR adalah sebagai 

berikut :  

CR =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

Sumber : Syamsuddin (2009) 

3. Rasio Solvabilitas, yaitu Debt to Asset Ratio (DAR) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

hutang usahanya dari seluruh aktiva yang dimiliki. Rasio ini 

ditunjukkan dengan cara membandingkan total hutang dengan 

total aktiva. Perhitungan DAR adalah sebagai berikut : 

DAR =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Sumber : Syamsuddin (2009) 

4. Rasio Profitabilitas, yaitu Return on Asset (ROA) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

meghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang 

digunakan. Rasio ini memberikan indikasi tentan baik buruknya 

manajemen dalam melaksanakan kontrol biaya ataupun 

pengelolahan hartanya. Perhitungan ROA adalah sebagai berikut :  

ROA =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Sumber : Syamsuddin (2009) 

5. Rasio Aktivitas, yaitu Inventory Turn Over (ITO) 

Rasio ini menunjukkan perputaran persediaan yang berguna untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan, 
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dalam arti berapa kali persediaan yang ada akan diubah menjadi 

penjualan (dalam bentik produk jadi). Perhitungan ITO adalah 

sebagai berikut : 

ITO =
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑑

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦
 

Sumber : Syamuddin (2009) 

6. Rasio Pertumbuhan, yaitu Sales Growth (GROWTH-S) 

Rasio pertumbuhan yang diukur dengan rasio pertumbuhan 

penjualan memiliki pengaruh yang strategis bagi sebuah 

perusahaan, karena penjualan yang dilakukan harus didukung 

dengan harta atau aktiva dan bila penjualan ditingkatkan maka 

aktiva pun harus ditambah (Brigham dan Houston, 2009). Dengan 

mengetahui penjualan dari tahun sebelumnya, perusahaan dapat 

mengoptimalkan sumber daya yang ada. Perhitungan 

pertumbuhan penjualan adalah sebagai berikut : 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡 − 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡 − 1

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡 − 1
 

Sumber : Wahyu dan Doddy (2009) 

3.7 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan di muka dengan menggunakan alat bantu Statistics Package for 

Social Science (SPSS). 

3.7.1 Uji Hipotesis I 

Pengujian hipotesis I penelitian dilakukan dengan menggunakan 

regresi logit. Dalam menganalisis data dilakukan dengan menilai keseluruhan 
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model (overall fit model), menganalisis nilai Nagelkerke’s R Square dan 

menguji koefisien regresi. 

3.7.1.1 Menilai Model Fit Data 

Langkah pertama adalah menilai overall model fit terhadap data. 

Beberapa tes statistik diberikan untuk menilai model fit. Menili model fit 

terhadap data dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi likelihood. 

Model dianggap baik jika nilai -2LL lebih kecil (Stanislius, 2006:235). 

Menurut Iman Ghozali (2011:232) untuk menilai model fit juga dapat 

dilakukan dengan menentukan variabel bebas ditambahkan ke model 

sehingga memperbaiki model fit. Caranya dengan menentukan selisih -

2LogL antara loglikehood akhir disertai dengan selisih df kedua model. 

Menurut Stanislius (2006:235) nilai chi-square goodness-of-fit test dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis : 

H0 = memasukkan variabel independen ke dalam model tidak akan 

menambah kemampuan prediksi model regresi logistik. 

Ha   = memasukkan variabel independen ke dalam model akan 

menambah kemampuan prediksi model regresi logistik  

3.7.1.2 Menguji Daya Klasifikasi 

Uji daya klasifikasi dalam regresi logit menggunakan classification 

table. Classification table mtan menunjukkan kekuatan prediksi model 

regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan (financial distress). Menurut Stanislius (2006:234) jika model 

regresi logistik mempunyai variance sama (homoscedasticity) maka nilai 

persen pada classification table akan hampir sama.  
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3.7.1.3 Menganalisis Nilai Negelkerke’s R Square 

Negelkerke’s R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cax 

dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 

1 (satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cax dan Snell’s R² 

dengan nilai R² pada multiple regression. 

3.7.1.4 Menguji Kelayakan untuk Model Regresi 

Kelayakan regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer dan 

Lemeshow‟s Goodness of Fit Test untuk menguji hipotesa nol bahwa tidak 

ada perbedaan antara model dengan datanya (model yang dihipotesakan fit 

dengan data). 

Syaratnya adalah :  

1. Jika niali sig > 0,05 maka H0 diterima 

2. Jika nilai sig < 0,05 maka H1 ditolak  

Hipotesa diterima berarti model mampu memprediksi niali 

observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena 

sesuai dengan data observasinya. Tetapi jika hipotesa ditolak berarti 

ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya 

sehingga goodness fit model tidak dapat memprediksi nilai 

observasinya (Imam Ghozali, 2011:233). 

3.7.1.5 Pengujian Koefisien Regresi (Signifikansi) 

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui estimasi parameternya. 

Koefisien regresi dari tiap variabel yang diuji menunjukkan bentuk hubungan 

antara variabel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan 

antara nilai probabilitas (sig) dan tingkat signifikan (α) sehingga akan 
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terbentuk suatu persamaan regresi, jika nilai  wald dan nilai sig lebih kecil 

dari 0,05 atau 0,10 maka signifikan (Imam Ghozali, 2011:234). 

3.7.2 Uji Hipotesis II 

Menurut Gujarati (2010), untuk menentukan variabel bebas yang 

paling menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai dependen variabel 

dalam suatu model regresi logistik, maka digunakan koefisien korelasi parsial 

(R). Untuk mengetahui dominasinya maka digunakan nilai korelasi parsial 

yang berkisar -1 sampai dengan +1. Nilai R yang tinggi  menunjukkan 

variabel tersebut memiliki pengaruh yang dominan dibanding variabel yang 

lainnya.  

 Partial correlation dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

R = √ [
 𝑤𝑎𝑙𝑑𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑘 −(−2𝐾)

−2𝐿𝐿(0)
] 

Keterangan : 

R = Koefisien korelasi parsial 

K = Banyaknya variabel bebas 

LL(0) = model tanpa memasukan variabel  bebas 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

1. PT. Polychem Indonesia, Tbk 

PT. Polychem Indonesia Tbk (Perusahaan), didirikan dengan 

akta No.62 tanggal 25 April 1986 dari Irawati Marzuki Arifin, SH, 

notaris di Jakarta. Akta pendirin tersebut telah mendapat pengesahan 

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat 

Keputusannya No. C2-1526.HT.01.01.Th 87 tanggal 21 Februari 1987 

serta diumumkan dalam berita negara republik Indonesia No. 28 tanggal 

7 November 1989, Tambahan No. 2882. Anggaran dasar Perusahaan 

telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 16 

tanggal 18 Juli 2008 dari Isyana wisnuwardhani Sardjarwo, SH, notari 

di Jakarta, dalam rangka penyesuaian Undang-Undang No. 40 tahun 

2007 mengenai Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah 

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

dengan surat Keputusannya No. AHU-64716.AH.01.02 Tahun 2008 

tanggal 17 September 2008. 

Perusahaan berdomisili di Jakarta yang berlokasi tepatnya di 

Tanggerang, Karawang dan Merak. Kantor pusat Perusahaan beralamat 

di Wisma 46 Kota BNI lantai 20, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 1, Jakara. 

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup 
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kegiatan Perusahaan meliputi industri pembuatan polyster chips, 

polyster filament, engineering plastik, engineering resin, ethylene 

glycool, polyster stape dan petrokimia, pertenunan, pemintalan, dan 

industri tekstil. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada 

tahun 1990. Hasil produksi dipasarkan pada pasar dalam maupun pasar 

luar negeri  seperti Asia, Amerika Serikat, Eropa, Australia, dan Afrika. 

Jumlah karyawan perusahaan rata-rata 1.913 karyawan tahun 2011 dan 

1.495 karyawan pada tahun 2010. 

2. PT. Argo Pantes, Tbk 

PT Argo Pantes Tbk didirikan tanggal 12 Juli 1977 berdasarkan 

akta No.30 tanggal 12 Juli 1977 dari Darwani Sidi Bakaroedin, S.H., 

Notaris di Jakarta. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial pada 

tahun 1977. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Wisma Argo 

Manunggal, Lantai 2, Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 22, Jakarta dengan 

lokasi pabrik di Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat. 

Anggaran dasar Perusahaan telah mengaami beberapa kali 

perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataaan Keputusan Rapat No. 180 

tanggal 24 Juli 2008 dari Sucjiptp, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai 

perubahan seluruh isi Anggaran Dasar perusahaan untuk menyesuaikan 

dengan undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3 tersebut, ruang 

lingkup kegiatan usaha Perusahaan meliputi bidang manufaktur produk 

tekstil.  
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3. PT. Century Textile Industry, Tbk 

Berdiri pada tahun 1970 dalam rangka Penanaman Modal Asing 

(*PMA*) berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1967 jo. Undang-

Undang No. II tahun 1970, dengan akta notaris Dian Paramita Tarnzil 

(pengganti notaris Djojo Muljadi SH) tanggal 22 Mei 1970 No.52, yang 

diubah dengan akte notaris Djojo Muljadi S.H tanggal 25 Januari 1971 

No.90. Akte-akte ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan No. 

J.A.5/19119 tanggal 10 Pebruari 1971, didaftarkan di Pengadilan 

Negeri Jakarta dengan No.508 dan 509 tanggal 16 Pebruari 1971, dan 

diumumkan dalam Tambahan No. 150 pada Berita Negara No. 25 

tanggal 26 Maret 1971. Anggaran Dasar Perseroan telah dirubah 

beberapa kali. Mengenai perubahan nama perseroan menjad PT. 

Century textile Industru Tbk disingkat PT. Centex, Tbk dilakukan 

dengan akte-akte notaris Singgih Susilo S.H tanggal 20 September 1997 

No.65, dan tanggal 21 Oktober 1997 No. 100, serta akt notaris Irene 

Yulia Susilo S.H tanggal 8 Januari 1998 No. 22. Akte-akte ini telah 

disetujui oleh Menteri kehakiman dengan No. C2-2028.HT.01.04.Th.98 

tanggal 20 Maret 1998, dan diumumkan dalam Tambahan No. 2704 

pada Berita Negara No.41 tanggal 28 Mei 1998. Perubahan terakhir 

dilakukan dengan akte notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H 

tanggal 4 Agustus 2008 No.2. Perubahan ini dibuat untuk memenuhi 

ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas dan Peraturan Bapeppam dan LK N. IX.J.I mengenai pokok-

pokok  Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum 
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Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, dan persetujuan 

penggunaan mata uang Dollar Amerika Serikat dalam pembukuan 

Perseroan. Akte ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia dengan No. AHU-59078.AH.01.02.Th.2008 tanggal 4 

September 2008. 

 PT Centex, Tbk memproduksi kain jadi (pemintalan, pertenunan 

dan pencelupan).Kapasitas produksi saat ini adalah 2.5 Juta yard per 

bulan, dimana perusahaan memproduksi 60% tenun polos dan 40% kain 

tenun dobby. Aktifitas reguler perusahaan saat ini  adalah mengekspor 

kemeja dan seragam ke seluruh penjuru dunia, terutama ke negara 

Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dsb. 

4. PT. Eratex Djaja, Tbk 

PT Eratex Djaja Tbk  didirikan tanggal 12 Oktober 1972 dalam 

rangka Penanaman Modal Asing “PMA” dan memulai kegiatan usaha 

komersialnya pada tahun 1974.peusahaan ini didirikan dalam rangka 

Undng-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967 berdasarkan 

akta notaris No. 7 tanggal 12 Oktober 1972 yang dibuat oleh Koerniatini 

Karm, notari di Jakarta. Anggaran dasar dan Entitas telah mengalami 

beberaa kali perubahan, dengan akta notaris no. 79 tanggal 15 Juni 2004 

yang dibuat oleh Suctjipto, S.H., notaris di Jakarta mengenai perubahan 

nama entitas dan peningkatan modal dasar sebesar Rp 196.471.000. 

perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia Rupublik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21010 

HT.01.04.Th.2004 tanggal 20 Agustus 2004 dan erubahan terakhir 
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dengan akta No.107 tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat oleh notaris di 

Jakarta, Aulia Taufani, S.H., mengenai perubahan Anggaran Dasar 

Entitas dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari 

98.236.000 saham menjadi 146.312.474 saham.  

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3, ruang lingkup 

kegiatan Perusahaan adalah bergerak dalam bidang industri tekstil yang 

terpadu meliputi bidang-bidang pemintalan, penenunan, penyelesaian, 

pembuatan pakaian jadi serta menjual produknya di dalam maupun luar 

negeri. Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah 2.404 

orang.  Kantor pusat PT. Eratex, Tbk berlokasi di Graha Arda, Lantai 2, 

Unit 2A-2, Jln. H.R. Rasuna Said Kav. B6, Setiabudi Kuningan, Jakarta 

Selatan 12910. Saat ini, pabrik perusahaan  berlokasi di Jalan Raya 

Soekarno-Hatta No. 23, Probolinggo, Jawa Timur. Pada tanggal 1990 

entitas telah mendaftarkan sebagian sahamnya di bursa efek di indonesia 

sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

SI-125/SHM/MK.10/1990 tanggal 14 Juli 1990. Sejak tahun 2000, 

seluruh saham telah didaftarkan di Bursa Efek Indonesia. 

