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ABSTRAKSI
Kata Kunci: rasio keuangan dan financial distress
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel Current
Assets to Total Assets, Net Fixed Assets to Total Assets, Total Liabilities to Total
Asset, Current Liabilities to Total Assets dan Sales Growth terhadap financial
distress pada perusahaan sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2009-2011.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial rasio Current
Liabilities to Total Assets berpengaruh signifikan terhadap financial distress.
Sedangkan rasio Current Assets to Total Assets, Net Fixed Assets to Total Assets,
Total Liabilities to Total Asset dan Sales Growth secara parsial tidak berpengaruh
signifikan terhadap financial distress. Secara simultan rasio Current Assets to
Total Assets, Net Fixed Assets to Total Assets, Total Liabilities to Total Asset,
Current Liabilities to Total Assets dan Sales Growth berpengaruh signifikan
terhadap financial distress. ini dibuktikan dari uji Koefisien determinan dengan
nilai adjusted R2sebesar 0,586 hal ini menunjukkan bahwa 51,0% Financial
Distress dipengaruhi oleh Current Asset to Total Assets, Net Fixed to Total Assets,
Total Liabilities to Total Assets, Current Liabilities to Total Assets dan Sales
Growth. Dan sisanya 49.0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di kaji
dalam penelitian ini.

