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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh. Quick Ratio, Debt 

to Total Asset Ratio, Receivable Turover dan Net Profit Margin secara parsial 

maupun simultan terhadap tingkat kesehatan pada perusahaan kimia dan semen 

periode 2008-2011. 

Dari hasil uji yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial 

QR dan NPM berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesehatan dengan 

tingkat signifikan <0,05, sedangkan DAR dan RTO tidak berpengaruh. Secara 

simultan keempat rasio ini berpengaruh terhadap tingkat kesehatan dengan tingkat 

signifikan 0,000 < 0,05. Untuk uji R
2 

diperoleh adjusted R
2
 0,724, artinya  72,4% 

tingkat kesehatan dipengaruhi oleh keempat varibel tersebut. Sedangkan sisanya 

27,6% dipengaruhi oleh varibel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

  Kinerja yang baik sangat berpengaruh terhadap kesehatan perusahaan. 

Penilaian terhadap kesehatan perusahaan sangat penting baik bagi pihak internal 

maupun pihak eksternal. Baik tidaknya tingkat kesehatan suatu perusahaan dapat 

dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut, dan dapat juga di ukur dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan. Untuk mengetahui keberhasilan suatu 

perusahaan perlu diadakan penilaian terhadap tingkat kesehatan keuangan 

perusahaan secara menyeluruh. Salah satu hal yang peneliti lakukan untuk 

mengukur tingkat kesehatan perusahaan adalah menganalisis laporan keuangan 

dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan Abrian (2006 : 6), Analisis Tingkat 

Kesehatan Financial Perusahaan pada PT Semen Padang, Tahun 1995 – 

2004. Dalam penelitiannya, Abrian menggunakan rasio-rasio keuangan 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan BUMN NO.100/M-

BUMN/2002, dimana analisis rasio yang digunakan untuk mendapatkan tingkat 

kesehatan financial perusahaan adalah, Cash Ratio, Current Ratio, Total Modal 

Sendiri Terhadap Total Aset, Collection Periods, Total Asset Turn Over, Return 

On Equity dan Return On Investment.  

  Sedangkan dalam penelitian Sri Yati (tidak dipublikasikan), Analisis 

Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Rokok yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, tahun 2008-2010, tingkat kesehatan keuangan diukur dengan 

menggunakan rasio Altman Z- score.  
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 Penelitian-penelitian terdahulu di atas hanya menganalisis tingkat 

kesehatan berdasarkan perhitungan dari rasio-rasio keuangan. Hal tersebut 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tidak hanya sekedar 

menghitung rasio keuangan dan menentukan sehat atau tidak sehat tetapi lebih 

ingin mengetahui pengaruh rasio keuangan terhadap tingkat kesehatan perusahaan 

dengan menggunakan rasio keuangan di luar dari penelitian Abrian (2006) dan 

Ruwaida (2011) yaitu: Quick Ratio, Debt to Total Asset Ratio,Receivable Turover 

dan Net Profit Margin sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dipenden 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Altman Z-score. Metode analisis yang 

peneliti gunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dipenden adalah regresi linier berganda. 

  

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah QR, DAR, Receivable Turnover dan NPM secara parsial  

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan perusahaan kimia dan 

semen yang terdaftar di BEI periode 2008-2011? 

2. Apakah QR, DAR, Receivable Turnover dan NPM secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan perusahaan kimia dan  

semen yang terdaftar di BEI periode 2008-2011? 

 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah  yang telah di sebutkan di atas , maka 

tujuan yang ingin dicapai oleh penilitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan QR, DER, DAR, Receivable 

Turnover dan NPM secara parsial terhadap tingkat kesehatan perusahaan 

kimia dan semen yang terdaftar di BEI periode 2008-2011. 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan QR, DER, DAR, Receivable 

Turnover dan NPM secara simultan terhadap tingkat kesehatan perusahaan 

kimia dan semen yang terdaftar di BEI periode 2008-2011. 