5. PT. Ever Shine Textile Industri, Tbk 

PT Ever Shine Tex, Tbk didirikan tanggal 11 Desember 1973 

dengan nama PT Ever Shine Textile Industry dalam rangka Undang-

Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 dengan 

nama PT Ever Shine Textile, Tbk pada tanggal 11 Desember 1973 

berdasarkan akta notaris Kartini Muljadi, S.H., No. 82 yang kemudian 

diubah menjadi akta No.14 tanggal 4 Februari 1974 dan No.33 tanggal 
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10 Januari 1975 dari notari yang sama. Akta pendirian ini beserta 

perubahannya telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman dalam surat 

keputusan No. Y.A5/22/3 tanggal 25 Januari 1975 dan diumumkan 

dalam Berita Negara No.53, Tambahan No. 319 tanggal 4 Juli 1975.  

Anggaran dasar perusahaan telah megalami beberapa perubahan, 

terakhir dengan akta notaris Leolin Jayayanti, S.H., No.1 tanggal 7 Juli 

2008 mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Perubahan ini telah disetujui 

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat Keputusan 

No. AHU-0061168.AH.01.09 tanggal 18 Juli 2008 dan diumumkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia No.28 tanggal 7 April 2009 

Tambahan No.9720  

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup 

kegiatan usaha Perusahaan meliputi  industri dan perdagangan. 

Perusahaan bergerak dalam kegiatan  usaha indusri tekstil. Kantor pusat 

dan pabriknya berlokasi di Cijujung, Sukaraja, Bogor. Entitas anak, 

yang berkedudukan di Tanggerang, bergerak dalam usaha yang sama 

dengan Perusahaan. perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya 

pada tahun 1975. 

6. PT. Panasia Indosyntec, Tbk 

Perusahaan ini didirikan dalam rangka Undang-Undang 

Penanaman Modal Dalam Negeri No.6 tahun 1968 dan Undang-Undang 

No.12 tahun 1970 berdasarkan akta No.13 tanggal 6 April 1973 dari Imas 
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Fatimah, S.H, notaris di Bandung, Jawa Barat. Perusahaan dan pabriknya 

berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Kantor pusat perusahaan beralamat di 

Jl. Garuda 153/74 Bandung, Jawa Barat. Sesuai dengan pasal 3 anggaran 

dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama meliputi 

usaha dalam bidang proses bahan baku serat (polimerisasi), twisting, 

pemintalan, penenunan, industri tekstil, pertambangan, energy dan 

perdagangan umum. Perusahaan mulai berproduksi secara komersial 

dalam industri tekstil pada tahun 1974, sedangkan kegiatan pemprosesan 

bahan baku serat (polimerisasi) dimulai pada tahun 1990. Hasil produksi 

perusahaan dipasarkan di dalam dan di luar negeri termasuk ke benua 

Eropa, Asia, Amerika, Australia dan Afrika. 

7. PT. Indo-Rama Syntetic, Tbk 

PT. Indo-Rama Syntetic, Tbk didirikan dalam rangka Undang-

Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang telah 

dirubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1970 berdasarkan akta No. 

21 tanggal 3 April 1974 dari Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban 

Tobing, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disyahkan oleh 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. 

Y.A.5/2.14 tanggal 3 Januari 1975 dan diumumkan dalam Berita Negara 

Republik Indonesia No. 08 tanggal 28 Januari 1975, Tambahan No. 75. 

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa berubahan, 

terakhir dengan akta No, 131 tanggal 29 Juni 2011 dari Fathiah Helmi 

S.H., notaris di Jakarta, untuk anggaran dasar Perusahaan disesuaikan 

dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Perubahan 
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tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementrian Hukum dan hak asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-

36314.AH.01.02 tanggal 20 Juli 2011. 

Perusahaan berdomisili di Purwakarta, Jawa Barat dengan pabrik 

berlokasi di Purwakarta, Subang dan Bandung, Jawa barat. Kantor 

registrasi perusahaan berlokasi di Desa Kembang Kuning, Purwakarta. 

Satu dari anak perusahaan memiliki pabrik yang berlikasi di Uzbekiztan. 

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan 

perusahaan meliputi bidang usaha pemintalan benang, benang polyster 

filamen (termasuk benang mikrifilamen), polyster staple fibre, pet resin, 

tekstil grade chips dan kain polyster (grey dan kain jadi), investasi dan 

pengoprasian dari Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU). Perusahaan 

mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1976. Hasil produksi 

Perusahaan dipasarkan di dalam dan luar negeri, termasuk Eropa, Amerika 

Serikat, Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Jumlah karyawan Perusahaan 

rata-rata 6.384 karyawan untuk 31 Desember 2011 dan 6.479 karyawan 

untuk 31 Desember 2010.  

8. PT. Apac Citra Centertex, Tbk 

PT Apac Citra Centertex, Tbk merupakan perusahaan manufaktur 

yang bergerak dalam industri garmen dan tekstil yang berkantor pusat di 

Jakarta. Perusahaan ini pertama kali didirikan sejak tahun 1987 dengan 

nama PT Mayatexdian Industry dengan unit bisnis Industri Garmen.. 

Kantor pusat berlokasi di Graha BIP, Lt. 6, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 

23, Jakarta. Dua tahun berselang tepatnya tahun 1989, perusahaan 
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kemudian berhasil melakukan penawaran umum perdana untuk pertama 

kali di  Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). 

Kemudian perusahaan berganti nama menjadi PT Apac Centertex 

Corporation Tbk. yang telah resmi dipakai pada tahun 1995. 

Perusahaan terus melakukan upaya-upaya untuk terus 

mengembangkan bisnis-nya, salah satu-nya dengan mengakuisisi salah 

satu perusahaan tekstil yang ada di Jakarta yakni PT Apac Inti Corpora. 

Dengan hal ini perusahaan kemudian berganti nama menjadi PT Apac 

Citra Centertex Tbk yang telah diresmikan sejak tahun 2000. Perusahaan 

kemudian mulai merelokasi pabrik garmen serta memindahkan beberapa 

mesin produksi dari Jakarta ke Semarang. Namun perusahaan sempat 

menghentikan proses produksi pada tahun 2005 karena kendala mesin-

mesin produksi yang sudah tua. Dengan hal ini proses produksi menjadi 

terhambat dan berjalan kurang produktif. Berdasarkan Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan terutama meliputi industri tekstil dan 

pakaian jadi. Saat ini, kegiatan Perusahaan adalah pada industri pakaian 

jadi. 

9. PT. Pan Brothers, Tbk 

PT. Pan Brothers Tbk didirikan pada 21 Agustus 1980 

(berdasarkan akta notaris Misahardi Wilamarta,S.H, Jakarta No.96 tanggal 

21 1980 kemudian diubah dengan akta notaris No.58. tanggal 16 Oktober 

1980).  Kantor pusat beralamatkan di Jl. Muara Karang Block M-9 Selatan 

No.34-37 Jakarta Utara. Lokasi pabrik di Tangerang, Banten. Pan Brothers 
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mulai menjadi perusahaan publik pada 1990 dengan mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. 

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran dasar Perseroaan, ruang lingkup 

kegiatan perusahaan mencakup perindustrian, perdagangan hasil usaha 

industri tersebut, mengimpor alat-alat, pengangkutan dan perwakilan atau 

keagenan. . PT. Pan Brothers, Tbk menghasilkan produk-produk bermerek 

seperti Calvin Klein Jeans, Greg Norman, Nike, Tommy Hilfiger, Axis, 

Gap/Old Navy, Chaps Polo Ralph Lauren, Fila, Zara, Reevok, Arena, 

Trussardi, Esprit, JC Penney, Charing, Sears, May Department Store. 

Perusahaan memasarkan produknya ke berbagai belahan dunia, seperti 

Amerika, Eropa Barat dan Timur, Kanada, Jepang, dan Australia.  

9. PT. Asia Pasific Fibers, Tbk 

PT Asia Pacific Fibers Tbk (dahulu PT Polysindo Eka Perkasa 

Tbk) didirikan tanggal 15 Februari 1984 dan memulai kegiatan usaha 

komersialnya pada tahun 1986. Kantor pusat  terletak di Kendal, Jawa 

Tengah dan pabrik berlokasi di Kendal, Jawa Tengah dan Karawang, 

Jawa Barat. Kantor perwakilan berlokasi di Gedung “The East”, Lantai 

35, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E-3 No. 1, Jakarta. 

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan Akta 

No.92 tanggal 24 Maret 2009 oleh Notaris Sutjipto, S.H., notari di 

Jakarta, untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan 

Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-

Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum 

efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan publik. Akte notaris telah 
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sisyahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-

0052618.AH.01.09.Th.2009 tanggal 14 Agustus 2009.anggaran dasar 

Perusahaan yang terakhir dengan akta No. 50 tanggal 10 September 

2009 oleh notaris Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan 

nama perusahaan dari PT. Polysindo eka Perkasa Tbk, menjadi PT. 

Asia Pasific Fibers, Tbk. Akta notaris ini telah disahkan oleh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat 

Keputusan No. AHU-54294.AH.01.02.Th.2009 tanggal 10 Nopember 

2009 dan diumumkan dalam Tambahan No. 21449 Berita Negara 

Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 Desember 2010.  

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 3, ruang lingkup 

perusahaan adalah meliputi industri kimia dan serat sintetis, pertenunan 

dan perajutan serta industri tekstil lainnya. Hasil produksi PT Asia 

Pacific Fibers Tbk dipasarkan di dalam dan di luar negeri, diantaranya 

ke Eropa, Amerika Serikat, Asia, Australia dan Timur Tengah. 

10. PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk 

PT. Ricky Putra Globalindo didirikan berdasarkan Akta Notaris 

Sinta Sulikto, S.H., No.166 tanggal 22 Desember 1987, yang telah dirubah 

dengan Akta No.99 tanggal 10 Juli 1997 dari Notaris Raharti Sudjardjati, 

S.H. Akta Pensirian dan perubahan tersebut telah disyahkan oleh Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusan No.C2-

73331.HT.01.04.Th.97 tanggal 30 Juli 1997 dan telah diumumkan dalam 

Berita Negara republik Indonesia No.75 tanggal 19 September 1997. 
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Persahaan berdomisili di Jakarta dengan lokasi pabrik di Cteureup-Bogor 

dan Cicalengka Bandung. Kantor pusat perusahaan beralamat di Jl. Sawah 

Lio II No.29-37, Jakarta Barat. Perrusahaan mulai beroperasi secara 

komersial sejak tahun 1988. Hasil produksi dipasarkan di dalam dan luar 

negeri. 

PT Ricky Putra Globalindo, tbk merupakan perusahaan yang 

memproduksi pakaian dalam laki-laki.. Produk perusahaan terjual dibawah 

Merek Gtman, Ric-Sony, dan Ricky , beberapa waktu kemudian merek 

pakaian tersebut diantaranya : Ricky Jeans, Ricky Premier, Ricky Junior, 

Della. Bahan baku yang digunakan oleh perusahaan adalah cotton tile, 

yang mana banyak disediakan oleh PT Jabatex, perusahaan cabang dari PT 

Ricky Putra Globalindo, Tbk. Produksinya terjual di pasar lokal dan 

eksport khusus untuk export disesuaikan order dari buyer disesuaikanpada 

trend, model dan design yang umum setiap negara. Tujuan Export antara 

lain: Jepang , Jerman, Amerika. 

11. PT. Sunson Textile Manufacture, Tbk 

PT Sunson Textile Manufacturer Tbk didirikan dengan nama PT 

Sandang Usaha Nasional Indonesia Tekstil Industri dan memulai kegiatan 

komersialnya pada tahun 1973. Padnga awalnya perusahaan ini didirikan 

dengan nama PT. Sandang Usaha Nasional Indonesia Tekstil Industri 

sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No.6 

tahun 1968 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 

1970, berdasarkan akta Notaris Widyanto Pranamilahardja, S.H., No. 20 
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tanggal 18 Nopember 1972. Perubahan dengan akta Notari yang sama 

No.47  tanggal 28 Mei 1976.  

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup 

kegiatan utama perusahaan meliputi usaha di bidang industri tekstil 

terpadu termasuk memproduksi dan menjual benang, kain dan produk 

tekstil lainnya serta melakukan perdagangan umum. Kantor pusat 

Perusahaan terletak di Jl. Ranggamalela No. 27, Bandung dan lokasi 

utama bisnis Perusahaan terletak di Jl. Raya Rancaekek Km 25,5 

Kabupaten Sumedang Jawa Barat. 