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Rasio-rasio keuangan memberikan indikasi tentang kekuatan keuangan
dari suatu perusahaan. Tetapi rasio keuangan memiliki keterbatasan yaitu adanya
penyimpangan (univariate) karena setiap rasio diuji terpisah (winarto, 2006)
dalam (widyaningdyah dan Listiyana, 2009: 20). Menurut Gitman (1997) dalam
widyaningdyah dan Listiyana (2009: 20), “ratio are just one piece of the finance
jigsaw puzzle”, artinya rasio-rasio keuangan hanya merupakan salah satu
kepingan dari puzzle yang disusun menjadi suatu analisis yang terintegrasi
sehingga rasio-rasio ini tidak dapat digunakan secara terpisah.Untuk mengatasi
kekurangan dari analisis rasio maka perlu dikombinasikan berbagai rasio agar
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menjadi suatu model. Seperti rasio model Altman yang telah dinyatakan mampu
memprediksi financial distress perusahaan.
Penelitian Widarjo dan Setiawan (2009), yang menggunakan 7 rasio
keuangan untuk memprediksi financial distress. Rasio-rasio tersebut adalah rasio
current assets to current liabilities, quick ratio, cash ratio, net income to total
assets, total liabilities to total assets, current liabilities to total assets dan sales
growth. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa quick ratio dan net income to
total assets berpengaruh negatif terhadap financial distress sedangkan rasio
keuangan lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress. Persamaan
penelitian adalah dalam menggunakan rasio total liabilities to total assets, current
liabilities to total assets dan sales growth sebagai variabel bebas. Perbedaannya
peneliti menambahkan variabel current assets to total assets dan net fixed assets
to total assets sebagai variabel bebas. Peneliti terdahulu menguji penelitian
menggunakan logistic regression yang menggolongkan variabel terikat menjadi
dua kategori yaitu mengalami financial distress dan tidak mengalami financial
distress. Sedangkan dalam penelitian ini dalam pengujian hasil penelitian
menggunakan regresi berganda dan menghitung nilai financial distress
menggunakan model Altman.
Penelitian Pattinasarany (2010), yang menggunakan 16 rasio keuangan
untuk memprediksi financial distress. Rasio-rasio tersebut adalah rasio NI/S,
CA/CL, WC/TA, CA/TA, NFA/TA, S/TA, S/CA, S/WC, NI/TA, NI/EQ, TL/TA,
CL/TA, NP/TA, NP/TL, EQ/TA, Cash/CL, Cash/TA, Growth-S, dan Growth NI/TA.
Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa rasio yang paling dominan untuk
memprediksi financial distress adalah NI/S, CA/CL, S/TA, S/CA, NITA dan
Cash/CL, sedangkan rasio yang lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap
financial distress. Persamaan penelitian adalah dalam menggunakan rasio current
assets to total assets, net fixed assets to total assets, total liabilities to total assets,
current liabilities to total assets dan sales growth sebagai variabel bebas untuk
memprediksi financial distress. Perbedaan dengan peneliti terdahulu dalam
menguji penelitian menggunakan logistic regression yang menggolongkan
variabel terikat menjadi dua kategori yaitu mengalami financial distress dan tidak
mengalami financial distress. Sedangkan dalam penelitian ini dalam pengujian
hasil penelitian menggunakan regresi berganda dan menghitung nilai financial
distress menggunakan model Altman.
Rumusan Masalah
Peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
(1) Apakah secara parsial variabel Current Assets to Total Assets, Net Fixed
Assets to Total Assets, Total Liabilities to Total Asset, Current Liabilities to Total
Assets dan Sales Growth berpengaruh signifikan terhadap Financial Distress pada
perusahaan sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? (2)
Apakah secara simultan variabel Current Assets to Total Assets, Net Fixed Assets
to Total Assets, Total Liabilities to Total Asset, Current Liabilities to Total Assets
dan Sales Growth berpengaruh signifikan terhadap Financial Distress pada
perusahaan sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
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TINJAUAN PUSTAKA
Landasan Teori
Analisis Laporan Keuangan
Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan
suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laporan laba rugi. Neraca (balance
sheet) suatu perusahaan menggambarkan jumlah kekayaan (harta), kewajiban
(hutang) dan modal dari perusahaan tersebut pada saat tertentu. Kekayaan atau
harta disajikan pada sisi aset, sedangkan kewajiban atau hutang disajikan pada sisi
liabilitas. Laporan rugi laba (income statement) suatu perusahaan menggambarkan
jumlah penghasilan atau pendapatan dan biaya dari perusahaan tersebut pada
periode tertentu (Martono, 2002:62), dalam (Pattinasarany, 2010: 20).
Analisisis Rasio Keuangan
Menurut Horngren, Sundem dan Elliott (2000: 284-285), inti dari analisis
rasio keuangan adalah perhitungan dan interpretasi atas rasio-rasio. Evaluasi
terhadap rasio keuangan memerlukan perbandingan. Ada tiga jenis perbandingan
yang utama yaitu:
1. Perbandingan time series yaitu dengan menggunakan rasio historis
perusahaan itu sendiri.
2. Perbandingan bench mark yaitu dengan menggunakan patokan umum.
3. Perbandingan cross sectional yaitu dengan menggunakan rasio-rasio
dari perusahaan lain atau dengan rata-rata industri.