 

LANDASAN TEORI 
Tingkat Kesehatan  

 Menurut Siagian (1996 : 50) dalam Panjaitan (2011), tingkat kesehatan 

perusahaan diperlukan untuk melihat apakah keuangan dalam suatu perusahaan 

itu dalam keadaan sehat atau tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan antara dua elemen yang ada atau disebut dengan rasio. Dengan 

rasio itu kita dapat mengetahui tingkat rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas 

suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Peningkatan kinerja harus selalu 

dikaitkan dengan penerapan prinsip efisiensi. Efisiensi artinya menampilkan 

kinerja yang memuaskan suatu sistem bekerja sehingga hasilnya digunakan 

sebagai sarana, daya dan dana yang dialokasikan untuk menyelenggarakannya.  

 Dalam penelitian Sri yati (tidak dipublikasikan), tingkat kesehatan 

perusahaan digolongkan berdasarkan  analisis Z-Score untuk perusahaan 

manufaktur go public dengan formulasi sebagai berikut:  
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Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5.  

Keterangan: 

X1 = Modal Kerja Bersih / Total Aktiva  

X2 = Laba Ditahan / Total Aktiva  

X3 = EBIT atau Laba Usaha / Total Aktiva  

X4 = Nilai Pasar Saham / Total Hutang  
   

 

X5 = Penjualan / Total Aktiva  

Dalam penelitian ini, tingkat kesehatan diukur dengan Altman Z-score 

berdasarkan penelitian Sri yati (tidak dipublikasikan). 

 

Quick Ratio  

Menurut Fahmi (2011:121), Quick ratio merupakan rasio likuiditas yang 

mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya secara tepat waktu. Adapun rumus Quick ratio (Acid test ratio) adalah: 

 
 

Debt to Total Asset Ratio 

 Menurut Fahmi (2011:127), debt to total asset ratio atau debt ratio 

merupakan rasio leverage yang mengukur seberapa besar  perusahaan di biayai 

dengan hutang. Adapun rumus Debt to Total Assets atau Debt ratio adalah:  

 
 

Receivable Turnover 

Menurut Luchdiana (2009:38), receivable turnover merupakan rasio 

aktivitas yang menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam 

menggunakan asset untuk memperoleh penjualan. Adapun rumus Receivable 

Turnover adalah: 

 
 

Net Profit Margin 

 Menurut Fahmi (2011 : 135-136), net profit margin merupakan rasio 

profitabilitas yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang 

ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam 

hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Adapun rumus net profit 

margin adalah: 

 
Kerangka Pemikiran 
  Kerangka pemikiran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

 

      H5  

Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan gambar 2.1, hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini 

adalah: 

H1: Quick Ratio berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan. 

H2: Debt to Total Assets Ratio berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kesehatan. 

H3: Receivable Turnover berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan. 

H4: Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan. 

H5:  Quick Ratio, Debt to Total Asset Ratio, Receivable Turnover dan Net Profit 

Margin secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Populasi dan Sampel Penelitian  

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri dasar dan kimia 

yang telah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai akhir tahun 2011.  

 Adapun kriteria yang digunakan untuk mengambil sampel adalah: 

1. Perusahaan kimia dan semen yang masih terdaftar di BEI pada periode 

pengamatan 2008-2011. 

2. Telah  menerbitkan laporan keuangan lengkap yang berakhir 31 Desember 

dan dipublikasikan berturut-turut selama tahun pengamatan. 

Berdasarkan kriteria yang penulis gunakan, dari 10 perusahaan kimia dan 3 

perusahaan semen, akhirnya terpilihlah 9 perusahaan kimia dan 3 perusahaan 

semen yang  akan dijadikan sebagai sampel penelitian. 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel 

 

No Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Tanggal 

Berdiri 

Tanggal 

Listing 

1. BRPT Barito Pasific Tbk 04-Apr-1976 01-Oct-1993 

Tingkat Kesehatan 

Perusahaan Kimia & 

Semen yang 

Terdaftar di BEI (Y) 

Quick Ratio (X1) 

 
Debt to Asset Ratio (X2) 

 
Receivable TurnOver (X4) 

 
Net Profit Margin  (X5) 
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2. BUDI Budi Acid Jaya Tbk 15-Jan-1979 08-May-1985 