12. PT. Tifico Fiber Indonesia, Tbk 

PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk semula didirikan dengan nama PT 

Teijin Indonesia Fiber Corporation. Persetujuan pendirian diberikan oleh 

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 September 1973, dan secara 

resmi didirikan pada tanggal 25 Oktober di tahun yang sama. Awal 

pembangunan dimulai pada tanggal 15 Juli 1974 pada areal seluas 62 

hektar di kota Tangerang. Perseroan dikelola dengan karyawan sebanyak 

1.909 karyawan (data pada tanggal 31 Desember 2012). Pada bulan Juli 

1976, kegiatan produksi komersial dimulai. Produk utama Perseroan 

berupa biji polyester (polyester chips), serat polyester (polyester staple 

fiber), dan benang polyester (polyester filament yarn). 

Pada tanggal 15 April 2010, Perseroan diambil alih (akuisisi) oleh 

sebuah konsorsium, sehingga namanya diganti menjadi PT Tifico Fiber 

Indonesia, Tbk. Menurut data Biro Administrasi Efek, pemegang saham 

Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 yaitu PT Prospect Motor sebesar 
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33,07 persen, Pioneer Atrium Holdings Limited sebesar 31,60 persen, PT 

Hermawan Sentral Investama sebesar 17,39 persen, PT  Wiratama Karya 

Sejati sebanyak 16,79 persen, dan Publik sebanyak 1,15 persen.  

13. PT. Unitex, Tbk 

PT Unitex Tbk didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing 

tanggal 14 Mei 1971(berdasarkan Akta Notaris Eliza Pondang,S.H, No. 

25). Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, 

perubahan terakhir dengan Akta Notaris Tatyana Indrati Hasjim, SH, 

No.32 tanggal 26 Juni 2008 mengenai antara lain, penambahan maksud 

dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan dan penyesuaian dengan 

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Perubahan 

tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia dalam serat keputusan No. AHU- 

58488.AH.01.02Tahun 2008 tanggal 3 September 2008. Perusahaan 

melakukan kegiatan pembuatan benang, tenunan dan kain berbahan baku 

campuran polyster dan kapas.  Kantor Perusahaan dan pabriknya berlokasi 

di Ciawi, Bogor. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 

1972. 

4.1.2 Pengelompokan Perusahaan  

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bergerak dalam bidang tekstil dan garment 

pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Industri tekstil dan garmen dipilih 

karena industri ini merupakan insdustri yang ikut berperan sebagai motor 
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penggerak perekonomian Indonesia. Pemilihan BEI sebagai tempat penelitian 

dikarenakan BEI merupakan bursa efek terbesar dan representatif di Indonesia. 

 Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan 14 sampel perusahaan 

yang bergerak dalam bidang tekstil dan garmen yang telah listing di BEI dalam 

jangka waktu 4 tahun yaitu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Jadi 

jumlah seluruh penelitian yaitu 14 perusahaan dikalikan dengan 4 tahun sehingga 

menjadi 56 observasi. Hasil observasi terhadap sampel diperoleh dari data 

Perusahaan Insdustri Tekstil dan Garmen yang dibagi menjadi 2 kategori. 

Kelompok kategori pertama yang berkategori 1 adalah perusahaan sehat. 

Sedangkan kelompok perusahaan kedua berkategori 0 adalah perusahaan yang 

mengalami financial distress.  Dalam penelitian ini kriteria perusahaan yang 

mengalami Financial Distress adalah perusahaan yang memiliki rugi sebelum 

pajak dan kategori perusahaan sehat  adalah perusahaan yang memiliki laba 

sebelum pajak pada masa periode penelitian. Laba sebelum pajak dipilih untuk 

menghindari pengaruh tarif pajak yang berbeda antar periode yang dianalisis.  

Tabel 4.1 

Daftar Pengelompokan Perusahaan 

 

No. Kode Nama Perusahaan 2009 2010 2011 2012 

1 ADMG PT. Polychem Indonesia 1 1 1 1 

2 ARGO PT. Argo Pantes 0 1 0 0 

3 CNTX PT. Century Textile Indonesia 0 0 1 0 

4 ERTX PT. Eratex Jaya 0 0 1 1 

5 ESTI PT. Ever Shine Textile 

Indonesia 
1 1 1 0 

6 HDTX PT. Panasia Indosyntec 1 1 1 1 
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7 INDR PT. Indorama Syantetic 1 1 1 1 

8 MYTX PT. Apac Citra Centertex 0 0 0 0 

9 PBRX PT. Pan Brothers 1 1 1 1 

10 POLY PT. Asia Pasific Fibers 1 1 0 0 

11 RICY PT. Ricky Putra Globalindo 1 1 1 1 

12 SSTM PT. Sunson Textile  1 1 0 0 

13 TFCO PT. Tufico Fiber Indonesia 0 1 1 1 

14 UNTX PT. Unitex 1 0 0 0 

Sumber : Data yang Diolah 

 

 Berdasarkan pengelompokan perusahaan diatas maka dapat diketahui 

sampel  yang mempunyai kategori 1 (perusahaan sehat) sebanyak 35 sampel, 

sedangkan sampel yang mempunyai kategori 0 (perusahaan yang mengalami 

financial distress) sebanyak 21 sampel. 

4.2 Analisis Hasil Penelitian  

 Pada hasil analisis penelitian ini akan dibahas mengenai hasil analisis 

statistik deskriptif dari masing-masing variabel bebas dan variabel terikat. 

Analisis yang dilakukan berikutnya adalah analisis regresi logistik yang kemudian 

dilanjutkan dengan pengujian hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini 

berdasarkan hasil analisis statistik. 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif menyajikan data secara ringkas yang bertujuan untuk 

menginformasikan nilai minimum, maksimum, mean serta standar deviasi dari 

data yang diuji. Hasil statistik terhadap variabel penelitian (rurrent ratio, debt 

ratio, return on asset, inventory turn over, sales growth) yang digunakan dalam 

penelitian ini disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini:  
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Tabel 4.2 

Hasil Statistik Deskriptif 

Sumber : Lampiran 6 

 Berdasarkan tabel 4.2 diatas, maka hasil statistik deskriptif untuk semua 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Financial Distress (FD) memiliki rata-rata  62,5% dengan nilai minimum 

dan maksimum sebesar 0 dan 1 dan standart deviasi sebesar 48,85%. Nilai 

maksimum financial distress sebesar 1 menunjukkan bahwa terdapat 

perusahaan sampel yang memiliki potensi kesulitan keuangan (financial 

distress) 

2. Current Ratio (CA/CL) memiliki rata-rata sebesar 97,46% dengan nilai 

minimum sebesar 12,22% dan nilai maksimum sebesar 225% serta 

standart deviasi sebesar 56,50%. Nilai minimum sebesar 12,22% 

menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki likuiditas yang rendah 

dari nilai rata-rata sehingga terdapat beberapa perusahaan sampel yang 

memiliki likuiditas yang jauh lebih rendah dari nilai rata-rata sehingga 

terdapat perusahaan sampel yang mempunyai kondisi financial distress. 

Namun di sisi lain nilai maksimum sebesar 225% menunjukkan bahwa ada 

beberapa perusahaan sampel memiliki likuiditas yang sangat besar 

sehingga banyak dana yang menganggur dan mengurangi kemampuan laba 

Descriptive Statistics

56 .12223 2.25297 .9746163 .56500154

56 .21325 2.99338 .9675452 .72440363

56 -.87532 .49226 -.0107692 .16783457

56 1.02793 13.09604 5.2184954 2.50814958

56 -.87525 .80258 .0396931 .27192316

56 .00000 1.00000 .6250000 .48850421

56

X1

X2

X3

X4

X5

Y

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion
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perusahaan, sehingga hal ini memberikan gambaran bahwa variasi dari 

likuiditas pada perusahaan sampel sangat besar. 

3. Debt Ratio (TA/TL) memiliki rata-rata sebesar 96,75% dengan nilai 

minimum sebesar 21,32% dan nilai maksimum sebesar 299% serta 

standart deviasi sebesar 72,44%  Berdasarkan hasil tersebut bahwa rata-

rata solvabilitas yang dimiliki oleh perusahaan sampel sebesar 96,75% 

sedangkan nilai minimum sebesar 21,32% menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa perusahaan yang memiliki tingkat solvabilitas rendah. Tingkat 

solvabilitas yang rendah menunjukkan perusahaan sampel memiliki resiko 

kerugian yang kecil. Namun, nilai maksimum sebesar 299% menunjukkan  

terdapat banyak perusahaan sampel yang memiliki debt ratio yang tinggi 

sehingga memiliki resiko mengalami financial distress. 

4. Return On Asset (ROA) memiliki rata-rata sebesar -1,07% dengan nilai 

minimum sebesar -87,53% dan nilai maksimum sebesar 49,22% serta 

standart deviasi sebesar 16,78%. Berdasarkan hasil tersebut bahwa rata-

rata profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan sampel sangat kecil. 

Dengan nilai minimum sebesar -87,83% menunjukkan bahwa terdapat 

perusahaan sampel yang memiliki resiko terjadinya potensi terjadinya 

financial distress. Sedangkan nilai maksimum  sebesar 49,22% 

menunjukkan terdapat beberapa perusahaan sampel yang memiliki nilai 

ROA yang tinggi. 

5. Inventory Turn Over (ITO) memiliki rata-rata sebesar 521% dengan nilai 

minimum sebesar 102% dan nilai maksimum sebesar 1309% serta standart 

deviasi sebesar 250%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa 
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nilai rata-rata inventory turn over sangat besar lebih dari 500%. Nilai 

minimum sebesar 102% yang lebih rendah dari nilai rata-rata 

mengindikasikan bahwa terdapat perusahaan sampel yang memiliki tingkat 

perputaran persediaan yang sangat rendah, sedangkan nilai maksimum 

sebesar 1309% menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang mempunyai 

range perputaran persediaan yang dimiliki perusahaan sampel cukup 

besar.  

6.  Sales Growth (GROWT-S) memiliki rata-rata sebesar 3,96% dengan nilai 

minimum sebesar -87,5% dan nilai maksimum sebesar 80,25% serta 

standart deviasi sebesar 27,19%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan 

niai minimum sebesar -87,52% menunjukkkan bahwa terdapat beberapa 

perusahaan sampel yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang 

rendah sehingga kemungkinan potensi terjadinya financial distress cukup 

besar. Sedangkan nilai maksimum sebesar 80,25% menunjukkan bahwa 

terdapat perusahaan sampel yang memiliki pertumbuhan penjualan yang 

cukup baik. 

4.2.2 Hasil Regresi Logistik 

4.2.2.1 Menganalisis Tabel Case Processing Summary 

Tabel 4.3 

Hasil Processing Summary 

Sumber : Lampiran 7 

Case Processing Summary

56 100.0

0 .0

56 100.0

0 .0

56 100.0

Unweighted Cases
a

Included in Analysis

Missing Cases

Total

Selected Cases

Unselected Cases

Total

N Percent

If  weight is in ef f ect, see classif ication table for the total

number of  cases.

a. 
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 Tabel case processing summary diatas menunjukan bahwa data penelitian 

tidak ada yang mengalami missing cases (hilang). Hal ini berarti data yang di 

proses lengkap tanpa ada datang yang di ganti atau di buang.  Dari tabel tersebut 

juga diketahui jika jumlah sampel penelitian (n) sebanyak 56 perusahaan. jumlah 

ini sama dengan jumlah data mentah sebelum dianalisis. 

4.2.2.2 Menilai Model Fit  

 Langkah pertama adalah menilai overall model fit terhadap data. Beberapa 

test statistic diberikan untuk menilai hal ini. Menilai model fit terhadap data yang 

diolah dengan regresi logistik adalah dengan menggunakan fungsi Likelihood. 

Model dianggap baik jika nilai -2LL lebih kecil (Stanislius, 2006:235). 

Tabel 4.4 

Tabel Perbandingan Nilai -2LL Awal dan Akhir 

 

Step -2log likehood 

0 74,097 

1 37,475 

Sumber : Lampiran 7 

 

 Nilai -2LL pada model awal adalah 74,097 dan mengalami penurunan 

pada model akhir menjadi 37,475. Hasil ini menunjukkan penurunan dan lebih 

kecil dari model awal sehingga bisa diambil keputusan bahwa model yang 

menggunakan 5 rasio keuangan merupakan model yang baik dan fit dengan data. 

Menurut Imam Ghozali (2006:232) untuk menilai model fit juga dapat dilakukan 

dengan menentukan variabel bebas ditambah ke model sehingga memprebaiki 

model fit. Output SPSS menunjukkan selisih kedua -2LL sebesar 36,622 (74,097-

37,475) dengan df  5 dan angka ini signifikan secara statistik. Hal ini berarti 

hipotesis nol ditolak dan penambahan kelima variabel bebas ke dalam model 

memperbaiki model fit. 
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Menurut Stanislius (2006:235)  nilai chi-square goodness-of-fit test dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis : 

H0 = memasukkan variabel independen ke dalam model tidak akan 

menambah kemampuan prediksi model regresi logistik. 