Rasio Likuiditas Terhadap Financial Distress
Dalam penelitian ini rasio likuiditas yang digunakan peneliti sebagai
variabel independen adalah current asset to total assets (CATA) dan net fixed
assets to total assets (NFATA). Variabel current assets to total assets mengukur
total aset yang berasal dari aset lancar. Berdasarkan teori, hubungan rasio CATA
dengan financial distress adalah negatif. Hal ini disebabkan semakin kecil nilai
rasio CATA menandakan proporsi total aset yang berasal dari aset lancar semakin
kecil sehingga probabilitas perusahaan terhadap financial distress akan semakin
tinggi (Pattinasarany, 2010: 90). Sedangkan variabel net fixed assets to total
assets mengukur total aset yang berasal dari aset tetap bersih (Pattinasarany, 2010:
27). Berdasarkan teori, hubungan rasio NFATA dengan financial distress adalah
positif. Hal ini disebabkan semakin besar nilai rasio NFATA menandakan
semakin besarnya proporsi total aset yang berasal dari aset tetap bersih sehingga
probabilitas perusahaan terhadap financial distress akan semakin tinggi
(Pattinasarany, 2010: 91).
Rasio Leverage Terhadap Financial Distress
Dalam penelitian ini rasio financial leverage yang digunakan peneliti
sebagai variabel independen adalah total liabilities to total assets (TLTA) dan
current liabilities to total assets (CLTA). Variabel total liabilities to total assets
mengukur jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau modal yang
berasal dari kreditur. Berdasarkan teori, hubungan rasio TLTA dengan financial
distress adalah positif. Hal ini disebabkan semakin besar nilai rasio TLTA
menandakan semakin besar jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang
sehingga probabilitas perusahaan terhadap financial distress akan semakin tinggi
(Pattinasarany, 2010: 96). Variabel current liabilities to total assets mengukur
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jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang lancar (Pattinasarany, 2010:
30). Berdasarkan teori, hubungan rasio CLTA dengan financial distress adalah
positif. Hal ini disebabkan semakin besar nilai rasio CLTA menandakan semakin
besar jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang lancar sehingga
probabilitas perusahaan terhadap kondisi financial distress akan semakin tinggi
(Pattinasarany, 2010: 97).
Sales Growth Terhadap Financial Distress
Dalam penelitian ini variabel pertumbuhan penjualan/sales growth (Sgrowth) digunakan peneliti sebagai variabel independen. Variabel ini mengukur
tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan pada suatu periode (Pattinasarany,
2010: 32). Berdasarkan teori, hubungan rasio pertumbuhan penjualan dengan
financial distress adalah negatif. Hal ini disebabkan semakin kecil nilai rasio
pertumbuhan penjualan menandakan semakin rendah tingkat pertumbuhan
penjualan perusahaan sehingga probabilitas perusahaan terhadap financial distress
akan semakin tinggi (Pattinasarany, 2010: 102).
Financial Distress
Menurut Purwanti (2005: 27), 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 ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan
usahanya sehingga tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh perusahaan tidak dapat
dicapai yaitu profit, sebab dengan laba yang diperoleh perusahaan bisa digunakan
untuk mengembalikan pinjaman, bisa membiayai operasi perusahaan dan
kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bisa ditutup dengan laba atau aset yang
dimiliki.
Mengukur Financial Distress dengan Menggunakan Model Altman
Peneliti menggunakan model Altman modifikasi atau Z’’Score untuk
mengukur financial distress yang merupakan variabel dependen dalam penelitian
ini. Menurut Altman & Hotchkiss (2006: 248) dalam Nurhasanah (2012: 5) model
Altman modifikasi dapat dirumuskan sebagai berikut:
= 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4
Keterangan:
X1 = working capital to total assets
X2 = retained earning to total assets
X3 = EBIT to total assets
X4 = book value of equity to book value of debt
Hipotesis
Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka
hipotesis dari penelitian ini adalah:
H1=Current Assets to Total Assets berpengaruh signifikan terhadap
financial distress pada perusahaan sub sektor aneka industri yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
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H2=Net Fixed Assets to Total Assets berpengaruh signifikan terhadap
financial distress pada perusahaan sub sektor aneka industri yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
H3=Total Liabilities to Total Assets berpengaruh signifikan terhadap
financial distress pada perusahaan sub sektor aneka industri yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
H4=Current Liabilities to Total Assets berpengaruh signifikan terhadap
financial distress pada perusahaan sub sektor aneka industri yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
H5 =Sales growth berpengaruh signifikan terhadap financial distress pada
perusahaan sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
H6=Current Assets to Total Asset, Net Fixed Assets to Total Assets, Total
Liabilities to Total Asset, Current Liabilities to Total Assets dan Sales
Growth berpengaruh signifikan terhadap financial distress pada
perusahaan sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