3. DPNS Duta Pertiwi Nusantara 18-Mar-1982 08-Aug-1980 

4. EKAD Ekadharma International Tbk 20-Nov-1981 14-Aug-1990 

5. ETWA Eterindo Wahanatama Tbk 06-Mar-1992 16-May-1997 

6. INCI Intan Wijaya International Tbk 23-Apr-1982 24-Jul-1990 

7. SRSN Indo Acidatama Tbk 07-Dec-1982 11-Jan-1993 

8. TPIA Chandra Asri Petrochemical 10-Jun-1905 26-May-2008 

9. UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 07-Apr-1983 06-Nov-1989 

10. SMGR Semen Gresik (persero)Tbk 25-Mar-1953 08-Jul-1991 

11. INTP Indocement Tunggal Perkasa Tbk 16-Jan-1985 05-Dec-1989 

12. SMCB Holcim Indonesia Tbk 15-Jun-1971 10-Aug-1977 

 

Variable Penelitian 

 Variabel independen dalam adalah Quick Ratio (X1), Debt to Total Asset 

Ratio (X2), Receivable Turnover (X3) dan Net Profit Margin (X4).  

 

 

 

 
 Variabel dependennya adalah tingkat kesehatan (Y) yang diukur dengan Z-

score. 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5.  

 

Jenis Data dan Sumber Data  

 Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana sumber 

datanya diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)  

 

Metode Pengumpulan Data  

 Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan Peneliti adalah dengan 

penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara mencari data 

laporan keuangan dari situs www.idx.co.id, membaca buku dan penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan judul. 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Analisis Data 

Uji Statistik Deskriptif  

Deskriptif data dari setiap variabel penelitian yang mencakup nilai mean, 

maksimum, minimum, dan standar deviasi dilakukan dengan uji statistik 

deskriptif menggunakan program SPSS 17.0. hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.2 

berikut:  

Tabel 4.2 

http://www.idx.co.id/
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Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Quick ratio (X1) 37 -.903 3.767 1.28573 .854455 

Debt to Total Asset Ratio (X2) 37 .220 .669 .42243 .122257 

Receivable Turnover (X3) 37 .935 5.432 2.77265 1.124334 

Net Profit Margin (X4) 37 -.186 .242 .05503 .079544 

Z-score (Y) 37 .208 10.930 3.13546 2.185455 

Valid N (listwise) 37     

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

 Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah data yang 

dimasukkan dalam pengujian ini adalah 37 data. X1 dalam data ini adalah Quick 

Ratio (QR) memiliki nilai rata-rata 1.28573, nilai minimum -0.903, nilai 

maksimun 3.767, dengan standar deviasi 0.854455. X2 dalam data ini adalah Debt 

To Asset Ratio (DAR) memiliki nilai rata-rata 0.42243, nilai minimum 0.220, nilai 

maksimun 0.669, dengan standar deviasi 0.122257. X3 dalam data ini adalah 

Receivable Trunover (RTO) memiliki nilai rata-rata 2.77265, nilai minimum 

0.935, nilai maksimun 5.432, dengan standar deviation 1.124334. X4 dalam data 

ini adalah Net Profit Margin (NPM) memiliki nilai rata-rata 0.05503, nilai 

minimum -0.186, nilai maksimun 0.242, dengan standar deviasi 0.079544. Y 

dalam data ini adalah Tingkat Kesehatan (Z-Score) memiliki rata-rata 3.13546, 

nilai minimum 0.208, nilai maksimum 10.930, dengan standar deviasi 2.185455.  

 

Uji Asumsi Klasik  

Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas dilakukan dengan bantuan program SPSS 17.0. 

