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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio Likuiditas, rasio 

Leverage, dan rasio Profitabilitas terhadap kondisi Financial Distress perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. Dimana sebagai variabel 
independen dalam penelitian ini adalah rasio Likuiditas  menggunakan Current 

Ratio, rasio Leverage menggunakan Debt To Equity Ratio, rasio Profitabilitas 
menggunakan Return On Asset dan Net Profit Margin. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah kondisi financial distress. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan purposive sampling dan kemudian diukur dengan 
Model Altman Z-Score sehingga didapatkan sebanyak 8 perusahaan yang 
mengalami kondisi Financial Distress. 

Metode analisa data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi 
klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis (uji parsial, uji simultan 
dan koefisien determinasi). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial 

Current Asset, Return On Asset dan Net Profit Margin berpengaruh signifikan 
terhadap kondisi Financial Distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
dan Debt To Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi Financial 

Distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Secara simultan (bersama-
sama) Current Asset, Debt To Equity Ratio, Return On Asset dan Net Profit Margin 
berpengaruh signifikan terhadap kondisi Financial Distress perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 

Kata kunci : Ratio Likuiditas, Ratio Leverage, Ratio Profitabilitas, Financial  Distress 
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PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG MASALAH 

Semakin berkembangnya dunia usaha dari tiap tahun ketahun sampai saat ini, 

menjadikan persaingan diantara perusahaan besar maupun perusahaan kecil. 

Sehingga banyak juga terdapat perusahaan yang mengalami kebangkrutan. 

terutama perusahaan yang terdapat di BEI (bursa efek indonesia). Kebangkrutan 

sebuah perusahaan dapat dilihat dan diukur tentunya melalui laporan 

keuangannya, hal ini sangatlah penting bagi pemilik perusahaan, menejer maupun 

investor sebagai penentu kebijakan dalam pengambilan keputusan karna laporan 

keuangan menunjukan kinerja sebuah perusahaan. Laporan keuangan dianggap 

penting dan bermanfaat, hal ini dibuktikan dengan melakukan penelitian dengan 

cara menggunakan rasio-rasio untuk memprediksi financial ditress sebuah 

perusahaan. Mas’ud dan Reva (2012), Financial distress terjadi sebelum 

kebangkrutan pada suatu perusahaan. Dengan demikian model financial distress 

perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi financial distress 

perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk 

mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan. 

Pada perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia), laporan 

keuangannya bersifat tebuka dan tidak ditutupi, karna laporan keungan 

perusahaan yang terdaftar tersebut telah dipublish di BEI (Bursa Efek Indonesia) 

agar dapat di lihat oleh masyarakat umum, pemakai laporan keuangan baik 

pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan yang telah dipublish ini 

tentunya dapat menjadi acuan oleh pihak internal maupun eksternal sebagai 

penilaian apakah kondisi keuangan perusahaan tersebut berjalan dengan baik 

atau mengalami kondisi financial distress. Sehingga sebagai pihak internal maupun 

eksternal dapat menilai sendiri kondisi-kondisi  yang terjadi pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) melalui laporan keuangan yang telah 

dipublish. Tentunya untuk kepentingan masing-masing pihak. 

Penelitian ini menggunakan Rasio Likuiditas, Profitabilitas dan Leverage. 

Dimana Rasio likuiditas yang digunakan adalah Current Rasio (CR), Rasio Leverage 

yang digunakan adalah Debt To Equity Ratio (DER), Rasio Profitabilitas yang 

digunakan yaitu Rasio Return On Asset (ROA) dan Net Profit Margin (NPM). 

Penelitian ini juga menggunakan Model Altman Z-Score sebagai alat ukur financial 

distress perusahaan. Dimana Analisis Kebangkrutan Z-Score, adalah suatu alat 

yang digunakan untuk meramalkan tingkat kebangkrutan suatu perusahaan 

dengan menghitung nilai dari beberapa rasio lalu kemudian dimasukan dalam 

suatu persamaan diskriminan, Kartikawati (2009). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan maka yang mejadi 

perumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial 

distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode periode 2009-2013? 



 

 

2. Apakah Debt To Equtiy Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap kondisi 

financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2009-2013? 

3. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap kondisi 

financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar diBursa Efek 

Indonesia periode periode 2009-2013? 

4. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap kondisi 

financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2013? 

5. Apakah Rasio Current Ratio, Debt  To Equity Ratio, Return On Asset, Net Profit 

Margin berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-

2013? 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Laporan Keuangan 

Harahap (105 : 2010), Laporan keuangan menggambarkan kondisi 

keuangan dan hasil usaha suatu peusahaan pada jangka waktu tertentu, adapun 

jenis laporan keuangan yang biasa dikenal adalah : Neraca atau Laporan Laba 

Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus kas, Laporan Perubahan Posisi 

Keuangan. Bagi para analis laporan keuangan media yang paling penting untuk 

menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Pada tahap pertama 

seorang analis tidak mampu melakukan pengamatan langsung ke suatu 

perusahaan dan seandainya dilakukan, ia pun tidak dapat mengetahui banyak 

tenyang perusahaan. Oleh karna itu yang paling penting adalah media laporan 

keuangan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan saran informasi (screen) 

bagi analis dalam proses pengambilan keputusan 

 

Financial Distress 

Menurut Wongsosudono dan Chrissa (2013), 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 debitur karena perusahaan 

mengalami kekurangan dan ketidak cukupan dana untuk menjalankan atau 

melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh 

perusahaan yaitu profit, tidak tercapai. 

Menurut Juwita (2009), Adapun beberapa pihak yang berkepentingan 

terhadap informasi tentang prediksi financial distress perusahaan adalah : 

 

 

 



 

 

1. Kreditur  

Prediksi financial distress mempunyai relevansi terhadap institusi 

kreditur, baik dalam memutuskan apakah akan memberikan pinjaman dan 

menentukan kebijakan untukmengawasi pinjaman yang telah diberikan. 

2. Investor 

Prediksi financial distress dapat membantu investor ketika akan 

menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan 

pembayaran kembali pokok dan bunga. 

3. 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. 

4. Pemerintah 

Prediksi financial distress juga penting bagi pemerintah dalam 

antitrust regulation. 

5. Auditor 

Financial distress dapat menjadi alat yang berguna bagi auditor 

dalam membantu penilaian going concern suatu perusahaan. 

6. Manajemen 

Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka perusahaan 

akan menanggung 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 perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan 

otomatis juga dapat menghindari biaya langsung dan tidak langsung dari 

kebangkrutan. 

 

Z-Score 

Yuliastary dan Made (2014), model prediksi kebangkrutan Altman (1983) 

Z-score merupakan suatu metode untuk memprediksi kesehatan financial suatu 

perusahaan dan kemungkinan untuk mengalami kebangkrutan. 

Rumus yang telah direvisi Altman tahun 1983 inilah yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu :  

Z-Score = 0,717 X1 + 0,874 X2 +3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998  X5 

 

Rasio Keuangan 

Rasio Likuiditas 

Fahmi (121 : 2012), Rasio likuiditas (liquidity ratio) adalah kemampuan 

suatu perusahaan memenuhi kemampuan jangka pendeknya secara tepat waktu. 

 



 

 

Rasio Leverage 

Fahmi (127 : 2012),  Rasio leverage adalah mengukur seberapa bersar 

perusahaan dibiyai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan 

membahayakn perusahaan karena perusahaan akan masuk kedalam extreme 

leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang 

tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. 

Rasio Profitabilitas 

Fahmi (135 : 2012), rasio ini mengukur efektifitas manajemen secara 

keseluruhan yang ditunjukan besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh 

dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio 

profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya 

perolehan keuntungan perusahaan. 

 

Kerangka Pemikiran 
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Gambar 2.1 
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Hipotesis 

H1 :  Diduga Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap kondisi 

financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI peroiode 

2009-2013. 

CR (X1) 

ROA (X2) 

NPM (X1) 

Financial Distress 

DER (X1) 



 

 

H2  :   Diduga Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap kondisi 

financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI peroiode 

2009-2013. 

H3  :   Diduga Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap kondisi  

financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI peroiode 

2009-2013. 

H4 : Diduga Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap 

kondisi financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

peroiode 2009-2013. 

H5 :   Diduga Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Asset 

(ROA), Net profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan tehadap kondisi 

financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI peroiode 

2009-2013. 