METODE PENELITIAN
Variabel dan Operasional Variabel Penelitian
Variabel Dependen
Variabel dependen/terikat dalam penelitian ini adalah financial distress
atau variabel Y yang diukur dengan menggunakan metode Altman modifikasi
(Z”) dengan rumus sebagai berikut:
Z” = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4
Variabel Independen
Variabel independen/bebas dalam penelitian ini adalah rasio-rasio
keuangan yang meliputi:
1. Current assets to total assets (X1)
Rasio ini dihitung dengan cara total aset lancar dibagi dengan total aset,
berdasarkan Plat dan Plat (2002), dalam Pattinasarany (2010: 27) dapat
dirumuskan sebagai berikut:
current assets
X1 =
Total Assets
2. Net fixed asset to total assets (X2)
Rasio ini dihitung dengan cara total aset tetap bersih dibagi total aset,
bedasarkan Plat dan Plat (2002), dalam Pattinasarany (2010: 27) dapat
dirumuskan sebagai berikut:
Net Fixed Asset
X2 =
TotalAssets
3. Total liabilities to total assets (X3)
Rasio ini dihitung dengan cara total hutang dibagi dengan total aset
bedasarkan Platt dan Platt (2002), dalam Widarjo dan Setiawan (2009) dapat
dirumuskan sebagai berikut:
Total Liabilities
X3 =
Total Assets
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Current liabilities to total assets (X4)
Rasio ini dihitung dengan cara total hutang lancar dibagi dengan total aset
bedasarkan Platt dan Platt (2002), dalam Widarjo dan Setiawan (2009) dapat
dirumuskan sebagai berikut:
Current Liabilities
X4 =
Total Assets
5. Sales growth (X5)
Rasio ini dihitung dengan cara total penjualan tahun ini dikurangi penjualan
tahun sebelumnya dibagi dengan total penjualan sebelumnya, bedasarkan
Luciana dan Kristijadi (2003), dalam Widarjo dan Setiawan (2009) dapat
dirumuskan sebagai berikut:
Sales − Sales
X5 =
Sales
Populasi, Sampel dan Teknik Sampling
Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor aneka industri yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Sampel
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor aneka industri yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali perusahaan tekstil dan garmen.
Teknik Sampling
Untuk penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah sampling
purposive. Kriteria yang peneliti gunakan dalam proses pengambilan sampel
adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangannya
secara tertib pada tahun 2009 hingga tahun 2011, (2) Perusahaan pernah
melakukan right issue, (3) Bukan merupakan perusahaan tekstil dan garmen, (4)
Perusahaan memiliki laporan keuangan yang lengkap (terutama item-item yang
menjadi variabel dalam penelitian ini).
Data dan Teknik Pengumpulan Data
Data
Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data sekunder. Sumber
data dalam penulisan skripsi ini adalah dari berbagai sumber buku, jurnal dan
penelitian terdahulu yang mendukung penelitian. Sedangkan untuk sumber data
yang akan diolah dalam analisis penelitian adalah www.idx.co.id, situs web resmi
Bursa Efek Indonesia.
Teknik Pengumpulan Data
Data ini diperoleh dari data historis perusahaan, studi literatur, laporan
penelitian, dan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan maupun internet
yang telah diaudit selama tiga tahun 2009-2011. Metode yang dilakukan untuk
mendapatkan data yang diinginkan dengan membuka website dari objek yang
diteliti, sehingga dapat diperoleh laporan keuangan, gambaran umum perusahaan
serta perkembangannya yang kemudian digunakan penelitian. Situs yang
digunakan adalah www.idx.co.id. Selain itu, dilakukan juga studi pustaka yaitu
pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku yang
mempunyai hubungan dengan analisis prediksi kondisi financial distress seperti
4.
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dari literatur, jurnal-jurnal dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai
sumber, baik dari perpustakaan dan sumber lain.
Metode Analisis Data
Metode analisis data menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi
klasik, Uji regresi berganda dan uji Hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Berdasarkan kriteria pengambilan sampel terdapat 11 perusahaan sebagai
sampel penelitian. Adapun perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Daftar Perusahaan
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KODE
ASII
GJTL
IMAS
INDS
LPIN
MASA
IKBI
KBLI
KBLM
SCCO
VOKS