Hasilnya adalah seperti yang terlihat pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

                                     One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

QR (X1) DAR (X2) RTO (X3) NPM (X4) 

Z-score 

(Y) 

N 37 37 37 37 37 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 1.28573 .42243 2.77265 .05503 3.13546 

Std. Deviation .854455 .122257 1.124334 .079544 2.185455 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .189 .099 .126 .125 .154 

Positive .175 .076 .126 .115 .154 

Negative -.189 -.099 -.080 -.125 -.108 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.149 .601 .764 .759 .937 

Asymp. Sig. (2-tailed) .143 .863 .604 .612 .344 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 
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 Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa 

jumlah sampel yang dimasukan dalam pengujian ini adalah 37 data.  X1 dalam 

data ini adalah Quick Ratio (QR) yang memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov 1.149 

dan signifikan 0.143 > 0.05, yang berarti data residual berdistribusi normal atau 

H0 tidak dapat ditolak. X2 dalam data ini adalah Debt to Total Asset  Ratio (DAR) 

yang memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov 0.601 dan signifikan 0.863 > 0.05, yang 

berarti data residual berdistribusi normal atau H0 tidak dapat ditolak. X3 dalam 

data ini adalah Receivable Turnover (RTO) yang memiliki nilai Kolmogorov-

Smirnov 0.764 dan signifikan 0.604 > 0.05, yang berarti data residual berdistribusi 

normal atau H0 tidak dapat ditolak. X4 dalam data ini adalah Net Profit Margin 

(NPM) yang memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov 0.759 dan signifikan 0.612 > 

0.05, yang berarti data residual berdistribusi normal atau H0 tidak dapat ditolak. Y 

dalam data ini adalah Z-score  yang memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov 0.937 

dan signifikan 0.344 > 0.05, yang berarti data residual berdistribusi normal atau 

H0 tidak dapat ditolak. 

 

Uji Multikolinieritas 

 Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 17.0 

dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolienaritas 

                                                                   Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.191 1.789    

Quick ratio (X1) .587 .259 .230 .748 1.336 

Debt to Total Asset Ratio 

(X2) 

-4.486 2.478 -.251 .399 2.509 

Receivable Turnover (X3) .453 .238 .233 .512 1.953 

Net Profit Margin (X4) 15.068 2.530 .548 .903 1.107 

a. Dependent Variable: Z-score (Y) 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa variabel QR (X1) memiliki nilai 

Tolerance sebesar 0.748 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.336 < 10. Variabel DAR 

(X2) memiliki nilai Tolerance sebesar 0.399 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 2.509 < 

10. variabel RTO (X3) memiliki nilai Tolerance sebesar 0.512 > 0.10 dan nilai 

VIF sebesar 1.953 < 10. Variabel NPM (X4) memiliki nilai Tolerance sebesar 

0.903 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 1.107 < 10. Dapat disimpulkan bahwa masing-

masing variabel memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan Nilai VIF<10.  

 

Uji Heteroskedastisitas 
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Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari gambar 4.1 berikut: 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
         Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

Dari gambar 4.1 grafik scatterplot dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y 

dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Namun pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan scatterplot 

memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan 

mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit 

menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh karena itu diperlukan uji statistik yang 

lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Salah satunya adalah uji spearman’s rho. 

Menurut Dewi (2012:49),  uji spearman’s adalah mengkorelasikan nilai residual 

(unstandardized residual) dengan masing-masing variabel independen. Jika nilai 

signifikan korelasi > 0.05, maka dapat disimpulkan model bebas dari 

heteroskedastisitas. 

 

 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Spearman's rho 
Correlations 

   Unstandardized Residual 
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Spearman's 

rho 

Unstandardized Residual Correlation Coefficient 1.000 

Sig. (2-tailed) . 

N 37 

Quick ratio (X1) Correlation Coefficient .027 

Sig. (2-tailed) .876 

N 37 

Debt to Total Asset Ratio 

(X2) 

Correlation Coefficient .067 

Sig. (2-tailed) .694 

N 37 

Receivable Turnover (X3) Correlation Coefficient .015 

Sig. (2-tailed) .931 

N 37 

Net Profit Margin (X4) Correlation Coefficient -.193 

Sig. (2-tailed) .252 

N 37 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

        Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

Dari table 4.5 diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel X1 dalam hal 

ini Quick Ratio dengan unstandardized residual menghasilkan signifikan 0.876. 