Ha   = memasukkan variabel independen ke dalam model akan 

     menambah kemampuan prediksi model regresi logistic 

 Tabel 4.5 

Tabel Omnimbus Of Model Coefficient 

  Sumber: Lampiran 7 

Pengujian koefisien regresi secara keseluruhan (overall mode ) dari 5 

prediktor secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan onimbus test of 

model coefficient. Hasil pengujian omnimbus test diperoleh nilai chi-square 

sebesar 36,622  dan tingkat signifikansi 0,000 . Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi yang lebih kecil dari tingkat α sebesar 0,05 menunjukkan 

adanya pengaruh signifikan dari kelima prediktor yaitu ukuran  current ratio, debt 

ratio, return on investment,    inventory turn over, dan sales growth  mampu 

menjelaskan terjadinya financial distress pada perusahaan. Sehingga hipotesis a 

diterima yaitu dengan memasukkan nilai variabel independen ke dalam model 

akan menambah kemampuan prediksi model regresi logistik. Dari penjelasan 

diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa model yang digunakan merupakan 

model yang baik dan fit dengan data. 

36.622 5 .000

36.622 5 .000

36.622 5 .000

Step

Block

Model

Step 1

Chi-square df Sig.
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4.2.2.3 Menganalisis Nilai Negelkerke’s R Square 

 Nilai Nagelkerke’s R Square dapat diiterprestaikan seperti nilai R2 pada 

multiple regression, R
2 

menunjukkan estimasi variasi dari variasi independen 

terhadap variabel dependen (Ghozali,2011:346). Hasil pengujian yang 

menunjukkan nilai Nagelkerke’s R Square dari rasio keuangan dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 4.6 

Hasil Nilai Nagelkerke’s R Square 

 Sumber : Lampiran 7 

 Nilai Nagelkerke’s R Square dari persamaan regresi logit dengan variabel 

independen rasio-rasio keuangan adalah 0,654 yang berarti variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 

65,4%. Sedangkan variabel lain diluar rasio keuangan yang dijadikan variabel 

penelitian memberikan pengaruh 34,6% terhadap prediksi financial distress.  

4.2.2.4 Menguji Kelayakan untuk Model Regresi 

 Pengujian regresi logistik akan diuji terhadap ketepatan antara prediksi 

model regresi logistik dengan data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam uji 

kelayakan model (goodnes of fit). Pengujian ini diperlukan untuk memastikan 

tidak adannya keemahan atas kesimpulan dari model yang diperoleh. Model 

regresi logistik yang baik adalah apabila tidak terjadi perbedaan perbedaan antara 

data hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari hasil prediksi. Pengujian 

tidak adanya perbedaaan antara prediksi dan observasi ini dilakukan dengan uji 

37.473 .480 .654

Step

1

-2 Log

likelihood

Cox & Snell

R Square

Nagelkerke

R Square
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Hosmer Lameshow dengan pendekatan metode Chi Square. Dengan demikian 

apabila diperoleh hasil uji yang tidak signifikan berarti tidak terdapat perbedaan 

antara data estimasi model regresi logistik dengan data observasi.  

 Hipotesis untuk menilai kelayakan model ini adalah : 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

H1 : Model yang dihipotesikan tidak fit dengan data 

 Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer Lameshow 

and Lemeshow’s Goodness of Fit Test untuk menguji hipotesa nol bahwa tidak 

ada perbedaan antara model dengan datanya (model yang dihipotesiskan fit 

dengan data). 

Syaratnya adalah : 

3. Jika nilai sig > 0,05 maka H0 diterima 

4. Jika nilai sig < 0,05 maka H0 ditolak (Imam Ghozali, 2006:233) 

Dasar pengambilan keputusan nya adalah jika nilai dari Hosmer 

Lameshow and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan atau kurang dari 

0,05 maka hipotesa nol (H0) ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara 

model dengan nilai observasinya sehingga Goodness of Fit Model tidak baik 

karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika Hosmer 

Lameshow and Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar dari 0,05 maka 

hipotesis nol (H0) diterima dan berarti model mampu memprediksi nilai 

observasinya. 

Tabel dibawah ini adalah hasil pengujian Hosmer Lameshow and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Hosmer Lameshow and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

7.220 7 .406

Step

1

Chi-square df Sig.
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   Sumber : Lampiran 7 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai dari pengujian Hosmer 

Lameshow and Lemeshow’s Goodness of Fit Test nilai chi square adalah 7,220 

dengan signifikansi sebesar 0,406. Dengan tingkat signifikansi yang lebih besar 

dari  tingkat α sebesar 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak (diterima) dan berarti 

model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat 

diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali:2006). 

4.2.2.5 Menguji Daya Klasifikasi 

 Uji daya klasifikasi dalam regresi logistik menggunakan classification 

table. Classification table menunjukkan kekuatan prediksi model regresi untuk 

memprediksi keungkinan perusahaan mengalami financial distress. Menurut 

Stanislius (2006:234) jika model regresi mempunyai variance  yang sama 

(homoscedasticity) maka nilai persen pada  classification table akan hampir sama. 

Berikut ini adalah hasil classification table setelah dilakukan pengujian melalui 

regresi logistik : 

Tabel 4.8 

Tabel Klasifikasi 

Sumber : Lampiran 7 

 

 Prediksi yang dilakukan peneliti melalui indikator rugi sebelum pajak 

selama dua tahun bertrut-turut menunjukkan 21 observasi merupakan perusahaan 

Classification Tablea

16 5 76.2

2 33 94.3

87.5

Observed
Rugi

Laba

Y

Overall Percentage

Step 1
Rugi Laba

Y Percentage

Correct

Predicted

The cut value is .500a. 
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sehat dan 35 observasi yang mengalami kondisi financial distress. Setelah 

dilakukan pengujian dengan regresi logistik maka dari 21 observasi yang 

mengalami kondisi keuangan yang sehat ternyata terdapat 16 observasi yang 

diprediksi megalami  financial distress dengan probabilitas sebesar 76,2%. Jika 

sebelumnya terdapat 35 observasi yang diprediksi mengalami financial distress 

ternyata setelah di observasi terdapat 33 observasi yang dinyatakan sehat ( non- 

financial distress) dengan probabilitas 94,3%. 

 Setelah dilakukan observasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari 

21 sampel yang dinyatakan dalam keadaan sehat dan 35 sampel dinyatakan 

financial distress, maka berdasarkan hasil pengujian berubah menjadi 38 

observasi dinyatakan sehat dan 18 perusahaan observasi diprediksi mengalami 

kondisi financial distress dengan nilai ketepatan 87,5%. 

4.2.2.6 Menguji Koefisien Regresi 

Dari pengujian persamaan regresi logistik yang ditampilkan (pada hasil 

pengujian hipotesis dibawah ini :  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Wald 

Sumber: Lampiran 7 

 

Variabel Dependen  : Financial Distress 

Tingkat Signifikansi  : 0,05 (Gujarati,2010:236) 

Variables in the Equation

.098 1.249 .006 1 .937 1.103

-3.298 1.453 5.149 1 .023 .037

10.960 5.451 4.043 1 .044 57505.369

-.108 .182 .353 1 .552 .897

1.155 1.731 .445 1 .505 3.173

3.893 2.623 2.202 1 .138 49.039

X1

X2

X3

X4

X5

Constant

Step

1
a

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

Variable(s) entered on step 1:  X1, X2, X3, X4, X5.a. 
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Dari hasil tabel hasil uji wald diatas maka diperoleh hasil interprestasi regresi 

logistik sebagai berikut (Gujarati,2010:237) :  

𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−(𝑜+1𝑋1+2𝑋2+3𝑋3+4𝑋4+5𝑋5)
 

𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−(3,893+0,098 𝑋1+3,298 𝑋2−10,960𝑋3−0,108𝑋4+1,1555𝑋5) 

Dimana : 

 P = Probabilitas perusahaan mengalami financial distress 

 B0 = Kostanta regresi  

Bi = Koefisien regresi 

X1 = Current Ratio (CA/CL) 

X2 = Debt Ratio (TL/TA) 

 X3 = Return on Asset (NI/TA) 

 X4 = Inventory Turn Over (S/Inv) 

 X5 = Sales Growth (GROWTH-S) 

 e = Logaritma Natural (2,718) 

4.2.2.7 Hasil Rata-Rata Probabilitas Perusahaan 

Tabel 4.10 

Probabilitas Perusahaan Sehat dan Perusahaan yang Mengalami Financial 

Distress 

No. Kode Nama Perusahaan Rata-Rata 

Probabilitas 

Kategori Keterangan 

1 ADMG PT. Polychem 

Indonesia, Tbk 

0,839 1 Perusahaan 

Sehat 

2 ARGO PT. Argo Pantes, Tbk 0,195 0 Perusahaan 

FD 
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3 CNTX PT. Century 

Textile,Tbk 

Indonesia 

0,457 0 Perusahaan 

FD 

4 ERTX PT. Eratex Jaya,Tbk 0,469 0 Perusahaan 

FD 

5 ESTI PT. Ever Shine 

Textile 

Indonesia,Tbk 

0,887 1 Perusahaan 

Sehat 

6 HDTX PT. Panasia 

Indosyntec, Tbk 

0,858 1 Perusahaan 

Sehat 

7 INDR PT. Indorama 

Syantetic, Tbk 

0,856 1 Perusahaan 

Sehat 

8 MYTX PT. Apac Citra 

Centertex, Tbk 

0,154 0 Perusahaan 

FD 

9 PBRX PT. Pan Brothers, 

Tbk 

0,846 1 Perusahaan 

Sehat 

10 POLY PT. Asia Pasific 

Fibers, Tbk 

0,260 0 Perusahaan 

FD 

11 RICY PT. Ricky Putra 

Globalindo, Tbk 

0,927 1 Perusahaan 

Sehat 

12 SSTM PT. Sunson Textile 

Manufacture, Tbk 

0,860 1 Perusahaan 

Sehat 

13 TFCO PT. Tufico Fiber 

Indonesia, Tbk 

0,835 1 Perusahaan 

Sehat 

14 UNTX PT. Unitex, Tbk 0,096 0 Perusahaan 

FD 

Sumber : Lampiran 7 

 

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata probabililitas dari 14 sampel 

perusahaan dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan sehat dan perusahaan yang 

mengalami financial distress mengalami perubahan. Perusahaan yang memiliki  

probabilitas > 0,5dikelompokkan pada perusahaan sehat, sedangkan jika 
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probabilitasnya < 0,5 dikelompokkan pada perusahaan yang mengalami kondisi  

financial distresss (Gujarati 2010).   Jika sebelumnya jumlah perusahaan sehat 

dan perusahaan yang mengalami financial distress sebelum  diprediksi terdapat 35 

sampel perusahaan sehat dan 21 sampel yang mengalami financial distress, 

setelah dihitung rata-rata probabilitasnya dengan menggunakan persamaan regresi 

logistik maka terdapat  8  perusahaan yang sehat dan 6 perusahaan yang 

mengalami kondisi financial distress. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. 

Argo Pantes, PT Century Textile,Tbk, PT. Eratex Jaya Tbk, PT. Apac Citra 

Centertex Tbk, PT. Asia Pasific Fibers Tbk, PT. Unitex, Tbk di prediksi 

mengalami  financial distress dan perusahaan PT. Polychem Indonesia, Tbk, PT. 

Ever Shine Textile Indonesia,Tbk, PT. Panasia Indosyntec, Tbk, PT. Indorama 

Syantetic, Tbk, PT. Pan Brothers, Tbk, PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk, PT. 

Sunson Textile Manufacture, Tbk, dan PT. Tufico Fiber Indonesia, Tbk diprediksi 

sebagai perusahaan yang sehat. 

4.2.3 Hasil Uji Hipotesis 

4.2.3.1 Hasil Uji Hipotesis I 

Pada pengujian hipotesis yang pertama akan diuji mengenai :  

H1 : Rasio keuangan berupa current ratio, debt ratio, return on investment, 

   inventory turn over, dan sales growth  mampu memprediksi adanya 

   potensi financial distress. 

 Untuk menguji signifikansi koefisien dari setiap variabel bebas yang 

digunakan p-value (probability value) dengan tingkat signifikansi sebesar 5% 

(0,05) sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Gujarati (2010:236) jika nilai 
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signifikan lebih kecil dari 0,05 maka signifikan. Jadi apabila nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 maka koefisien regresi logistik adalah signifikan. 

 Dari hasil persamaan regresi logistik ini dapat diketahui pengaruh dari 

kelima rasio tersebut : 

𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−(3,893+0,098 𝑋1−3,298 𝑋2+10,960𝑋3−0,108𝑋41,1555𝑋5)  

1. X1 : Current Ratio (CA/CL)  

Variabel Current Ratio menunjukkan nilai korelasi beta sebesar 0,098 dan 

nilai signifikan sebesar 0,937. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 

menunjukkan tidak ada tingkat prediksi yang signifikan dari variabel current 

ratio sehingga variabel current ratio tidak mampu memprediksi terjadinya 

potensi kondisi finansial distress pada perusahaan Tekstil dan Garmen. 