NAMA PERUSAHAAN
Astra International Tbk.
Gajah Tunggal Tbk.
Indomobil Sukses Internasional Tbk.
Indospring Tbk.
Multi Prima Sejahtera Tbk.
Multistrada Arah Sarana Tbk.
Sumi Indo Kabel Tbk.
KMI Wire and Cable Tbk.
Kabelindo Murni Tbk.
Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk.
Voksel Electric Tbk.

SUB SEKTOR
Otomotif dan Komponennya
Otomotif dan Komponennya
Otomotif dan Komponennya
Otomotif dan Komponennya
Otomotif dan Komponennya
Otomotif dan Komponennya
Kabel
Kabel
Kabel
Kabel
Kabel

Sumber: www.idx.co.id
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:
Tabel 4.2
Hasil Uji Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Financial Distress
Current Assets to Total Assets
Net Fixed Assets to Total Assets
Total Liabilitties to Total Assets
Current Liabilities to Total Assets
Sales Growth
Valid N (listwise)

33
33
33
33
33
33
33

-.494
.219
.001
.124
.103
-.525

14.268
.896
.702
.872
.682
.801

3.89930
.60097
.25942
.52091
.39388
.15794

3.496395
.194317
.207915
.187755
.174698
.350314

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17,( 2013)
Berdasarkan tabel hasil uji diatas diketahui bahwa jumlah data yang
dimasukan dalam pengujian ini adalah 33 data. Financial distress yang diukur
dengan Altman modifikasi memiliki rata-rata 3.89930, nilai minimum -0.494,
nilai maksimum 14.268, dengan standard deviasi sebesar 3.496395. Current
Assets to Total Assets memiliki rata-rata 0.60097, nilai minimum 0.219, nilai
maksimum 0.896, dengan standard deviasi 0.194317. Net Fixed Assets to Total
Assets memiliki rata-rata 0.25942, nilai minimum 0.001, nilai maksimum 0.702,
dengan standard deviasi 0.207915. Total Liabilities to Total Assets memiliki rata-
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rata 0.52091, nilai minimum 0.124, nilai maksimum 0.872, dengan standard
deviasi 0.187755. Current Liabilities to Total Assets memiliki rata-rata 0.39388,
nilai minimum 0.103, nilai maksimum 0.682, dengan standard deviasi 0.174698.
Sales Growth memiliki rata-rata 0.15794, nilai minimum -0.525, nilai maksimum
0.801, dengan standard deviasi 0.350314.
Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas
Hasilnya dapat dilihat pada table 4.3 berikut:
Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Current
Net Fixed
Total
Financial Assets to
Assets to Liabilitties to
Distress Total Assets Total Assets Total Assets
N
Normal
Parametersa,,b

Mean
Std.
Deviation
Most Extreme Absolute
Differences
Positive
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

33
3.89930
3.496395

33
.60097
.194317

33
.25942
.207915

33
.52091
.187755

.220
.220
-.127
1.264
.082

.131
.131
-.114
.753
.622

.190
.190
-.107
1.094
.182

.160
.073
-.160
.917
.370

Current
Liabilities to
Total Assets

Sales
Growth

33
33
.39388 .15794
.174698 .350314
.197
.197
-.134
1.131
.155

.138
.082
-.138
.794
.555

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17, (2013)
Dari hasil uji normalitas di atas dapat dilihat nilai signifikansi variabel
Financial Distress 0.082, Current Assets to Total Assets 0.622, Net Fixed Assets
to Total Assets 0.182, Total Liabilities to Total Assets 0.370, Current Liabilities to
Total Assets 0.155 dan Sales Growth sebesar 0.555. Dengan demikian dapat
dinyatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal, karena
nilai signifikansi semua variabel > 0,05.
Hasil Uji Autokorelasi
Hasil uji tersebut dapat dilihat dari tabel 4.4 berikut:
Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Model
1

R

R Square
a

.766

.586

Adjusted R Square
.510

Std. Error of the Estimate
2.448646

Durbin-Watson
1.694

a. Predictors: (Constant), Sales Growth, Net Fixed Assets to Total Assets, Total Liabilitties to Total Assets,
Current Liabilities to Total Assets, Current Assets to Total Assets
b. Dependent Variable: Financial Distress

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17, (2013)
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi bebas dari
autokorelasi, karena nilai Durbin Watson 1.694, dimana nilai DW terletak antara
1.65 dan 2.35 atau 1.65 < 1.694 < 2.35, sehingga persamaan regresi ini memenuhi
syarat bebas autokorelasi.
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Hasil Uji Heteroskedastisitas
Hasil uji dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:
Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17, (2013)
Dari grafik scatterplot di atas 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.
Selain dengan melihat grafik scatterplot, juga dapat dilakukan dengan uji
spearman’s rho. Menurut Priyanto (2010) dalam Erviana (2012: 37), jika korelasi
independen dengan unstandardized residuals > 0,05 maka tidak terjadi
heteroskedastisitas. Hasil uji Spearman’s rho dengan bantuan SPSS 17.0 dapat
dilihat dari tabel 4.5 berikut:
Tabel 4.5
Hasil Uji Spearman’s rho
Unstandardized Residual
Spearman's rho Current Assets to Total Assets

Correlation Coefficient

.322

Sig. (2-tailed)

.068

N
Net Fixed Assets to Total Assets Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Total Liabilitties to Total Assets Correlation Coefficient

33
-.036
.841
33
.151
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Sig. (2-tailed)

.402

N

33

Current Liabilities to Total Assets Correlation Coefficient

.160

Sig. (2-tailed)

.373

N
Sales Growth

33

Correlation Coefficient

-.018

Sig. (2-tailed)

.919

N
Unstandardized Residual

33

Correlation Coefficient

1.000

Sig. (2-tailed)

.