Variabel X2 dalam hal ini Debt to Asset Ratio dengan unstandardized residual 

menghasilkan signifikan sebesar 0.694. Variabel X3 dalam hal ini Receivable 

Turnover dengan dengan unstandardized residual menghasilkan signifikan 

sebesar 0.931. Variabel X4 dalam hal ini Net Profit Margin dengan 

unstandardized residual menghasilkan signifikan sebesar 0.252. Karena nilai 

signifikan keempat variabel independen tersebut lebih besar dari 0.05, maka 

model regresi yang digunakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

 

Uji Autokorelasi  

Hasil pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS 17.0. Hasil uji tersebut 

dapat dilihat dari tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

               Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .869
a
 .755 .724 1.147450 1.710 

a. Predictors: (Constant), Net Profit Margin (X4), Quick ratio (X1), Receivable 

Turnover (X3), Debt to Total Asset Ratio (X2) 

b. Dependent Variable: Z-score (Y) 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

Dari tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi bebas 

autokorelasi, karena nilai Durbin-Watson 1.710, dimana nilai DW berada diantara  
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1.65 < DW < 2.35 yang berarti tidak terjadi autokorelasi  sehingga persamaan 

regresi ini memenuhi syarat bebas autokorelasi. 

 Setelah dilakukan uji asumsi klasik maka persamaan model regresi linier 

yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari empat asumsi klasik tersebut, 

sehingga pengambilan keputusan dengan menggunakan uji t dan uji F dapat 

dilakukan. 

 

Uji Hipotesis 

Uji - t ( Uji Parsial ) 

Hasil uji parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan program SPSS 17.0. Hasilnya dapat dilihat melalui tabel 4.7, yaitu : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Parsial 

                                                                  Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coeff 

icients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.191 1.789  1.225 .230 

Quick ratio (X1) .587 .259 .230 2.270 .030 

Debt to Total Asset Ratio (X2) -4.486 2.478 -.251 -1.811 .080 

Receivable Turnover (X3) .453 .238 .233 1.904 .066 

Net Profit Margin (X4) 15.068 2.530 .548 5.956 .000 

a. Dependent Variable: Z-score (Y) 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

Dari tabel 4.7 menunjukkan besarnya nilai t-hitung adalah 2.270 > 1.694 (t-

tabel α = 0.05, df = (37-5) = 32).  Sedangkan nilai signifikan Quick Ratio  (p-

value = 0.030 < α = 0.05). Ini menyatakan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, yang 

berarti Quick Ratio (QR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Tingkat 

Kesehatan (Y). Nilai koefisien regresi untuk Quick Ratio yaitu 0.230. ini 

menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah. Artinya jika nilai variabel 

Quick Ratio  naik 1% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan maka 

nilai tingkat kesehatan akan turun sebesar 23%. 

Dari hasil analisis pada tabel 4.7 menunjukkan besarnya nilai t-hitung 

adalah  2.223 > 1.694 (t-tabel α = 0.05, df = (37-5) = 32). Sedangkan nilai 

signifikan (p-value = 0.080 < α = 0.05), Ini menyatakan bahwa Ha ditolak dan H0 

diterima, yang berarti Debt to Total Asset Ratio (DAR) secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kesehatan (Y). Nilai koefisien regresi 

untuk Debt to Total Assets Ratio yaitu -0.251, ini menunjukkan indikasi adanya 

hubungan yang tidak searah. Artinya jika nilai variabel Debt to Total Assets Ratio 

naik 1% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan maka nilai tingkat 

kesehatan akan turun sebesar 25.1%. 

Dari hasil analisis pada tabel 4.7 menunjukkan besarnya nilai t-hitung 

adalah 1.904 > 1.694  (t-tabel α = 0.05, df = (37-5) = 32). Sedangkan nilai 

signifikan (p-value = 0.066 < α = 0.05), Ini menyatakan bahwa Ha ditolak dan H0 

diterima, yang berarti Recevable Turnover (RTO) secara parsial tidak berpengaruh 



11 
 

signifikan terhadap Tingkat Kesehatan (Y). Koefisien regresi untuk Receivable 

Turnover yaitu 0.233, ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah. 

Artinya jika nilai variabel Receivable Turnover naik 1% dengan asumsi variabel 

independen lainnya konstan maka nilai tingkat kesehatan akan naik sebesar 

23.3%.  