2. X2 : Debt Ratio (TA/TL) 

Variabel debt ratio menunjukkan nilai beta korelasi sebesar -3,298 dengan 

signifikansi sebesar  0,023. Nilai singifikasi 0,023 yang lebih kecil dari 0,05 

menunjukkan adanya tingkat prediksi yang signifikan dari variabel debt ratio  

terhadap potensi terjadinya financial distress, sehingga variabel debt ratio  

mampu memprediksi terjadinya potensi kondisi financial distress pada 

perusahaan Tekstik dan Garmen.     

3. X3 : Return On Assets  

Variabel return on asset menunjukkan nilai beta korelasi sebesar 10,960 

dengan signifikansi sebesar  0,044. Nilai signifikasi 0,044 yang lebih kecil 

dari 0,05 menunjukkan adanya tingkat prediksi yang signifikan dari variabel 

return on asset  terhadap potensi terjadinya financial distress, sehingga 
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variabel return on asset mampu memprediksi terjadinya potensi kondisi 

financial distress pada perusahaan Tekstik dan Garmen.     

4. X4 : Inventory Turn Over 

Variabel inventory turn over menunjukkan nilai beta korelasi sebesar -0,108 

dengan signifikansi sebesar  0,552. Nilai sinifikansi 0,552 yang lebih besar 

dari 0,05 menunjukkan tidak adanya tingkat prediksi yang signifikan dari 

variabel inventory turn over  terhadap potensi terjadinya financial distress, 

sehingga variabel inventory turn over  tidak mampu memprediksi terjadinya 

potensi kondisi financial distress pada perusahaan Tekstik dan Garmen.     

5. X5 : Sales Growth (GROWTH/S) 

Variabel sales growth menunjukkan nilai beta korelasi sebesar 1.155 dengan 

signifikansi sebesar  0,505. Nilai sinifikasi 0,505 yang lebih besar dari 0,05 

menunjukkan tidak adanya tingkat prediksi yang signifikan dari variabel sales 

growth  terhadap potensi terjadinya financial distress, sehingga variabel sales 

growth tidak mampu memprediksi terjadinya potensi kondisi financial 

distress pada perusahaan Tekstik dan Garmen.     

 Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui dari kelima rasio keuangan 

tersebut terdapat dua rasio keuangan yang mampu memprediksi terjadinya kondisi 

financial distress sehingga hipotesa yang dilakukan diterima karena rasio 

keuangan tersebut dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress. 

4.2.3.2 Hasil Uji Hipotesis II 

Pada pengujian hipotesis yang kedua akan diuji mengenai : 

H2 : Rasio Keuangan Debt to Asset Ratio merupakan variabel dominan dalam 

memprediksi adanya potensi kondisi financial distress. 



 
 

100 
 

Tabel 4.11 

Uji Hipotesis II 

Variabel Wald Statistic -2k -2llo R 

X1 0.006 -10 37.473 0.517 

X2 5.149 -10 37.473 0.636 

X3 4.043 -10 37.473 0.612 

X4 0.353 -10 37.473 0.526 

X5 0.445 -10 37.473 0.528 

 Sumber : Lampiran 8 

Berdasarkan Tabel 4.8 tersebut dapat diketahui nilai R tertinggi adalah 

variabel X2 yaitu variabel Debt to Asset Ratio dengan nilai R sebesar 0,636. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua yang diajukan  diterima 

karena Debt to Asset Ratio  merupakan variabel dominan dalam memprediksi 

kondisi Financial Distress.  

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis, peneliti mampu 

membuktikan adanya rasio keuangan yang mampu memprediksi terjadinya 

kondisi kondisi financial distress perusahaan. pembahasan mengenai kemampuan 

memprediksi rasio keuangan terhadap financial distress perusahaan akan dibahas 

pada sub bab di bawah ini.   

4.3.1 Prediksi Current Ratio Terhadap Financial Distress 

 Current Ratio dihitung dengan cara membandingkan antara current assets 

dengan current liabilities sehingga mengukur kemampuan untuk membayar 

hutang dengan segera yang dipenuhi dengan aktiva lancar. Current Ratio 
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merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan 

memenuhi kewajiban jangka pendek karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh 

tuntutan dari kreditur jangka pendek dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan 

menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang (Agnes ni 

Sawir,2005:8). Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin mampu perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban yang segera harus dibayar. Namun, bila terlampau 

tinggi akan berpengaruh jelek terhadap kemampuan perusahaan, karena terdapat 

sebagian dana yang tidak poduktif yang diinvestasikan dalam current assets, 

akhirnya profitabilitas perusahaan tidak optimal (Halim,2010). Jika kewajiban 

lancar meningkat lebih cepat dari aktiva lancar, rasio lancar akan turun, dan hal ini 

pertanda adanya masalah. Perusahaan yang tidak mampu melunasi jangka pendek 

pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki, maka 

perusahaan tersebut dapat dikatakan berada dalam kondisi financial distress. 

 Pada hasil penelitian menunjukkan likuiditas yang diukur dengan variabel 

current ratio tidak dapat digunakan untuk memprediksi potensi terjadinya 

financial distres, dikarenakan hasil penelitian menunjukkan tingkat signifikansi 

yang lebih tinggi dari batas. Tidak berpengaruhnya CR didalam penelitian ini 

dikarenakan perusahaan mampu membayar kewajibannya terutama utang jangka 

pendek (yang sudah jatuh tempo) tepat pada waktunya, dikarenakan perusahaan 

memiliki dana yang mencukupi. Dengan kata lain, perusahaan mampu memenuhi 

kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar 

perusahaan maupun kepada pihak dalam perusahaan.  Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan Wahyu dan Doddy (2009) yang 

menyatakan bahwa likuiditas yang diukur dengan current ratio tidak berpengaruh 
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terhadap financial distress perusahaan. namun berlawanan dengan penelitian 

Almilia dan Kristijadi (2003) yang menyatakan bahwa  current ratio berpengaruh 

signifikan terhadap financial distress. 

 Perbedaan hasil penelitian ini bisa terjadi karena pada pengukuran tingkat 

likuiditas dengan menggunaka current ratio belum cukup karena pengukuran ini 

tidak memperhatikan masing-masing komponen current assets maupun current 

liabillities (Syamsudin,2009:46). Adanya komposisi yang berbeda dari masing-

masing komponen current assets dan current liabillities akan mempunyai 

pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat likuiditas yang sebenarnya ada 

perusahaan. Oleh karena itu penting untuk melibatkan komponen yang terdapat di 

balik pengukuran likuiditas secara menyeluruh untuk dapat menentukan tingkat 

likuiditas yang sebenarnya dari masing-masing current assets dan current 

liabillities.  

4.3.2 Prediksi Debt to Asset Ratio Terhadap Financial Distress 

 Rasio leverage yang digunakan adalah debt to asset ratio, rasio ini 

digunakan untuk mengukur seberaba seberapa banyak dana yang disuplai oleh 

pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari kreditur 

perusahaan. Rasio total hutang terhadap total aktiva menunjukkan besarnya total 

hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Nilai 

rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan dari resiko pada kreditor berupa 

ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya. Dari pihak 

pemegang saham, rasio yang tinggi akan mengakibatkan pembayaran bunga yang 

tinggi yang pada akhirnya akan mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi 

pada akhirnya akan mengurangi pembayaran deviden (Kuswadi, 2006). Semakin 
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tinggi hasil presentasenya cenderung semakin besar resiko keuangan bagi kreditur 

maupun pemegang saham. Jika rasio ini terlalu tinggi maka akan membawa resiko 

yang tinggi pula karena setiap hutang pada umumnya akan menimbulkan 

keterikatan yang tetap bagi perusahaan yaitu kewajiban untuk membiayai beban 

bunga beserta cicilan kewajiban pokoknya (principal) secara periodik. Apabila 

para kreditur dan pemegang saham melihat resiko ini maka pinjaman yang 

diberikan akan berkurang dan perusahaan tidak mampu menjalankan operasional 

perusahaan dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan kemunduran pada 

peusahaan dengan menurunnya penjualana dan mengakibatkan kesulitan 

keuangan. Sebaliknya semakin kecil angka rasio ini maka semakin baik karena 

rasio ini memberi gambaran aktiva yang dipergunakan oleh perusahaan untuk 

menutupi total hutang. 

Analisis hasil deskriptif statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 

96,75% yang berarti proporsional sumber dana yang digunakan perusahaan dalam 

betuk hutang sebesar 96,75% dan sebesar 3,25% adalah modal sendiri. Dengan 

tingginya sumber dana yang digunakan berasal dari hutang akan meningkatkan 

resiko perusahaan berpotensi mengalami kondisi financial distress. Nilai 

minimum yang sebesar 21,32% menunjukkan adaya perusahaan Tekstil dan 

Garmen yang dapat mengalami potensi kesulitan keuangan.  

 Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi total liabillities to total 

asset  adalah 3,298,  signifikansi 0,023 dan nilai Exp (B) sebesar 0,037. Dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,023 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya 

tingkat prediksi yang signifikan dari variabel debt ratio terhadap potensi 

terjadinya financial distress. Pengaruh rasio debt ratio terhadap kondisi financial 
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distress menunjukkan arah positif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi 

(B) sebesar 3,298. Artinya semakin tinggi debt ratio maka akan semakin tinggi 

pula potensi terjadinya financial distress pada tahun berikutnya. Nilai 

eksponensial dari debt ratio adalah 0,037. Ini berarti jika debt ratio naik sebesar 1 

maka kemungkinan persahaan mengalami financial distress  naik sebesar 0,037 

kali dengan asumsi variabel yang lain teap.  Hasil ini sesuai dengan teori yang ada 

yaitu semakin besar rasio ini maka semakin tinggi tingkat financial distress 

perusahaan. 

 Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyu dan Doddy (2009) dan Almilia dan Kristijadi (2003) yang menyatakan 

bahwa total liabillities to total asset tidak berpengaruh terhadap financial distress 

perusahaan. perbedaan hasil penelitian ini mungkin disebabkan karena perbedaan 

sampel penelitian dan metode penentuan kriteria financial distress perusahaan. 

4.3.3 Prediksi Return On Asset Terhadap Financial Distress 

Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang 

dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva 

yang digunakan. Hal ini menunjukkan efisiensi dan efektifitas dari penggunaan 

asset perusahaan karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan penggunaan assets. Return on assets merupakan 

perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva 

yang dimiliki perusahaan. Return on assets (ROA) yang positif menunjukkan 

bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu 

memberikan laba bagi perusahaan (Van Horne, 2009:226). Sebaliknya 

apabila return on assets yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang 
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dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan 

mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam 

meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan 

tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan 

menghambat pertumbuhan. 

Kuswandi (2006) mengatakan bahwa semakin besar rasio ini semakin baik 

karena berarti semakin besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan, dan juga memberikan 

ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan 

efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan 

dan dapat menilai apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivanya 

dalam kegiatan operasional perusahaan, sehinggga rasio ini dapat digunakan 

untuk memprediksi kondisi financial distress.  

Hasil analisa deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata return on asset 

pada perusahaan Testil dan Garmen yaitu sebesar -1,07%. Hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat return on asset perusahaan Tekstil dan Garmen masih sangat 

rendah. Kemampuan perusahaan dalama mengolah aset untuk menghasilkan 

keuntungan harus lebih ditingkatkan lagi, perusahaan kurang mampu dalam 

melakukan efektifitas dan efisiensi pengolahan dan pemanfaatan aset yang 

dimiliki perusahaan. niali maksimum return on asset sebesar 49,22% dinilai 

belum cukup tinggi dalam pengolahan aset yang dimiliki untuk dapat 

menghasilkan keuntungan, dan nilai minimum sebesar -87,53% juga sangat 

rendah jika dilihat dari rata-rata return on asset. Dengan nilai minimum yang jauh 
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lebih tinggi daripada nilai maksimum mengindikasikan bahwa perusahaan Tekstil 

dan Garmen memiliki potensi financial distress.  

Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi return on assets adalah       

-10,960 ,  signifikansi 0,044 dan nilai Exp (B) sebesar 57505,369. Dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,044 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya tingkat 

prediksi yang signifikan dari variabel return on assets terhadap potensi terjadinya 

financial distress. Pengaruh rasio return on assets terhadap kondisi financial 

distress menunjukkan arah negatif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi 

(B) sebesar -10,960. Artinya semakin tinggi return on assets maka akan semakin 

kecil potensi terjadinya financial distress pada tahun berikutnya. Nilai 

eksponensial dari return on assets adalah 57505,369. Ini berarti jika return on 

assets naik sebesar 1 maka kemungkinan persahaan mengalami financial distress  

turun sebesar 57505,369 kali dengan asumsi variabel yang lain teap. Hasil ini 

sesuai dengan teori diatas yang menunjukkan bahwa rasio profitabilitas dapat 

digunakan untuk memprediksi terjadinya financial distress perusahaan, dan 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Daulat Sihombing (2008) yang 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap financial 

distress. 