N

33

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17, 2013
Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai korelasi antara current Assets to
Total Assets dengan unstandardized residual menghasilkan nilai signifikan 0.068.
Net Fixed Assets to Total Assets dengan unstandardized residual menghasilkan
nilai signifikan 0.841. Total Liabilities to Total Assets dengan unstandardized
residual menghasilkan nilai signifikan 0.402. Current Liabilities to Total Assets
dengan unstandardized residual menghasilkan nilai signifikan 0.373. Sales
Growth dengan unstandardized residual menghasilkan nilai signifikan 0.919.
Karena nilai signifikan kelima variabel independen tersebut > 0,05, maka model
regresi yang digunakan bebas dari heteroskedastisitas.
Hasil Uji Multikolinieritas
Hasil uji dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:
Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinieritas
Unstandardized
Coefficients
Model
1 (Constant)

B

Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

Collinearity
Statistics
Sig. Tolerance

VIF

6.481

3.416

.069

5.700

4.035

.317 .169

.305 3.281

Net Fixed Assets to Total
Assets

.227

3.473

.014 .948

.359 2.783

Total Liabilitties to Total
Assets

.132

3.697

.007 .972

.389 2.572

-15.509

4.228

-.775 .001

.343 2.912

-.167

1.287

-.017 .898

.922 1.084

Current Assets to Total
Assets

Current Liabilities to Total
Assets
Sales Growth

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17, (2013).
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas
antara variabel independen.
Dari hasil uji asumsi klasik dan uraian diatas dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa persamaan regresi yang digunakan sebagai prediksi dalam
penelitian ini bebas dari asumsi klasik.
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Analisis Regresi Linier Berganda
Berikut ini adalah hasil olahan data dengan program SPSS17.0:
Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Berganda
Unstandardized Coefficients
Model
1 (Constant)

B

Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

T

Sig.

6.481

3.416

5.700

4.035

.317

1.413 .169

Net Fixed Assets to Total Assets

.227

3.473

.014

.065 .948

Total Liabilitties to Total Assets

.132

3.697

.007

.036 .972

-15.509

4.228

-.775

-3.668 .001

-.167

1.287

-.017

-.130 .898

Current Assets to Total Assets

Current Liabilities to Total Assets
Sales Growth

1.898 .069

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17, (2013).
Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil persamaan model regresi linier
berganda sebagai berikut:
Y = 6.481 + 5.700 + 0.227 + 0.132 − 15.509 − 0.167 + ε
Keterangan:
Y
= Financial distress
= Current Asset to Total Assets
X1
= Net Fixed to Total Assets
X2
= Total Liabilities to Total Assets
X3
= Current liabilities to Total Assets
X4
X5
= Sales Growth
ε
= Variabel penganggu
Hasil Uji Hipotesis
Uji statisik t ( Uji Parsial )
Hasilnya dapat dilihat melalui tabel 4.8 berikut:
Tabel 4.8
Hasil Uji Parsial
Unstandardized Coefficients
Model
1 (Constant)

B

Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

T

Sig.