Dari hasil analisis pada tabel 4.7 menunjukkan besarnya nilai t-hitung 

adalah 5.956 > 1.694  (t-tabel α = 0.05, df = (37-5) = 32). Sedangkan nilai 

signifikan (p-value = 0.000 < α = 0.05). Ini menyatakan bahwa Ha diterima dan H0 

ditolak, yang berarti Net Profit Margin (NPM) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Tingkat Kesehatan (Y). Koefisien regresi untuk Net Profit 

Margin yaitu 0.548, ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah. 

Artinya jika nilai variabel Net Profit Margin naik 1% dengan asumsi variabel 

independen lainnya konstan maka nilai tingkat kesehatan akan naik sebesar 

54.8%. 

Dari tabel 4.7 diperoleh hasil persamaan model regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Y= 2.191 + 0.587QR - 4.486DAR + 0.453RTO+ 15.068NPM+ ℮ 

Keterangan : 

Y  = Variabel Tingkat Kesehatan 

β0 = Konstanta 

β1QR = Koefisien regresi Quick Ratio 

β2DAR = Koefisien regresi Debt to Total Asset Ratio 

β3RTO = Koefisien regresi Receivable Trunover 

β4NPM= Koefisien regresi Net Profit Margin 

℮ = Eror 

 

Uji - F ( Uji Simultan ) 

Hasil uji simultan variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan program SPSS 17.0 dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 129.811 4 32.453 24.648 .000
a
 

Residual 42.133 32 1.317   

Total 171.944 36    

a. Predictors: (Constant), Net Profit Margin (X4), Quick ratio (X1), Receivable 

Turnover (X3), Debt to Total Asset Ratio (X2) 

b. Dependent Variable: Z-score (Y) 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

Dari table 4.8 uji ANOVA (Analysis of Varians) atau uji F, menunjukkan 

bahwa nilai F-hitung sebesar 24.648 sedangkan F-tabel sebesar 2.668 dengan df 

pembilang = 4, df penyebut = 32 dan taraf signifikansi α = 0.05. Probabilitas 

signifikansi 0.000 < 0.05. Maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keempat variabel secara simultan yakni Quick Ratio, Debt to 
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Total Asset Ratio, Receivable Turnover dan Net Profit Margin berpengaruh 

signifikan terhadap Tingkat Kesehatan perusahaan kimia dan semen 

 

Uji Determinasi 

Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .869
a
 .755 .724 1.147450 

a. Predictors: (Constant), Net Profit Margin (X4), Quick ratio (X1), Receivable 

Turnover (X3), Debt to Total Asset Ratio (X2) 

b. Dependent Variable: Z-score (Y) 

Sumber: Output pengolahan data SPSS.V.17.0 (2013) 

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) adalah sebesar 0.724. hal ini menunjukkan bahwa 72,4% tingkat   

kesehatan dipengaruhi oleh Quick Ratio, Debt to Total Assets Ratio, Receivable 

Turnover dan Net Profit Margin. Dan sisanya 27,6% dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar dari variabel dalam penelitian ini. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara bersamaan atau simultan, diketahui 

bahwa keempat variabel independen, yaitu Quick Ratio, Debt to Total Asset Ratio, 

Receivable Turnover dan Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap 

Tingkat Kesehatan pada perusahaan kimia dan semen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2011. Hal tersebut diperkuat dengan nilai koefisien 

determinasi  sebesar 0.724, yang berarti tingkat kesehatan perusahaan kimia dan 

semen 72,4% dipengaruhi keempat faktor tersebut. Dengan demikian Quick Ratio, 

Debt to Total Asset Ratio, Receivable Turnover dan Net Profit Margin dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai tingkat kesehatan pada 

perusahaan kimia dan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Variabel Quick Ratio merupakan rasio likuiditas yang secara parsial, 

variabel QR (X1) dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kesehatan karena rasio ini menunjukkan aset lancar yang paling likuid seperti 

surat berharga yang berkualitas baik dapat mengakibatkan nilai jualnya diatas 

nilai nominalnya dan semua piutang dapat ditagih sehingga besarnya komponen 

ini meningkatkan QR yang bisa menutupi hutang jangka pendeknya. Jadi semakin 

tinggi QR kondisi perusahaan semakin baik atau sehat. Maka dapat diambil 

kesimpulan dalam penelitian ini variabel quick ratio dapat digunakan sebagai alat 

untuk mengukur tingkat kesehatan. Penelitian ini konsistensi dengan penelitian 

Abrian (2006) yang menyatakan bahwa rasio likuiditas dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat kesehatan . 