 

OBJEK DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Objek dan Ruang Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan 

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

2013, dengan cara mengambil atau mendownload laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

 

Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukakan menggunakan dua variabel, yaitu variabel 

independen yang berupa Rasio Likuiditas yaitu Current Ratio (CR), Rasio Leverage 

Debt To Equity Ratio (DER), Rasio Profitabilitas Return On Asset (ROA) dan Net 

Profit Margin (NPM), kemudian Sebagai variabel dependen adalah kondisi 

financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek 

Indonesia) Periode 2009-2013 yang diukur dengan model altman Z-Score. 

 

Oprasionalisasi Variabel Penelitian 

Variable Dependen (variable terikat) 

Variable Dependen (variable terikat) dalam penelitian ini adalah financial 

distress Perusahaan yang diukur menggunakan Model Altman Z-Score.  

Yuliastary dan Made (2014), Rumus yang telah direvisi Altman tahun 1983 inilah 

yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

 Z-Score = 0,717 X1 + 0,874 X2 +3,107 X3 + 0,420 X4 + 0,998  X5  

 Dimana :  

 X1 = Rasio Modal Kerja terhadap Total Aktiva 

 X2 = Rasio Laba Ditahan terhadap Total Aktiva  

 X3 = Rasio EBIT terhadap Total Aktiva  

 X4 = Nilai Pasar Ekuitas terhadap Nilai Buku Hutang  

 X5 = Penjualan terhadap Total Aktiva 



 

 

 Jika Z > 2,675 maka perusahaan dinyatakan sehat, jika Z< 1,81 maka 

perusahaan berpotensial financial Distress (bangkrut), namun jika Z- Score 

diantara 1,81-2,675 perusahaan berada pada kondisi abu-abu (grey area). 

Variable Independen (variable bebas) 

Variable independen (variable bebas) yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah merupakan empat rasio keuangan sebagai berikut : 

a. Current Ratio (CR) 

  Current Asset 

Current Liabilities 

b. Debt To Equity Ratio (DER) 

       Total Liabilities 
    DER  = 
                   Owners Equity 

 
c. Return On Asset (ROA) 

          Net Income 

ROA =  
      Total Asset 

d. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit 

        Sales 

 

Metode Penentuan Populasi atau Sampel 

Populasi  

Kusumaningrum (2004) dalam Purwanti (2005), populasi adalah seluruh 

kumpulan dari elemen-elemen yang akan dibuat kesimpulan. Sedangkan elemen 

(unsur) adalah subjek dimana pengukuran akan dilakukan. Besarnya populasi 

yang akan digunakan dalam suatu penelitian tergantung pada jangkauan 

kesimpulan yang akan dibuat atau dihasilkan. Populasi dalam penilitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

Porposive Sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai 

dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Adapun kriteria-kriteria yang dipilih 

dalam penentuan sampel adalah  sebagai berikut : 

1. Perusahaan melaporkan laporan keuangannya secara berturut-turut dari 

tahun 2009-2013. 

2. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah dan tidak menggunakan 

mata uang dollar. 

3. Perusahaan harus memiliki laporan keuangan yang lengkap, terutama 

item-item yang menjadi variabel penelitian ini. 



 

 

4. Perusahaan yang diteliti mengalami laba pada  periode tahun penelitian. 

5. Perusahaan yang diteliti mengalami kondisi financial distress dari tahun 

2009-2013 diukur menggunakan Altman Z-Score, dimana Altman Z-Score 

mengukur kondisi perusahaan kedalam tiga kategori. Adapun kategorinya 

adalah kategori sehat dengan nilai Z > 2,675, kategori Grey area dengan 

nilai Z diantara  1,81-2,675 dan kategori  financial distress (bangkrut) 

dengan nilai Z < 1,81. Namun pada penelitian ini hanya mengambil 

perusahaan kategori financial distress saja. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode sebagai berikut : 

Metode Dokumentasi 

Mempelajari data-data yang diperoleh dari data skunder, yaitu berupa 

laporan keuangan kemudian mengidentifikasi kondisi financial distrees dan 

mengukurnya dengan rasio-rasio. 