6.481

3.416

5.700

4.035

.317

1.413 .169

Net Fixed Assets to Total Assets

.227

3.473

.014

.065 .948

Total Liabilitties to Total Assets

.132

3.697

.007

.036 .972

-15.509

4.228

-.775

-3.668 .001

-.167

1.287

-.017

-.130 .898

Current Assets to Total Assets

Current Liabilities to Total Assets
Sales Growth

1.898 .069

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17, (2013).
Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Current Assets to Total Assets
menunjukkan t hitung sebesar 1.413<1.703 (t tabel α=0.05 df=(33-6)=27) dan
signifikan (p value = 0.169> α = 0.05), maka H1 tidak diterima dan H0 gagal
ditolak, yang berarti variabel Current Assets to Total Assets secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap Financial Distress. Net Fixed Assets to Total
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Assets menunjukkan t hitung sebesar 0.948<1.703 (t tabel α=0.05 df=(33-6)=27)
dan signifikan (p value = 0.065> α = 0.05), maka H2 tidak diterima dan H0 gagal
ditolak, yang berarti variabel Net Fixed Assets to Total Assets secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap Financial Distress. Total Liabilities to Total
Assets menunjukkan t hitung sebesar 0.036<1.703 (t tabel α=0.05 df=(33-6)=27)
dan signifikan (p value = 0.972> α = 0.05), maka H3 tidak diterima dan H0 gagal
ditolak, yang berarti variabel Total Liabilities to Total Assets secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap Financial Distress. Current Liabilities to Total
Assets menunjukkan t hitung sebesar 3.688>1.703 (t tabel α=0.05 df=(33-6)=27)
dan signifikan (p value = 0.01< α = 0.05), maka H4 diterima dan H0 ditolak, yang
berarti variabel Current Liabilities to Total Assets secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap Financial Distress. Sales Growth menunjukkan t hitung
sebesar 0.130<1.703 (t tabel α=0.05 df=(33-6)=27) dan signifikan (p value =
0.898> α = 0.05), maka H5 tidak diterima dan H0 gagal ditolak, yang berarti
variabel sales growth secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap
financial distress.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan yang
berpengaruh signifikan adalah rasio Current Liabilities to Total Assets. Sedangkan
rasio Current Assets to Total Assets, Net Fixed to Total Assets, Total Liabilities to
Total Assets dan Sales Growth tidak berpengaruh signifikan terhadap Financial
Distress.
Uji F (Uji Simultan)
Hasil uji simultan variabel independen terhadap variabel dependen dengan
menggunakan program SPSS 17.0. Hasilnya dapat dilihat melalui tabel 4.9
berikut:
Tabel 4.9
Hasil Uji F
ANOVAb
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

229.304

5

45.861

Residual

161.888

27

5.996

Total

391.193

32

F
7.649

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), Sales Growth, Net Fixed Assets to Total Assets, Total Liabilitties to Total Assets,
Current Liabilities to Total Assets, Current Assets to Total Assets
b. Dependent Variable: Financial Distress

Sumber: Hasil output SPSS. V. 17, (2013).
Dengan df: α, (k-1), (n-k) atau 0.05, (6-1), (33-6) diperoleh besarnya nilai
F hitung sebesar 7.649. Karena nilai F hitung (7.649) > nilai F tabel (2.572), maka
dengan demikian, H6 diterima dan H0 ditolak. Hal ini berarti kelima variabel
dependen yakni Current Assets to Total Assets, Net Fixed Assets to Total Assets,
Total Liabilities to Total Assets, Current Liabilities to Total Assets dan Sales
Growth berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yakni
Financial Distress.
Koefisien Deteminan (Adjusted R2)
Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:
Tabel 4.10
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Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Model Summaryb
Model
1

R

R Square
a

.766

.586

Adjusted R Square
.510

Std. Error of the Estimate
2.448646

Durbin-Watson
1.694

a. Predictors: (Constant), Sales Growth, Net Fixed Assets to Total Assets, Total Liabilitties to Total Assets,
Current Liabilities to Total Assets, Current Assets to Total Assets
b. Dependent Variable: Financial Distress