4.3.4 Prediksi Inventory Turn Over Terhadap Financial Distress 

 Rasio perputaran persediaan (inventory turnover atau stock turnover) 

adalah ukuran seberapa sering persediaan barang dagang terjual dalam waktu satu 

periode (Santosa,2011). Inventory turn over atau rasio perputaran persediaan 

digambarkan dengan membandingkan cost of goods sold dengan average 

inventory Menurut Kuswadi (2006:110) rasio ini mengukur bagaimana efektifnya 
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perusahaan menggunakan sumber daya yang ada dalam pengendaliannya. Rasio 

ini juga memperlihatkan seberapa baiknya manajemen mengontrol modal yang 

ada pada persediaan. Rasio perputaran persediaan yang terlalu rendah 

menunjukkan lambatnya penjualan atau banyaknya persediaan ditangan. Semakin 

tinggi perputaran persediaan ini,semakin singkat atau semakin baik waktu rata-

rata antara penanaman modal dalam persediaan dan transaksi penjualan. Jika 

persediaan dioperasikan pada tingkat kapasitas seperti yang diharapkan selama 

masa kegunaannya, besar kemungkinan bagi perusahaan untuk bisa mencapai laba 

yang diinginkan atau ditargetkan. Namun jika persediaan tidak dapat dioperasikan 

pada tingkat kapasitan penuh atau menganggur, mengakibatkan beban biaya yang 

dipikul oleh penjulan terlalu tinggi. Dengan demikian persediaan yang tidak dapat 

digunakan karena kapasitas yang sudah penuh mengakibatkan terjadinya 

kelebihan persediaan (over invesment) dan secara tidak langsung mengakibatkan 

resiko kerugian karena barang-barang rusak dan penurunan harga, secara tidak 

langsung mengakibatkan kenaikan biaya yang harus dibebankan pada 

penghasilannya. Inventory turn over yang rendah bisa diakibatkan persediaan 

dalam keadaan yang rusak atau sudah ketinggalan jaman sehingga tidak berharga 

lagi senilai yang ditetapkan dalam buku.  

 Hasil uji deskriptif menunjukkan bahwa nilai maksimum dari  inventory 

turn over dalam perusahaan Tekstil dan Garmen adalah sebesar 1309% jauh lebih 

tinggi dari nilai rata-rata sebesar 521%. Dengan nilai maksimum yang cukup 

tinggi ini mengindikasikan bahwa perusahaan Tektil dan Garmen mampu 

memutar persediaan untuk menjadi penjualan agar dapat meningkatkan laba 

perusahaan. 
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 Berdasarkan hasil penelitian bahwa inventory turn over tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi potensi kondisi financial distress perusahaan 

karena tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,552. Artinya rasio 

aktivitas yang diukur dengan menggunakan inventory turn over tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi terjadinya financial distress pada perusahaan 

Tekstil dan Garmen, hasil ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Luluk Ita (2010) dan Eyien Yunistyan (2011) yang menyatakan bahwa variabel 

inventory turn over tidak signifikan atau tidak mampu memprediksi kondisi 

financial distress perusahaan.  

 Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa inventory turn over tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi adnya potensi kondisi financial distress perusahaan 

dapat disebabkan karena perhitungan rasio. Menurut Syamsuddin (2009:47) untuk 

memperoleh hasil perhitungan yang lebih teliti, maka sebaiknya nilai rata-rata 

inventory yang diambil dari persediaan adalah setiap bulan. Namun dalam 

penelitian dilakukan tidak tersedian data, maka untuk perusahaan Tekstil dan 

Garmen digunakan jumlah inventory pada akhir tahun yang terdapat dalam resiko 

keuangan. Dengan demikian resiko ini tidak berpengaruh terhadap financial 

distress karena hal-hal yang disebutkan diatas.  

4.3.5 Prediksi Sales Growth Terhadap Financial Distress 

 Pertumbuhan penjualan (sales growth) mencerminkan kemampuan 

perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan 

suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil menjalankan strateginya 

(Widarjo dan setiawan,2009). Pertumbuhan penjualan ini diukur dengan 

membandingkan selisih penjulan tahun searang dengan tahun sebelumnya. 
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Perusahaan dapat mengoptimalisasi sumber daya yang ada dengan mengetahui 

penjualan dari tahun sebelumnya. 

 Perusahaan yang dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualan dari 

tahun ke tahun maka laba yang dihasilkan akan semakin meningkat pula dan 

kondisi financial distress akan semakin kecil. Semakin tinggi tingkat 

pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil 

dalam menjalankan strateginya dalam hal pemasaran dan penjualan produk. Hal 

ini berarti semakin besar pula laba yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan 

tersebut (Atika,2013:96)   

 Dalam hasil pengujian deskriptif dapat diketahui bahwa nilai maksimum 

dari sales growth sebesar 80,25% jauh lebih tinggi dari nilai rata-rata yang 

diperoleh sebesar 3,96%. Dengan hasil tersebut berarti tingkat pertumbuhan 

penjualan dari perusahaan Tekstil dan Garmen sangat tinggi, dan resiko untik 

mengarah pada financial distress dangat rendah. 

 Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 

0,505 lebih besar dari 0,05 maka variabel sales growth tidak dapat memprediksi 

adanya potensi kondisi financial distress pada perusahaan pada perusahaan Tekstil 

dan Garmen. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wahyu dan 

Doddy (2009) dam Almilia dan Kristijadi (2003) yang menyatakan bahwa sales 

growth tdak memiliki pengaruh signifikan terhadap financial distress perusahaan. 

Hal ini dapat disebabkan karena dalam mengukur rasio pertumbuhan penjualan 

diperlukan faktor-faktor ekonomi yang berupa faktor inflasi, faktor pertumbuhan 

penjualankeseluruhan, pertumbuhan yang sebenarnya dan terdapat faktor lainnya 

dalam masa periode inflasi, interprestasi terhadap rasio pertumbuhan menjadi sulit 
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(Brigham dan Houston,2006:136). Oleh karena itu rasio sales growth tidak dapat 

digunakan dalam memprediksi kondisi financial distress. 

4.3.6 Debt to Asset Ratio sebagai Variabel Dominan untuk Memprediksi 

Financial Distress 

 Dalam pengujian hasil penelitian ini variabel yang yang mempunyai 

prediksi adanya potensi paling besar dominan adalah variabel debt to asset ratio. 

Perusahana yang mengalami kondisi financial distress identik dengan jumlah 

hutang yang tinggi juga. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Lenox 1999, Kasier 2001, Claessens 2002, Ogawa 2003,Dewaelheyns) dalam R. 

Pasaribu (2008) financial distress biasanya diawali dengan terjadinya moment 

gagal bayar, kemudian perusahaan akan melakukan hutang dimana  jika jumlah 

hutang yang semakin tinggi, semakin tinggi probabilitas financial distress. 

Sehingga variabel debt ratio mempunyai pengaruh yang paling dominan dalam 

memprediksi kondisi financial distress, maka rasio ini harus lebih diperhatikan 

daripada rasio-rasio lainnya. Nilai dari rasio ini harus lebih kecil karena semakin 

kecil rasio ini maka akan mengurangi terjadinya kondisi financial distress 

perusahaan. Sedangkan jika rasio ini terlalu tinggi maka perusahaan akan 

mempunyai hutang yang tinggi dan akan berisiko jika hutang tersebut sampai 

melebihi jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan.  

 Jika aktiva yang dimiliki tidak mencukupi dalam pembayaran hutang maka 

perusahaan akan menggunakan sumber lain untuk menutupi hutang yang harus 

dibayar dengan segera karena kalau tidak terbayarkan maka akan mempengaruhi 

nilai likuiditas prusahaan sehingga tidak akan mengarah pada kondisi financial 

distress. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Wilkins dalam 
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Wahyu Doddy (2009) mengatakan bahwa perusahaan dikatakan mengalami 

financial distress saat perusahaan mengalami pelanggaran teknis dalam hutang 

dan diprediksi mengalami kebangkrutan pada periode yang akan datang. Selain itu 

dalam penelitian Beaver (1996), perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan  

baik dimulai dari sifatnya ringan (kesulitan likuiditas) dampai kesulitan keuangan 

yang sifatnya parah (kesulitas solvabilitas). Sehingga rasio ini lebih dominan dari 

rasio lain, hal ini sangat sesuai karena kesulitan keuangan identik dengan hutang 

yang tinggi melebihi batas maksimum perusahaan. 

4.3.7 Probabilitas Perusahaan Sehat dan Perusahaan yang Mengalami 

Financial Distress 

 Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata probabililitas dari 14 sampel 

perusahaan dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan sehat dan perusahaan yang 

mengalami financial distress sebelumnya terdapat 7 perusahaan sehat dan 7 

perusahaan yang mengalami financial distress. Setelah dihitung rata-rata 

probabilitasnya dengan menggunakan persamaan regresi logistik  maka terdapat  8  

perusahaan yang sehat dan 6 perusahaan yang mengalami kondisi financial 

distress. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Argo Pantes, PT Century 

Textile,Tbk, PT. Eratex Jaya Tbk, PT. Apac Citra Centertex Tbk, PT. Asia Pasific 

Fibers Tbk, PT. Unitex, Tbk di prediksi mengalami  financial distress.  

Hasil rata-rata probabilitas perusahaan PT. Argo Pantes Tbk adalah 

sebesar 0,195 menunjukkan bahwa perusahaan masuk dalam kategori perusahaan 

yang mengalami financial distress. Perhitungan debt ratio  selama 4 tahun 

berturut-turut menunjukkan hasil yang sangat tinggi, dimana rata-rata rasio hutang 

perusahaan ini adalah diatas 70%, yang paling besar terjadi pada tahun 2009 
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dimana besarnya debt ratio mencapai 97,48%. Nilai rasio yang tinggi 

menunjukkan peningkatan dari resiko pada kreditor berupa ketidakmampuan 

perusahaan dalam membayar semua kewajibannya.  

PT. Argo Pantes mengalami kerugian pada tahun 2009, 2011 dan 2012. 

Relevan dengan hasil rasio profitabilitas yang menunjukkan angka rendah yaitu -

5% pada tahun 2009, 8%  Pada  tahun 2011, perseroan mengalami peningkatan 

penjualan pada tahun 2011, dan -7%. pada tahun 2012  Rp 487,4 miliar dari 

Rp464,3 miliar. Walaupun perolehan tersebut terpangkas harga pokok penjualan 

sebesar Rp548,6 miliar. Dengan demikian perseroan mengalami rugi kotor Rp61,1 

miliar(http://www.iqplus.info/news/).Hal itu disebabkan karena beban bunga yang 

semakin besar, ditambah lagi dengan beban bunga yang belum dibayarkan pada 

tahun sebelumnya yang mencapai 69%. Selain itu kerugian juga diakibatkan oleh 

penjualan yang menurun karena semakin banyaknya pesaing dalam dan luar 

negeri (menurunnya penjualan ekspor) dan keadaan perokonomian indonesia yang 

tidak stabil sehingga mengakibatkan harga bahan baku yang naik sedangkan 

permintaan terus menurun.  

Probabilitas perusahan  PT. Century Textile Tbk sebesar 0,457 lebih kecil 

dari 0,05 dimana perusahaan ini juga masuk dalam kategoori perusahaan yang 

mengalami financial distress. Perhitungan debt ratio  selama 4 tahun berturut-

turut menunjukkan  rata-rata rasio hutang perusahaan ini adalah diatas 80%, yang 

paling besar terjadi pada tahun 2010 dimana besarnya debt ratio mencapai 

93,70%. Hasil perhitungan rata-rata rasio profitabilitasnya yang rendah yaitu 

sekitar -9,7%.  PT. Century Textile Tbk mengalami kerugian pada tahun 2009, 

2010 dan 2012.  Pada tahun tersebut perusahaan ini mengalami penjualan yang 
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melambat akibat sedikitnya permintaan. Pada tahun 2010 peusahaan belum 

menunjukkan perbaikan yang diinginkan karena adanya peningkatan biaya input , 

bunga yang lebih tinggi, dan kondisi perekonomian yang tidak stabil 

menyebabkan kurs terus naik. 

 Rata-rata probabilitas perusahan  PT.  Eratex Jaya  Tbk sebesar 0,469 

sedangkan perhitungan debt ratio  PT. Eratex Jaya  Tbk selama 4 tahun berturut-

turut menunjukkan hasil yang sangat tinggi dibandingkan dengan PT. Argo Pantes 

Tbk, dimana rata-rata rasio hutang perusahaan ini adalah diatas 200%, yang paling 

besar terjadi pada tahun 2010 dimana besarnya debt ratio mencapai 278,81%.  

PT. Eratex Jaya  Tbk mengalami kerugian pada tahun 2009 dan 2010.  