Metode Browsing 

Mencari data-data berupa jurnal yang berasal dari internet dan kemudian 

jurnal-jurnal tersebut dijadikan referensi dalam penelitian ini. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel dan pengukuran model altman 

Z-Score maka didapatakan 8 perusahaan sebagai sampel penelitian ini. adapun 

perusahaan tersebut adalah sebagai berikut : 

        Tabel 3.1  
Seleksi Periode Sampel 2009-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Keterangan 2009-2013 

Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
 

137 

Perusahaan manufaktur yang 

tidak mempublikasikan laporan 

keuangannya secara lengkap 
 

(30) 

 

Perusahaan manufaktur yang tidak 

menggunakan mata  uang rupiah  
(22) 

Perusahaan yang pernah 

mengalami rugi pada periode 

tahun penelitian 

(39) 

Perusahaan manufaktur yang tidak 

mengalami financial distress selama 

5 tahun berturut-turut 

(38) 

Total Sampel 8 



 

 

Tabel 4.1 
    Perusahaan yang termasuk kriteria penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Unit Analis/Observasi 

Data pada penelitian ini didasarkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan 
posisi keuangan dan laporan keuangan laba rugi setiap perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dengan menyeleksi  sampel penelitian 

berdasarkan kriteria yang dipilih. Kemudian menggunakan model altman Z-score 
untuk mengukur variabel dependen yaitu financial distress perusahaan, Sedangkan 
rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur variabel independen yaitu 

Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), dan Net 
Profit Margin (NPM). 
 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Uji Statistik deskriptif 

        Tabel 4.2               

 Output Statistik Deskriptif 

    
Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas maka diu dapatkan : 

1. Jumlah data (N) yang dimasukan dalam penelitian ini adalah 40 data (N) 

setiap variabel. Dimana jumlah data yang diperoleh dari sampel 

penelitian adalah sebanyak 8 perusahaan dikalikan dengan periode 

pengamatan selama 5 tahun (8 x 5 = 40). 

2. Financial Distress yang diukur menggunakan model Altman Z-Score 

merupakan variabel dependen penelitian ini, memiliki nilai minimum 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN  

1 GJTL PT Gajah Tunggal Tbk  

2 IMAS PT Indomobil Sukses Internasional Tbk  

3 LPIN PT Multi Prima Sejahtera Tbk  

4 UNIT PT Nusantara Inti Corpora Tbk  

5 RICY PT Ricky Putra Globalindo Tbk  

6 BUDI PT Budi Acid Jaya Tbk  

7 BRNA PT Berlina Tbk  

8 SPMA PT Suparma Tbk  



 

 

sebesar 0.5137, nilai maximum sebesar 1.7996, nilai rata-rata (mean) 

0.2957960 dengan standard deviasi sebesar 0.2957960,  

3. Current Ratio (CR) memiliki nilai minimum sebesar 0.4031, nilai maximum 

sebesar 3.9106, nilai rata-rata (mean) sebesar 0.7166292 dengan 

standard deviasi sebesar 0.7166292. 

4. Debt To Equity Ratio (DER) memiliki nilai minimum sebesar 0.2696, nilai 

maximum sebesar 6.8256, nilai rata-rata (mean) sebesar 1.452502 

dengan standard deviasi 1.1440337. 

5. Return On Asset (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0.0009, milai 

maximum sebesar 0.1020, nilai nilai rata-rata (mean) sebesar 0.040965 

dengan nilai standard deviasi sebesar 0.0325242. 

6. Net Profit Margin (NPM) memiliki nilai minimum sebesar 0.0016, nilam 

maximum sebesar 0.2415, nilai rata-rata (mean) 0.058422 dengan 

standard deviasi sebesar 0.0603757. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas 

     Tabel 4.3     

      Output  Uji Normalitas Residual   

    
    Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 

Uji normalitas data pada tabel 4.3 diatas menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov test, dimana data yang diuji adalah data residual. 

Berdasarkan uji normalias residual pada tabel diatas menunjukan nilai Asymp Sig 

(2-tailed) sebesar 0.732, nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0.05. 

maka dapat dikatakan uji normalitas One Sample Kolmogorov-Smirnov test diatas 

berdistribusi normal. 



 

 

    
     Gambar 4.1 Grafik Output P-P Plot    

              Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 

Berdasarkan grafik output P-P Plot diatas, terilhat bahwa data residual 

menyebar mengikuti garis diagonal, berarti data residual terdistribusi secara 

normal atau model regresi memenuhi asumsi normalitas dan pada grafik output P-

P Plot diatas terlihat bahwa data mempunyai hubungan yang linear sehingga 

dapat memenuhi prasyarat dalam regresi linear berganda. 