Sumber: Hasil output SPSS. V.17, (2013)
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (Adjusted
R Square) adalah sebesar 0.510. hal ini menunjukkan bahwa 51% Financial
Distress dipengaruhi oleh Current Asset to Total Assets, Net Fixed Assets to Total
Assets, Total Liabilities to Total Assets, Current Liabilities to Total Assets dan
Sales Growth. Dan sisanya 49% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di kaji
dalam penelitian ini.
PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel Current Assets to
Total Assets menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap
Financial Distress. Penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Purwanti (2005) dan Pattinasarany (2010). Maka dapat diambil
kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel Current Assets to Total Assets
Tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur Financial Distress.
Variabel Net Fixed Assets to Total Assets menunjukkan hasil yang tidak
berpengaruh signifikan terhadap Financial Distress. Penelitian ini mendukung
hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purwanti (2005) dan Pattinasarany
(2010). Maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel Net
Fixed Assets to Total Assets tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur
Financial Distress.
Variabel Total Liabilities to Total Assets menunjukkan hasil yang tidak
berpengaruh signifikan terhadap Financial Distress. Penelitian ini mendukung
hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purwanti (2005), Widarjo dan
Setiawan (2009) dan Pattinasarany (2010). Maka dapat diambil kesimpulan dari
penelitian ini variabel Total Liabilities to Total Assets tidak dapat digunakan
sebagai alat untuk mengukur Financial Distress.
Variabel Current Liabilities to Total Assets menunjukkan hasil yang
signifikan terhadap Financial Distress. Penelitian ini tidak mendukung hasil
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purwanti (2005), Widarjo dan Setiawan
(2009). Berdasarkan teori, hubungan rasio CLTA dengan financial distress
adalah positif. Hal ini disebabkan semakin besar nilai rasio CLTA menandakan
semakin besar jumlah aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang lancar sehingga
probabilitas perusahaan terhadap financial distress akan semakin tinggi.
Sedangkan hasil rasio CLTA dalam penelitian ini bernilai negatif yang berarti
bahwa apabila semakin besar nilai rasio current liabilities to total assets maka
probabilitas perusahaan terhadap financial distress akan semakin rendah dan
apabila semakin kecil nilai rasio current liabilities to total assets maka
probabilitas perusahaan terhadap financial distress akan semakin tinggi. Maka
dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel current liabilities to
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total assets memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress yang berbeda
dengan teori sebelumnya yang menyatakan bahwa variabel current liabilities to
total assets memiliki pengaruh positif terhadap financial distress. Ini mungkin
disebabkan karena semakin besarnya aset perusahaan maka kebutuhan akan dana
juga akan semakin besar yang salah satunya dapat berasal dari pendanaan
eksternal yaitu hutang lancar. Perusahaan besar memiliki keuntungan aktivitas
serta lebih dikenal oleh publik dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga
kebutuhan hutang perusahaan yang besar akan lebih tinggi dari perusahaan kecil.
Selain itu, semakin besar aset perusahaan maka perusahaan semakin transparan
dalam mengungkapkan kinerja perusahaan kepada pihak luar, dengan demikian
perusahaan semakin mudah mendapatkan pinjaman karena semakin dipercaya
oleh kreditur.
Variabel sales growth menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap
financial distress. Penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Purwanti (2005), Widarjo dan Setiawan (2009) dan Pattinasarany
(2010). Maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel sales
growth tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur financial distress.
Secara simultan penelitian ini membuktikan bahwa variabel current assets
to tatol assets, net fixed assets to total assets, total liabilities to total asset, current
liabilities to total assets dan sales growth berpengaruh terhadap financial distress.
Maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa kelima variabel yang
digunakan secara simultan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur financial
distress.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut: (1)Current Assets to Total Assets tidak berpengaruh
signifikan terhadap financial distress, (2)Net Fixed Assets to Total Assets tidak
berpengaruh signifikan terhadap financial distress, (3)Total Liabilities to Total
Assets tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress, (4) Current
Liabilities to Total Assets berpengaruh signifikan terhadap financial distress, (5)
Sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress, (6)Current
Assets to Total Assets, Net Fixed Asset to Total Assets, Total Liabilities to Total
Asset, Current Liabilities to Total Assets dan Sales Growth berpengaruh
signifikan terhadap financial distress
Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan pada penelitian ini adalah: (1) Penelitian ini hanya
menggunakan lima variabel bebas dari sekian banyak rasio keuangan yang dapat
digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan, (2)
Sampel perusahaan yang digunakan kurang banyak dan periode yang digunakan
dalam penelitian ini hanya 3 tahun, (3) Penelitian ini hanya didasarkan pada
analisis fundamental, yaitu hanya melihat angka-angka pada laporan keuangan
kemudian diolah dengan alat pengujian statistik.
Saran
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Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah
sebagai berikut: (1) Perlu dilakukan penelitian kembali terhadap rasio Current
Liabilities to Total Assets karena hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian
terdahulu yang menyatakan bahwa rasio ini tidak memiliki pengaruh terhadap
Financial Distress dan berdasarkan teori rasio CLTA dalam penelitian ini
berbanding terbalik dengan teori yang ada, serta perlu digunakan variabel lain
selain variabel rasio keuangan berdasarkan penelitian ini, sebagai variabel
tambahan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang dapat digunakan untuk
mengukur secara signifikan kemungkinan perusahaan mengalami financial
distress. Variabel ini misalnya : rasio model Altman, SETA, CAMEL dan lain
sebagainya. (2) Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan Perlu memperluas
sampel perusahaan dengan mengikutkan seluruh perusahaan manufaktur dan
memperpanjang periode penelitian agar dapat membuktikan bahwa rasio-rasio
keuangan yang digunakan pada penelitian ini dapat digunakan untuk mengukur
financial distress. (3) Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan dapat juga
menggunakan analisis teknikal disamping analisis fundamental.
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