Relevan dengan hasil perhitungan rasio provitabilitasnya yaitu sebesar -24,8% dan 

41,8% padata tahun 2009 dan 2010. Perusahaan  mengalami rugi bersih yang  

naik hingga Rp 20 miliar dari tahun 2009 ke 2010 dan angka penjualan yang 

rendah yaitu sebesar Rp 27 miliyar pada tahun 2009 

(http://investasi.kontan.co.id). Pada tahun tersebut terjadi puncak krisis global 

yang menyebabkan turunnya penjualan hingga 40%. Selain itu pasar tektil di 

AS telah banyak direbut oleh negara-negara Eropa dan Cina sehingga 

permintaan menjadi menurun. 

 Hasil perhitungan rata-rata probabilitas perusahaan PT. Apac Citra 

Centertex, Tbk  sebesar 0,154 dan perhitungan debt ratio  selama 4 tahun berturut-

turut juga menunjukkan hasil yang sangat tinggi, dimana rata-rata rasio hutang 

perusahaan ini adalah diatas 90%, yang paling besar terjadi pada tahun 2011 

dimana besarnya debt ratio mencapai 103,3%. Sedangkan hasil dari perhitungan 
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rasio profitabilitas yang  rendah dengan rata-rata sebesar -4,6% pada tahun 2009 

sampai dengan 2012.  

PT. Apac Citra Centertex, Tbk mengalami rugi berturut-turut pada tahun 

2009 sampai 2012.  Hal ini dikarenakan karena  kehilangan potensi penjualan 

sebesar USD 400 juta akibat belum tuntasnya restrukturisasi utang yang dilakukan 

sejak 2005 hingga saat ini, akibat adanya restrukturisasi utang, perseroan 

kehilangan potensi penjualan dari semestinya mampu mencapai USD 1 miliar 

menjadi hanya USD 600 juta selama delapan tahun hingga 2013.  Hal itu karena 

selama proses restrukturisasi utang, perseroan tidak bisa menganggarkan dana 

belanja modal untuk ekspansi produksi dan penjualan 

(http://www.antaranews.com). Penjualan ekspor yang terus menurun yang 

diakibatkan lemahnya permintaan produk di pasar ekspor karena dampak krisis 

dari beberapa negara tujuan juga menjadi alasan perusahaan mengalami kerugian, 

selain itu rugi bersih juga didorong oleh kenaikan beban pokok penjualan yang 

lebih tinggi daripada pertumbuhan penjualan serta rugi kurs yang signifikan. 

Rata-rata probabilitas PT. Asia Pasifik Fibers Tbk sebesar 0,260 dan 

perhitungan debt ratio  selama 4 tahun berturut-turut menunjukkan hasil yang  

tinggi, dimana rata-rata rasio hutang perusahaan ini adalah diatas 280%, yang 

paling besar terjadi pada tahun 2011 dimana besarnya debt ratio mencapai 

299,33%. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan ketidakmampuan perusahaan 

dalam membayar semua kewajibannya. Sedangkan hasil perhitungan rata-rata 

profitabilitas yang cenderung  rendah yaitu sekitar -14,48%  

PT. Asia Pasifik Fibers Tbk mengalami kerugian pada tahun,2011 dan 

2012.  Pada  tahun 2012, mengalami kenaikan beban pokok penjualan 

http://www.antaranews.com/
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dibandingkan dngan tahun lalu yaitu sebesar 10,6% 

(http://financeroll.co.id/news/). Hal ini menyebabkan laba perusahaaan 

menunjukkan hasil yang negatif apalagi ditambah dengan kenaikan bahan baku 

sebesar 5,2%  dan adanya rugi kurs yang signifikan (Ravi Shanker,2012).   

  Perhitungan rata-rata probabilitas PT. Unitex  Tbk adalah 0,096 dan 

perhitungan debt ratio  PT. Unitex  Tbk selama 4 tahun berturut-turut 

menunjukkan hasil yang sangat tinggi dibandingkan dimana rata-rata rasio hutang 

perusahaan ini adalah diatas 200%, yang paling besar terjadi pada tahun 2011 

dimana besarnya debt ratio mencapai 216,89% dan yang terendah terjadi pada 

tahun 2009 sebesar 196%.  

PT. Unitex, Tbk mengalami rugi berturut-turut pada tahun 2010 sampai 

2012, relevan dengan hasil rasio profitabilitasnya yaitu -16,43%;  -0,050%; dan -

7,36%. Menurut sumber, kerugian ini terjadi karena merosotnya penjualan neto  

dan beban pokok penjualan yang juga menurun (http://pasarmodal.inilah.com).  

Permintaan produk di pasar ekspor juga menurun karena perusahaan kala bersaing 

dengan produk dari luar negeri. 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat 5 perusahaan yang 

mengalami kondisi financial distress. Sesuai dengan hasil tersebut, dapat dilihat 

bahwa kelima perusahaan memiliki hasil rasio leverage tinggi dan hasil rasio 

profitabilitas yang lebih rendah dibandingkan perusahaan lainnya. Relevan dengan 

hal tersebut, rendahnya rasio leverage dapat disebabkan tingginya ketergantungan 

permodalan perusahaan terhadap pihak luar sehingga beban perusahaan yang 

semakin berat. Akibatnya tingginya nilai ini rasio leverage akan mempengaruhi 

minat investor yang akan membeli saham karena investor pasti lebih tertarik pada 

http://pasarmodal.inilah.com/
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perusahaan yang tidak banyak menanggung beban hutang. Sedangkan rasio 

profitabilitas yang rendah disebabkan karena perusahaan tidak dapat mengelola 

asset yang dimilikinya secara efisien dan efektif menjadi pendapatan. Rasio ini 

memberikan indikasi mengenai baik buruknya kondisi manajemen perusahaan 

dalam melaksanakan kontrol biaya.  

Dari kelima perusahaan yang diprediksi mengalami kondisi financial 

distress tersebut  yaitu perusahaan PT. Argo Pantes, PT Century Textile,Tbk , PT. 

Eratex Jaya Tbk, PT. Apac Citra Centertex Tbk, PT. Asia Pasific Fibers Tbk, PT. 

Unitex, Tbk dapat dilihat bahwa rata-rata perusahaan tersebut mengalami rugi 

atau laba yang negatif selama dua tahun berturut-turut atau lebih. Hal ini ternyata 

disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Faktor internal meliputi kurang 

baiknya produktivitas perusahaan dalam melakukan manajemen untuk melakukan 

efektifitas dan efisiensi terutama dalam bidang keuangan. Faktor ekternal meliputi 

nilai kurs yang tidak stabil di Indonesia, naiknya bahan baku yang digunakan, 

rendahnya permintaan produk dari pasar luar karena banyaknya pesaing seperti 

Cina yang menghasilkan produk dengan kualitas lebih bagus dengan harga yang 

lebih murah. Faktor-faktor ini harus menjadi perhatian lebih bagi perusahaan 

terutama perusahaan yang mengalami kondisi financial distess agar kondisi ini 

dapat diantisipasi dimasa yang akan datang. 

4.4 Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui rasio keuangan apa saja yang 

dapat digunakan untuk memprediksi adanya kondisi financal distress pada 

perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
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2009 sampai dengan tahun 2012. Rasio keuangan menyederhanakan informasi 

yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya, dimana 

penyederhanaan ini kita dapat dengan cepat menilai hubungan antara pos-pos 

tersebut dan membandingkannya dengan rasio lainnya sehingga kita dapat 

memperoleh informasi dan penilaian. Penilaian tersebut berkaitan dengan keadaan 

perusahaan dimasa lalu saat ini, dan kemungkinan dimasa yang akan datang.  

Variabel rasio leverage, yaitu total kewajiban terhadap total asset dan  

rasio profitabilitas yaitu laba bersih terhadap total aset memiliki nilai koefisien 

regresi yang cukup signifikan dalam memprediksi kondisi financial distress pada 

perusahaan textile dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Apabila 

dilihat secara keseluruhan berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, 

dapat dikatakan bahwa rasio leverage pada perusahaan PT. Argo Pantes, PT 

Century Textile,Tbk, PT. Eratex Jaya Tbk, PT. Apac Citra Centertex Tbk, PT. 

Asia Pasific Fibers Tbk, PT. Unitex, Tbk menghasilkan angka rasio yang tinggi, 

artinya kelima perusahaan tersebut memiliki tingkat hutang yang tinggi dimana 

total aset tidak mampu menutupi hutang yang ditanggung perusahaan. Sedangkan 

rasio profitabilitas yaitu laba bersih terhadap total aset keenam perusahaan yang 

masuk dalam kategori financial distress tersebut menunjukkan angka yang rendah 

menunjukkan bahwa perusahaan kesulitan dalam mengolah aset menjadi laba.   

Perusahaan di sektor industri textile dan garmen harus lebih 

memperhatikan kedua variabel ini, yaitu rasio leverage dan rasio profitabilitas. 

Rasio leverage (TL/TA) memiliki pengaruh positif terhadap kondisi financial 

distress perusahaan, artinya semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi pula 

tingkat financial distress  perusahaan. Sedangkan rasio profitabilitas (NI/TA) 
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memiliki pengaruh negatif terhadap kondisi  financial distress perusahaan. 

Artinya, semakin besar variabel ini maka akan semakin kecil kemungkinan 

kondisi financial distress perusahaan. Oleh karena itu untuk kedepannya 

perusahaan tersebut perlu untuk memperhatikan kedua rasio tersebut dengan cara 

mengolah aset dengan baik, mengurangi hutang perusahaan dan berupaya 

meningkatkan penjualan. 

Kondisi financial distress yang terjadi menunjukkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi financial distress suatu perusahaan terkait dengan faktor 

penting yang tersaji dalam laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan tekstil dan garmen merupakan 

salah satu sumber mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. 

Dengan memperhatikan proses penelitian ini, informasi yang tersaji dalam laporan 

keuangan harus dikonversi menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan 

keputusan.  

 Dengan adanya rasio keuangan, perusahaan yang memiliki potensi 

financial distress sebagai awal dari kebangkrutan dapat diprediksi dengan 

mengamati buruknya rasio keuangan dari tahun ke tahun. Dengan demikian maka 

pemanfaatan rasio keuangan menjadi lebih luas tidak hanya sekedar untuk menilai 

kesehatan perusahaan, tetapi juga untuk memperkirakan kemungkinan atas 

kebangkrutan dengan diawali oleh kondisi financial distress suatu perusahaan. 

Manfaat analisa kebangkrutan digunakan untuk mendapatkan gambaran keuangan 

perusahaan pada periode tertentu dan lebih lanjut memberikan ada atau tidaknya 

tanda-tanda awal kebangkrutan. Semakin awal tanda-tanda tersebut diketahui 
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maka akan semakin mudah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

perusahaan untuk mengambil tindakan perbaikan terhadap perusahaan yang akan 

mengalami kebangkrutan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

120 
 

BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis regresi logistik yang dilakukan diketahui bahwa : 

1. Variabel  Debt to Asset Ratio dan Return on Asset merupakan rasio yang 

dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya kondisi financial distresss  

perusahan. Sedangkan Current Ratio, Inventory Turn Over, dan Sales 

Growth  tidak dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya kondisi  

financial distresss perusahaan. 

2. Dari 2 variabel yang memberikan pengaruh, variabel Debt to Asset Ratio 

merupakan  prediktor yang dominan dalam  penelitian ini karena memiliki 

nilai  korelasi parsial yang paling besar sehingga prediktor ini sangat baik 

digunakan untuk memprediksi kondisi financial distresss. 

3. Dari dari perhitungan probabilitas perusahaan dengan menggunakan 

persamaan regresi logistik menunjukkan  8  perusahaan yang sehat yaitu 

PT. Polychem Indonesia, Tbk, PT. Ever Shine Textile Indonesia,Tbk, PT. 

Panasia Indosyntec, Tbk, PT. Indorama Syantetic, Tbk, PT. Pan Brothers, 

Tbk, PT. Ricky Putra Globalindo, Tbk, PT. Sunson Textile Manufacture, 

Tbk, dan PT. Tufico Fiber Indonesia, Tbk dan 6 perusahaan yang 

mengalami kondisi financial distress yaitu   PT. Argo Pantes, PT Century 

Textile,Tbk, PT. Eratex Jaya Tbk, PT. Apac Citra Centertex Tbk, PT. Asia 

Pasific Fibers Tbk, PT. Unitex, Tbk.  
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5.2 SARAN 

  Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka 

diajukan saran sebagai berikut : 

1. Perusahaan- Perusahaan Tekstil dan Garmen sebaiknya lebih 

memperhatikan nilai Debt to Asset Ratio dan Return on Asset yang 

merupakan hasil signifikan untuk memprediksi adanya potensi kondisi 

financial distress dengan terus memperbaiki dan mempertahankan 

kinerja yang lebih baik . 

2. Memperbesar sampel penelitian, tidak hanya terbatas pada industri tekstil 

saja, tetapi juga perusahaan-perusahaan lainnya seperti manufaktur, 

sektor perdagangan jasa dan investasi, serta sektor-sektor lainhya. 

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti variabel-variabel lain 

yang mempengaruhi financial distresss atau dengan menggunakan rasio 

keuangan lainnya. 