Hasil Uji Autokorelasi 

Hasan (290 : 2008), untuk mendeteksi adanya autokorelasi bisa 

digunakan tes Durbin Watson (D-W) dengan pedoman sebagai berikut : 

 

     

 

 

 

 

 

Sumber : Hasan (290 : 2008 

              Tabel 4.4     

           Output Uji Autokorelasi Durbin-Watson 

           
    Sumber : Hasil output IBM SPSS. V.21 

Tabel Autokorelasi 

Nilai DW Jenis Autokorelasi 

< 1.10 Ada Autokorelasi 

1.10 - 1.54 Tidak Ada Kesimpulan 

1.55 - 2.46 Tidak Ada Autokorelasi 

2.46 - 2.90 Tidak Ada Kesimpulan 

> 2.91 Ada Autokorelasi 



 

 

Pada tabel 4.4 diatas uji autokorelasi menggunakan metode Durbin-

Watson dan output yang dihasilkan menunjukan bahwa nilai Durbin-Watson 

sebesar 1.580, hal ini menunjukkan tidak terjadi autokorelasi karena nilai Durbin-

Watson berada pada interval 1.55 - 2.46 dengan demikian, maka dalam model 

regresi ini tidak terjadi masalah autokorelasi. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

        
 Gambar 4.2 Grafik Scatterplot  

Dari grafik Scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara 

acak serta tersebar diatas maupun dibawah angaka 0 pada sumbu y, serta titik-

titik pada grafik Scatterplot tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.   

               Tabel 4.5     
        Uji Spearman’s Rho 

        
Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa masing-masing variabel Current 

Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA) dan Net Profit Margin 

(NPM) mempunyai nilai signifikan diatas 0.05. dengan demikian dapat 

disimpulkan tidak terjadi hetroskedastisitas. 

 



 

 

Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.6 
       Output Uji Multikolinearitas 

                                                  
            Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 

Dari tabel 4.6 diatas menunjukan nilai tolerance masing- masing variable 

tidak ada yang kurang dari 0.10 dan nilai Varian Inflation Factor (VIF)  juga 

menunjukan tidak ada nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan 

tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen. Berdasarkan 

uraian uji asumsi klasik diatas dapat dikatakan bahwa persamaan regresi yang 

digunakan sebagai prediksi pada penelitian ini bebas dari uji asumsi klasik. 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 

     Tabel 4.7     
       Hasil Analisis Regresi Berganda 

    
 Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 

Pada tabel diatas didapatkan hasil perolehan persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut : 

Y = 0.990 + 0.717CR + 0.012DER + 10.198 ROA – 4.488NPM  

Persamaan regresi diatas mengandung arti sebagai berikut : 

1. Nilai konstanta sebesar 0.990 menunjukan apabila kelima variabel 

independen bersifat konstanta maka terjadi kenaikan nilai Financial 

Distress sebesar 0.990 

2. Koefisien regresi x1 dalam penelitian ini adalah Current Ratio (CR), dengan 

nilai 0.717 dan nilai signifikan sebesar 0.002. hal ini menunjukan indikasi 

hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel x1 Current Ratio (CR) 

naik sebesar 1% dengan asumsi nilai variabel independen lainnya konstan 

maka nilai financial distress naik sebesar 0.717. 

3. Koefisien regresi x2 dalam penelitian ini adalah Debt To Equity Ratio (DER), 

dengan nilai 0.012 dan nilai signifikan sebesar 0.703. hal ini menunjukan 



 

 

indikasi hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel x2 Debt To 

Equity Ratio (DER) naik sebesar 1% dengan asumsi nilai variabel 

independen lainnya konstan maka nilai financial distress naik sebesar 

0.012. 

4. Koefisien regresi x3 dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA), 

dengan nilai 10.198 dan nilai signifikan sebesar 0.000. hal ini menunjukan 

indikasi hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel x3 Return On 

Asset (ROA) naik sebesar 1% dengan asumsi nilai variabel independen 

lainnya konstan maka nilai financial distress naik sebesar 10.198. 

