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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel rasio 
model Altman modifikasi adalah Net Working Capital to Total Assets, Retained 
Earnings to Total Assets, Earning Before Interest and Tax to Total Asset, dan 
Book Value of Equity to Total Debt secara simultan maupun parsial terhadap 
prediksi financial distrss pada perusahaan ritel dan wholesale yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. Alat yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah regresi logistik biner. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada model terjadi 
multikolinieritas sehingga variabel Retained Earnings to Total Assets dihapus 
agar model bebas dari multikolinieritas. Secara simultan variabel Net Working 
Capital to Total Assets, Earning Before Interest and Tax to Total Asset, dan Book 
Value of Equity to Total Debt berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial 
distress dengan tingkat signifikan 0.000 < 0,05. Secara parsial Net Working 
Capital to Total Assets dan Earning Before Interest and Tax to Total Asset tidak 
berpengaruh terhadap prediksi financial distress. Sedangkan secara parsial Book 
Value of Equity to Total Debt berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial 
distress dengan tingkat signifikan 0.033 < 0,05. Nilai Nagelkerke R2 
menunjukkan hasil sebesar 0.694 yang artinya 69.4% financial distress 
dipengaruhi oleh variabel rasio model Altman modifikasi dan 30.6% dipengaruhi 
oleh variabel lain diluar variabel rasio model Altman modifikasi. Hasil 
perhitungan kemampuan memprediksi model menunjukkan nilai tingkat 
kebenaran klasifikasi untuk perusahaan distress maupun perusahaan non distress 
adalah sebesar 93.9%.  
 
PENDAHULUAN 

 Laju pertumbuhan industri perdagangan terus mengalami perkembangan 
setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan 
ekonomi dunia. Pertumbuhan bisnis yang pesat tentu akan menyebabkan 
persaingan antar perusahaan juga semakin ketat. Maka selain memperhatikan 
faktor-faktor yang dapat membuat perusahaan sukses, perusahaan juga perlu 
memahami tentang kegagalan bisnis, karena bisnis selalu mempunyai 
kecenderungan untuk mengalami kesulitan bahkan kegagalan financial. Menurut 
Ramadhani dan Lukviarman (2009 : 16), financial distress merupakan tahapan 
penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan 
ataupun likuidasi.  
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 Dengan mengetahui kondisi financial distress sejak dini diharapkan 
perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi 
yang mengarah pada kebangkrutan. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan 
berbagai analisis laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui kondisi dan 
perkembangan financial perusahaan di masa yang akan datang. Salah satu analisis 
yang digunakan untuk mengukur financial distress adalah analisis diskriminan 
Altman Z-score.   
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 
rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 
1. Apakah variabel net working capital to total asset, retained earning to 

total asset, EBIT to total asset dan book value of equity to book value of 
total debt secara simultan berpengaruh signifikan terhadap prediksi 
financial distress pada perusahaan ritel dan wholesale yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah variabel net working capital to total asset, retained earning to 
total asset, EBIT to total asset dan book value of equity to book value of 
total debt secara parsial berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial 
distress pada perusahaan ritel dan wholesale yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 

LANDASAN TEORI 
Financial Distress 
  Ramadhani dan Lukviarman (2009 : 17) menyimpulkan bahwa, kesulitan 
keuangan adalah suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai 
untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang dagang atau beban 
bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan. Informasi 
Financial distress ini dapat dijadikan sebagai peringatan dini atas kebangkrutan 
sehingga menajemen dapat melakukan tindakan secara cepat untuk mencegah 
masalah sebelum terjadinya kebangkrutan. 
 Menurut Kamal (2012:20-21), ada beberapa indikator untuk melihat tanda 
tanda kesulitan keuangan yaitu: 
1. Indikator yang harus diamati oleh pihak eksternal perusahaan, misalnya:  

a. Penurunan jumlah deviden yang dibagikan kepada pemegang saham 
selama beberapa periode berturut-turut.  

b. Penurunan laba secara terus-menerus bahkan perusahaan mengalami 
kerugian.  

c. Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha.  
d. Pemecatan pegawai secara besar-besaran.  
e. Harga di pasar mulai menurun terus - menerus.  

2. Indikator yang harus diperhatikan oleh pihak internal perusahaan antara 
lain:  
a. Turunnya volume penjualan karena ketidakmampuan manejemen  

dalam menerapkan kebijakan dan strategi.  
b. Turunnya kemampuan perusahaan dalam mencetak keuntungan.  
c. Ketergantungan terhadap utang. Utang perusahaan sangat besar, 

sehingga biaya modalnya juga membengkak.   
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Rasio Model Altman Modifikasi 
 Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel rasio 
model Altman modifikasi karena sampel yang digunakan adalah perusahaan non 
manufaktur. Uraian untuk masing-masing variabel atau rasio keuangan yang 
digunakan dalam analisis diskriminan model Altman modifikasi adalah sebagai 
berikut:  

Net Working Capital to Total Asset  
Modal kerja terhadap total aset (working capital to total assets) digunakan 

untuk mengukur likuiditas aktiva perusahaan relative terhadap total 
kapitalisasinya atau untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam  memenuhi 
kewajiban jangka pendek. Indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi 
adanya masalah pada tingkat likuiditas perusahaan adalah indikator-indikator 
internal seperti ketidakcukupan kas, utang dagang membengkak, dan beberapa 
indikator lainnya (Kamal, 2012 : 31-32).    

Retained Earnings to Total Asset 
Laba ditahan terhadap total harta (retained earning to total assets) 

digunakan untuk mengukur profitabilitas kumulatif. Rasio ini mengukur 
akumulasi laba selama perusahaan beroperasi (Kamal, 2012 : 32). 