Variabel debt to total asset ratio merupakan rasio solvabilitas yang secara 

parsial, variabel DAR (X2) dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat kesehatan. Kondisi ini mungkin disebabkan tingkat hutang yang 



13 
 

semakin besar, ini menyebabkan beban bunga akan semakin besar pula sehingga 

besarnya komponen ini meningkatkan DAR yang membuat perusahaan tidak 

mampu menutupi hutangnya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 

debt to total asset ratio tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur 

tingkat kesehatan. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Abrian (2006) 

yang menyatakan bahwa ratio solvabilitas dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat kesehatan. 

Variabel recivable turnover merupakan rasio aktivitas yang secara parsial, 

variabel RTO (X3) dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kesehatan. Kondisi ini mungkin disebabkan karena rasio ini menunjukkan 

perusahaan kurang mampu mengelola piutangnya secara efektif dengan kata lain 

banyaknya piutang yang tidak tertagih. Semakin rendah RTO akan berdampak 

buruk bagi kesehatan perusahaan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel 

receivable turnover tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat 

kesehatan. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Abrian (2006) yang 

menyatakan bahwa ratio aktivitas dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

kesehatan. 

Variabel net profit margin merupakan rasio profitabilitas yang secara 

parsial, variabel NPM (X4) dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kesehatan karena rasio ini menggambarkan besarnya persentase 

keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan pada penjualan tertentu. NPM yang 

tinggi disebabkan pendapatan laba bersihnya lebih besar dari pendapatan 

operasionalnya sehingga perusahaan dapat dikatakan sehat sedangkan NPM yang 

rendah menunjukkan perusahaan tidak sehat. Sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa variabel net profit margin dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur 

tingkat kesehatan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Abrian (2006) yang 

menyatakan bahwa rasio profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

kesehatan . 

. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

 Berdasarkan perumusan masalah yang ada dan hasil analisis serta uji 

hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Quick Ratio (QR) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan 

pada perusahaan kimia dan semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2011 dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar -1,773 < 1.690 

yang artinya Ha ditolak dan H0 diterima. 

2. Debt to Total Asset Ratio (DAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kesehatan pada perusahaan kimia dan semen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011 dapat dilihat dari nilai t-hitung 

sebesar  2.223 > 1.690 yang artinya Ha diterima dan H0 ditolak. 

3. Receivable Turnover (RTO) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kesehatan pada perusahaan kimia dan semen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2011 dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar  

4.923 > 1.690 yang artinya Ha diterima dan H0 ditolak. 
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4. Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kesehatan pada perusahaan kimia dan semen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2011 dapat dilihat dari nilai t-hitung sebesar  

7.359 > 1.690 yang artinya Ha diterima dan H0 ditolak. 

5. Quick Ratio, Debt to Total Asset Ratio, Receivable Turnover dan Net 

Profit Margin secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kesehatan pada perusahaan kimia dan semen yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2011. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal 

yang dapat disarankan oleh penulis, yaitu: 

1. Bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, 

diharapkan menambahkan variabel lain karena nilai Adjusted R Square 

sebesar 75.8% yang mengindikasikan bahwa masih terdapat variabel lain 

yang mempengaruhi tingkat kesehatan yaitu sebesar 24.2%. 

2. Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan untuk memperluas sampel dan 

memperpanjang periode penelitian untuk dapat membuktikan bahwa rasio-

rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan 

untuk menilai tingkat kesehatan. 

3. Bagi investor yang menanamkan sahamnya pada perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sebaiknya memperhatikan rasio keuangan seperti 

Debt to Total Asset Ratio(DAR), Receivable Turnover (RTO) dan Net 

Profit Margin (NPM) sebagai bahan pertimbangan untuk menilai tingkat 

kesehatan karena pada penelitian ini menunjukkan DAR, RTO dan NPM 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan.  
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