5. Koefisien regresi x4 dalam penelitian ini adalah Net Profit Margin (NPM), 

dengan nilai -4.488 dan nilai signifikan sebesar 0.000. hal ini menunjukan 

indikasi hubungan yang tidak searah, artinya jika nilai variabel x4 Net 

Profit Margin (NPM) naik sebesar 1% dengan asumsi nilai variabel 

independen lainnya konstan maka nilai financial distress turun sebesar 

4.488. 

 

Uji Hipotesis 

Uji Parsial (Uji t) 

               Tabel 4.8     
                   Uji Parsial (Uji t) 

     
 Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 

1. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Current Ratio (CR) 

menunjukkan nilai t hitung sebesar  3.295 > 1.690 (t tabel α=0.05 df=(40-4-

1)=35) dan signifikan (p value = 0.002 < α=0.05), dengan demikian H1 

diterima dan H0 ditolak, yang berarti Current Ratio (CR) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress. 

2. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Debt To Equtiy Ratio (DER) 

menunjukan nilai t hitung sebesar  0.384 < 1.690 (t tabel α=0.05 df=(40-4-

5)=35) dan signifikan (p value = 0.703 >  α= 0.05), dengan demikian H2 

ditolak dan H0 diterima, yang berarti Debt To Equtiy Ratio (DER) secara 

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress 

3. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Return On Asset (ROA) 

menunjukan nilai t hitung sebesar 6.576 > 1.690 (t tabel α=0.05 df=(40-4-

1)=35) dan signifikan (p value = 0.000 < α= 0.05), dengan demikian H3 



 

 

diterima dan H0 ditolak, yang berarti Return On Asset (ROA) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress. 

4. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Net Profit Margin (NPM) 

menunjukan nilai t hitung sebesar -4.791 < 1.690 (t tabel α=0.05 df=(40-4-

1)=35) dan signifikan (p value = 0.000 < α= 0.05), dengan demikian H3 

diterima dan H0 ditolak, yang berarti Net Profit Margin (NPM) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress. 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

Ghozali (84 : 2006), uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (terikat). 

                Tabel 4.9                 
   Uji Simultan (Uji F) 

       
 Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 

Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rasio 

keuangan yang terdiri dari Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return 

On Asset (ROA), dan Net Profit Margin (NPM) secara simultan (bersama-sama) 

terhadap kondisi financial distress. Berdasarkan tabel uji anova atau uji simultan 

(Uji F) test diatas  menunjukan nilai F hitung sebesar 13.745 lebih besar dari F 

tabel 2.641, karena F hitung lebih besar dari pada F tabel dengan nilai signifikan 

0.000 jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0.05 maka secara simultan bahwa 

variable Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), dan 

Net Profit Margin (NPM) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan 

terhadap Financial Distress. 

Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

                     Tabel 4.10     

 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

          
  Sumber: Hasil output IBM SPSS. V.21 



 

 

Tabel model summary diatas memberikan informasi nilai koefisien 

determinasi yang ditunjukan dengan nilai (Adjust R Square) dengan tujuan utuk 

menghitung besarnya peranan atau pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Nilai  Adjust R Square yang kecil menunjukkan keamampuan 

variable-variabel independen dalam menjelaskan variable-variabel dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

Tabel model summary diatas menujukan nilai koefisien determinasi (Adjust R 

Square) adalah sebesar 0.567, nilai tersebut menunjukan bahwa 56.7% Financial 

Distress dipengaruhi oleh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On 

Asset (ROA), dan Net Profit Margin (NPM) sedangkan sisanya (100% - 56.7% = 

43.3%) dipengaruhi oleh sebab-sebab lain diluar variabel dalam penelitian ini. 

 Selain untuk menilai koefisien determinasi, tabel model summary dapat 

digunakan untuk menilai kelayakan predictor (rasio keuangan). Kelayakan ini 

ditunjukkan dengan nilai Standar Error of the Estimate (SEE). Nilai Standar Error of 

the Estimate (SEE) pada tabel model summary diatas menunjukan nilai sebesar 

0.1947401. dimana semakin kecil nilai Standar Error of the Estimate (SEE) akan 

membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variable dependen, 

Ghozali (86 : 2006). 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel Current Ratio (CR) 

menunjukan hasil yang signifikan, hal ini ditunjukan dengan nilai t hitung sebesar 

3.295 dan nilai signifikan 0.002 yang lebih kecil dari 0.05. dengan demikian 

Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan 

terhadap kondisi financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2009-2013 diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Haq, Muhammad dan Dana (2013), yang menyatakan bahwa 

Current Ratio (CR) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kondisi Financial 

Distress. Dengan demikian dapat disimpulkan  Current Ratio (CR) dapat digunakan 

sebagai alat untuk mengukur kondisi Financial Distress. 