4. Tidak semua perusahaan tekstil dan garmen menyediakan laporan 

keuangan yang dipublikasikan secara lengkap pada tahun 2009 sampai 

dengan 2012 dan jumlah perusahaan setiap tahun selalu berubah-ubah. 

Oleh sebab itu pada penelitian selanjutnya diharapkan mendapatkan 

informasi yang lengkap dari setiap tahun periode penelitian. 
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Lampiran 1  

Data Perhitungan Current Ratio (CA/CL) 

No. 
Kode 

Perusahaan 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 ADMG 0,154931165 1,137378643 1,336599773 2,153776832 

2 ARGO 0,620769990 0,609051553 1,036169648 0,788811752 

3 CNTX 0,632679968 0,701897062 1,060235349 1,013062940 

4 ERTX 0,415629010 0,420387465 0,992807263 1,038480144 

5 ESTI 1,383745544 1,185378306 1,352667852 0,999307348 

6 HDTX 0,716408027 0,846109007 0,985551069 0,925231051 

7 INDR 1,118143079 1,088110689 1,104773079 1,122006122 

8 MYTX 0,410263388 0,433856268 0,464565475 0,503758148 

9 PBRX 1,006054736 1,226776391 1,439846716 1,314786182 

10 POLY 0,122228473 0,151375994 0,198407297 0,202842924 

11 RICY 1,788812448 1,181796257 1,780732865 2,252970512 

12 SSTM 1,234236771 2,182744595 1,827445951 1,720725322 

13 TFCO 0,423004153 1,984022854 1,189845872 1,579150007 

14 UNTX 0,254154481 0,263720729 0,2750061154 0,225283904 

 

Lampiran 2 

Data Perhitungan Debt Rato (TA/TL) 

No. 
Kode 

Perusahaan 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 ADMG 0,706889345 0,668268004 0,509793668 0,509793668 

2 ARGO 0,974865771 0,851632083 0,788708068 0,877630351 
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3 CNTX 0,911482088 0,937054809 0,838515795 0,927594665 

4 ERTX 2,617245721 2,788136341 1,568655354 0,799439409 

5 ESTI 0,505071096 0,560763641 0,595810051 0,545521932 

6 HDTX 0,497656226 0,459134951 0,442335482 0,533526462 

7 INDR 0,531675807 0,489853308 0,564245876 0,569270331 

8 MYTX 0,954281872 0,900462894 0,965489945 1,033785936 

9 PBRX 0,838869711 0,811145478 0,548304239 0,588387391 

10 POLY 2,724438156 0,451925565 2,993384882 2,978510393 

11 RICY 0,454226271 0,448935084 0,454515396 0,564441582 

12 SSTM 0,642904785 0,629583099 0,645414186 0,648343997 

13 TFCO 1,089782226 0,526942839 0,241351271 0,213251109 

14 UNTX 1.962454955 2,062750878 2,069087709 2,168988377 

 

Lampiran 3 

Data Perhitungan Return On Assets (NI/TA) 

No. 
Kode 

Perusahaan 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 ADMG 0,014465896 0,009979974 0,054135791 0,010402873 

2 ARGO -0,051842018 -0,875318904 -0,140977618 -0,076705970 

3 CNTX -0,137116222 -0,033326811 0,101045565 -0,116905906 

4 ERTX -0,248418026 -0,418711069 0,492261098 0,014295577 

5 ESTI 0,014814591 0,008172136 0,006948921 0,005799645 

6 HDTX 0,000517655 0,001173818 0,017053546 0,002276655 

7 INDR 0,020845399 0,045830918 0,011522177 0,001399954 

8 MYTX 0,007311858 -0,053712087 -0,065202602 -0,069966652 
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9 PBRX 0,040608861 0,040139581 0,047603089 0,045136663 

10 POLY 0,258837068 0,084836697 0,165432186 -0,079649419 

11 RICY 0,005956921 0,017638209 0,019015275 0,020152498 

12 SSTM 0.035492665 0,011368244 -0,028570741 -0,017447381 

13 TFCO 0,092943774 0,054488617 0,085140724 0,021081037 

14 UNTX 0,213555705 -0,164313667 -0,050914518 -0,073655705 

 

Lampiran 4 

Data Perhitungan Inventory turn Over (CGS/Inv) 

No. 
Kode 

Perusahaan 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 ADMG 5,689301577 5,361144629 4,750947764 4,719334034 

2 ARGO 7,962196631 5,634254852 4,826549261 3,678523271 

3 CNTX 5,192769497 4,243051799 5,318787411 5,464764244 

4 ERTX 6,027171446 4,881755325 2,891654918 4,227982136 

5 ESTI 2,683090657 2,727708228 2,602192266 2,723943848 

6 HDTX 5,741178831 3,571423299 5,748804603 4,215288913 

7 INDR 6,351991622 6,495449436 7,081296747 6,221983969 

8 MYTX 9,562633259 13,096044881 10,172005553 8,042467606 

9 PBRX 4,754345615 3,325345909 4,531826017 4,559391347 

10 POLY 7,696454171 8,937685655 6,529512614 7,585729009 

11 RICY 2,246088966 2,214720834 2,205417076 2,030701406 

12 SSTM 1,646748604 1,663305531 1,027931483 1,421173452 

13 TFCO 10,073863931 7,4897075704 9,2011057825 6,254814197 

14 UNTX 3,275276663 5,516258738 4,984406981 5,156241131 
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Lampiran 5 

Data Perhitungan Sales Growth (GROWTH-S) 

No. 
Kode 

Perusahaan 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 

1 ADMG -0,214757056 0,154062457 0,340291823 0,058682253 

2 ARGO -0,308505457 -0,120139391 0,274035654 0,183348892 

3 CNTX -0,294334165 0,015330409 0,467147898 -0,300544002 

4 ERTX -0,096288306 -0,056636249 0,112652531 0,802580939 

5 ESTI -0,051504744 0,135397788 0,164496271 -0,008667725 

6 HDTX -0,221464801 -0,293829996 0,536009236 -0,15313214 

7 INDR -0,115319947 0,259189932 0,265209392 -0,045528646 

8 MYTX -0,222016696 0,164685805 -0,875245401 -0,223795699 

9 PBRX -0.093565667 -0.103860412 0,522807813 0,243283913 

10 POLY -0,061442516 0,267325831 0,251091954 0,009156152 

11 RICY 0,034988889 0,142469013 0,062159051 0,216708604 

12 SSTM -0,209184508 0,045473924 -0,09727036 0,375240070 

13 TFCO -0,181642351 0,213246879 0,345349853 -0,105493806 

14 UNTX -0,055281285 0,122924116 0,252655531 -0,305740104 
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Lampiran  6 

Hasil Uji Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

56 .12223 2.25297 .9746163 .56500154

56 .21325 2.99338 .9675452 .72440363

56 -.87532 .49226 -.0107692 .16783457

56 1.02793 13.09604 5.2184954 2.50814958

56 -.87525 .80258 .0396931 .27192316

56 .00000 1.00000 .6250000 .48850421

56

X1

X2

X3

X4

X5

Y

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion
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Lampiran  7 

Hasil Regresi Logistik  

 

Block 0: Beginning Block 

 

 

 

 

Case Processing Summary

56 100.0

0 .0

56 100.0

0 .0

56 100.0

Unweighted Cases
a

Included in Analysis

Missing Cases

Total

Selected Cases

Unselected Cases

Total

N Percent

If  weight is in ef f ect, see classif ication table for the total

number of  cases.

a. 

Dependent Variable Encoding

0

1

Original Value

Rugi

Laba

Internal Value

Iteration Historya,b,c

74.097 .500

74.095 .511

74.095 .511

Iterat ion

1

2

3

Step

0

-2 Log

likelihood Constant

Coef f icients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 74.095b. 

Estimation terminated at iteration number 3 because

parameter est imates changed by  less than .001.

c. 
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Classification Tablea,b

0 21 .0

0 35 100.0

62.5

Observed

Rugi

Laba

Y

Overall Percentage

Step 0

Rugi Laba

Y Percentage

Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is .500b. 

Variables in the Equation

.511 .276 3.425 1 .064 1.667ConstantStep 0

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

Variables not in the Equation

14.498 1 .000

21.363 1 .000

8.789 1 .003

4.257 1 .039

4.876 1 .027

26.475 5 .000

X1

X2

X3

X4

X5

Variables

Overall Statistics

Step

0

Score df Sig.
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Block 1: Method = Enter 

 

Iteration Historya,b,c,d

45.521 1.741 .324 -1.228 2.188 -.074 1.055

39.415 2.759 .257 -2.063 5.919 -.103 1.269

37.690 3.501 .158 -2.819 9.187 -.112 1.234

37.478 3.832 .109 -3.222 10.715 -.109 1.168

37.473 3.891 .099 -3.296 10.954 -.108 1.155

37.473 3.893 .098 -3.298 10.960 -.108 1.155

37.473 3.893 .098 -3.298 10.960 -.108 1.155

Iterat ion

1

2

3

4

5

6

7

Step

1

-2 Log

likelihood Constant X1 X2 X3 X4 X5

Coeff icients

Method: Entera. 

Constant is included in the model.b. 

Initial -2 Log Likelihood: 74.095c. 

Estimation terminated at  iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.d. 

Omnibus Tests of Model Coefficients

36.622 5 .000

36.622 5 .000

36.622 5 .000

Step

Block

Model

Step 1

Chi-square df Sig.

Model Summary

37.473a .480 .654

Step

1

-2 Log

likelihood

Cox & Snell

R Square

Nagelkerke

R Square

Estimation terminated at iteration number 7 because

parameter est imates changed by  less than .001.

a. 

Hosmer and Lemeshow Test

7.220 7 .406

Step

1

Chi-square df Sig.
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Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

6 5.985 0 .015 6

5 5.553 1 .447 6

5 4.263 1 1.737 6

3 1.949 3 4.051 6

0 1.042 6 4.958 6

2 .755 4 5.245 6

0 .611 6 5.389 6

0 .453 6 5.547 6

0 .389 8 7.611 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Step

1

Observed Expected

Y = Rugi

Observed Expected

Y = Laba

Total

Classification Tablea

16 5 76.2

2 33 94.3

87.5

Observed
Rugi

Laba

Y

Overall Percentage

Step 1
Rugi Laba

Y Percentage

Correct

Predicted

The cut value is .500a. 

Variables in the Equation

.098 1.249 .006 1 .937 1.103

-3.298 1.453 5.149 1 .023 .037

10.960 5.451 4.043 1 .044 57505.369

-.108 .182 .353 1 .552 .897

1.155 1.731 .445 1 .505 3.173

3.893 2.623 2.202 1 .138 49.039

X1

X2

X3

X4

X5

Constant

Step

1
a

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

Variable(s) entered on step 1:  X1, X2, X3, X4, X5.a. 
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Lampiran 8  

Tabel Hasil Uji Hipotesis II 

Uji Hipotesis II 

Variabel Wald Statistic -2k -2llo R 

X1 0.006 -10 37.473 0.517 

X2 5.149 -10 37.473 0.636 

X3 4.043 -10 37.473 0.612 

X4 0.353 -10 37.473 0.526 

X5 0.445 -10 37.473 0.528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

137 
 

Lampiran  9 

Hasil Prediksi Logistik 

 

Perusahaan Tahun Probabilitas Financial Distress 

ADMG 

2009 

0.705 1 

ARGO 0.259 0 

CNTX 0.189 0 

ERTX 0.000 0 

ESTI 0.898 1 

HDTX 0.810 1 

INDR 0.840 1 

MYTX 0.002 0 

PBRX 0.740 1 

POLY 0.936 1 

RICY 0.919 1 

SSTM 0.866 1 

TFCO 0.514 1 

UNTX 0.347 0 

ADMG 

2010 

0.819 1 

ARGO 0.015 0 

CNTX 0.516 1 

ERTX 0.000 0 

ESTI 0.892 1 

HDTX 0.852 1 

  INDR 0.923 1 

MYTX 0.299 0 

PBRX 0.785 1 

POLY 0.936 1 

RICY 0.934 1 

SSTM 0.884 1 

TFCO 0.915 1 

UNTX 0.006 0 

ADMG 

2011 

0.943 1 

ARGO 0.411 0 

CNTX 0.909 1 

ERTX 0.998 1 

ESTI 0.885 1 

HDTX 0.938 1 

INDR 0.859 1 

MYTX 0.112 0 

PBRX 0.946 1 
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POLY 0.010 0 

RICY 0.932 1 

SSTM 0.790 1 

TFCO 0.972 1 

UNTX 0.024 0 

ADMG 

2012 

0.890 1 

ARGO 0.097 0 

CNTX 0.216 0 

ERTX 0.879 1 

ESTI 0.875 1 

HDTX 0.834 1 

INDR 0.804 1 

MYTX 0.204 0 

PBRX 0.914 1 

POLY 0.001 0 

RICY 0.924 1 

SSTM 0.882 1 

TFCO 0.941 1 

UNTX 0.007 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