Variabel Debt To Equity Ratio (DER) menunjukan hasil yang tidak signifikan, 

hal ini ditunjukan dengan nilai t hitung sebesar 0.384 dan nilai signifikan 0.703 

yang lebih besar dari 0.05. dengan demikian Hipotesis 2 (H2) yang menyatakan 

bahwa Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap kondisi 

financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-

2013 ditolak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Wongsosudono dan 

Chrissa (2013), yang menyatakan bahwa Debt To Equity Ratio (DER) tidak memilki 

pengaruh signifikan terhadap kondisi Financial Distress dan tidak mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan Haq, Muhammad dan Dana (2013) yang menyatakan 

bahwa Debt To Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap kondisi Financial 



 

 

Distress. Dengan demikian Debt To Equity Ratio (DER) tidak dapat digunakan 

sebagai alat untuk mengukur kondisi Financial Distress. 

Variabel Return On Asset (ROA) menunjukan hasil yang signifikan, hal ini 

ditunjukan dengan nilai t hitung sebesar 6.576 dan nilai signifikan 0.000 yang 

lebih kecil dari 0.05. dengan demikian Hipotesis tiga (H3) yang menyatakan 

Return On Asset (ROA) bepengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2013 diterima. Hasil 

ini mendukung penelitian yang dilakukan Kurniasari dan Ghozali (2013) dan 

Wongsosudono dan Chrissa (2013) yang menyatakan bahwa Return On Asset 

(ROA) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kondisi Financial Distress. Dengan 

demikian dapat disimpulkan  Return On Asset (ROA) dapat digunakan sebagai 

alat untuk mengukur kondisi Financial Distress. 

Variabel Net Profit Margin (NPM) menunjukan hasil yang signifikan, hal ini 

ditunjukan dengan nilai t hitung sebesar -4.791 dan nilai signifikan 0.000 yang 

lebih kecil dari 0.05. dengan demikian Hipotesis empat (H4) yang menyatakan Net 

Profit Margim (NPM) bepengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2013 diterima. hasil 

ini mendukung penelitian yang dilakukan Haq, Muhammad dan Dana (2013), 

yang menyatakan bahwa Net Profit Margin (NPM) mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kondisi Financial Distress. Dengan demikian dapat disimpulkan 

Net Profit Margin (NPM) dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kondisi 

Financial Distress. 

Secara simultan penelitian ini membuktikan bahwa variabel Current Ratio 

(CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), dan Net Profit Margin 

(NPM) berpengaruh terhadap kondisi Financial Distress dengan nilai signifikan 

0.000. Maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa keempat 

variabel yang digunakan secara simultan dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengukur  kondisi financial distress. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, yang telah dilakukan,  

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t) menunjukkan Current Ratio (CR) 

berpengaruh signifikan terhadap Kondisi Financial distress perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

2. Hasil uji hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t) menunjukkan Debt To Equity Ratio 

(DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi Financial Distress 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

3. Hasil uji hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t) menunjukkan Return On Asset (ROA) 

berpengaruh signifikan terhadap kondisi Financial Distress perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 



 

 

4. Hasil uji hipotesis dengan Uji Parsial (Uji t) menunjukkan Net Profit Margin 

(NPM) berpengaruh signifikan terhadap kondisi Financial Distress perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). 

5. hasil uji hipotesis dengan Uji Simultan (Uji F), menunjukan Current Ratio (CR), 

Debt To Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), dan Net Profit Margin (NPM) 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kondisi Financial 

Distress perusahaan manufaktur yang terdaftar diBursa Efek Indonesia (BEI). 

 

Saran 

Saran-saran yang dapat disampaikan terkait dengan penelitian ini adalah : 

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel penelitian 

selain perusahaan manufaktur. 

2. Bagi penelitin yang akan melakukan penelitian yang lebih lanjut diharapkan 

dapat menambah variabel lain maupun menggunakan variabel lain agar 

menambah variasi dalam memprediksi kondisi Financial Distress. 
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