Menurut Maulana (2010:45), secara teori hubungan rasio laba ditahan 
terhadap total aktiva yang merupakan rasio profitabilitas dengan kondisi financial 
distress adalah negatif. Hal ini disebabkan semakin rendah rasio laba ditahan 
terhadap total aktiva menunjukkan semakin kecilnya peranan laba ditahan 
terhadap total aktiva menunujukkan semakin kecilnya peranan laba ditahan dalam 
membentuk dana perusahaan sehingga probabilitas perusahaan terhadap kondisi 
financial distress adalah semakin tinggi. 

Earning Before Interest and Tax to Total Asset 
Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total harta (earnings before 

interest and taxes to total assets) digunakan untuk mengukur produktivitas yang 
sebenarnyan dari aktiva perusahaan. Rasio tersebut mengukur kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan (Kamal, 2012 : 
32). 

Berdasarkan teori, hubungan rasio EBIT terhadap total aktiva yang 
merupakan rasio profitabilitas dengan kondisi financial distress adalah negatif. 
Hal ini disebabkan semakin rendah rasio EBIT terhadap total aktiva menunjukkan 
semakin kecilnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum 
bunga dan pajak dari aktiva yang digunakan sehingga probabilitas perusahaan 
terhadap kondisi financial distress adalah semakin tinggi (Maulana, 2010:45). 

Book Value of Equity to Book Value of Total Debt 
Nilai buku perusahaan adalah jumlah saham yang beredar dikalikan 

dengan nilai pasarnya. Nilai buku hutang merupakan biaya historis dari aktiva 
fisik perusahaan. Semakin kecil hasil dari perhitungan rasio ini maka perusahaan 
akan dapat dikatakan semakin buruk kondisinya. Berdasarkan teori, hubungan 
rasio nilai buku modal terhadap nilai buku hutang yang merupakan aktifitas 
dengan kondisi financial distress adalah negatif. Hal ini disebabkan semakin 
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rendah rasio nilai buku modal terhadap nilai buku hutang menunjukkan semakin 
kecilnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya 
dari modal sendiri, dimana hutang mencakup hutang jangka pendek dan jangka 
panjang sehingga probabilitas perusahaan terhadap kondisi financial distress 
adalah semakin tinggi (Maulana, 2010).  

Kerangka Pemikiran 
Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  
   H1                  

 
Rasio model Alman Modifikasi  
  H2 

 
    H3 

H4 
       
      H5 
                
      
 

Hipotesis  
 Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka 
hipotesis dari penelitian ini adalah: 
H1 : Rasio model Altman secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

prediksi financial distress pada perusahaan ritel dan wholesale yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H2  :  Variabel net working capital to total assets berpengaruh signifikan 
terhadap prediksi financial distress pada perusahaan ritel dan wholesale 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H3  :  Variabel retained earning to total assets berpengaruh signifikan 
terhadap prediksi financial distress pada perusahaan ritel dan wholesale 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H4  :   Variabel EBIT to total assets berpengaruh signifikan terhadap prediksi 
financial distress pada perusahaan ritel dan wholesale yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 

H5  :   Variabel book value of equity to book value of total debt berpengaruh 
signifikan terhadap prediksi financial distress pada perusahaan ritel dan 
wholesale yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 
METODA PENELITIAN 
Variabel Penelitian 
 Jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Variabel independen 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 
keuangan dalam model Altman modifikasi yang meliputi: 

Prediksi Financial Distress 
Perusahaan  Ritel & 

Wholesale (Y) 

NWC/TA (X1) 
 
RE/TA (X2) 
 
EBIT/TA (X3) 
 
BVofE/BVofTD (X4) 
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a.  Net Working Capital to Total Assets (X1) 
Metode perhitungannya adalah: 

 
b.  Retained Earnings to Total Assets (X2)  

Metode perhitungannya adalah: 

 
c.  Earning Before Interest and Taxes to Total Assets (X3)  

Metode perhitungannya adalah: 

  
d.  Book Value of Equity to Book Value of Total Debt (X4). 

Metode perhitungannya adalah: 

 
2. Variabel dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
yang tidak mengalami financial ditress (Y=0) dan perusahaan yang 
mengalami financial distress (Y=1). 

Populasi dan Sampel Penelitian 
 Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan ritel dan 
wholesale yang terdaftar di BEI sampai dengan akhir tahun 2011. Metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kriteria yang 
penulis gunakan dalam proses pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 
1. Seluruh perusahaan ritel dan wholesale yang telah menerbitkan laporan 

keuangan lengkap yang berakhir 31 Desember dan telah diaudit, untuk 
periode 2008 – 2011.  

2. Perusahaan sehat (non financial distress) jika, selama 2 tahun berturut-
turut tidak mengalami kondisi laba bersih negatif (Almilia dan Silvy, 2003 
: 13). 

3. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress) jika, 
selama 2 tahun berturut-turut mengalami kondisi laba bersih negatif 
(Almilia dan Silvy, 2003 : 13). 

4. Data laporan keuangan tahun 2008 digunakan untuk memprediksi kondisi 
financial distress tahun 2009-2010, data laporan keuangan tahun 2009 
digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress tahun 2010-2011. 
Dari data laporan keuangan periode 2008-2011 yang dipublikasikan maka 

yang digunakan sebagai penentuan apakah suatu perusahaan mengalami financial 
distress atau tidak adalah data laporan keuangan tahun 2009-2011. Sedangkan 
laporan keuangan tahun 2008-2009 adalah data yang akan diolah.  

Jenis dan Sumber Data 
 Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data-data 
yang akan diolah berasal dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu 
www.idx.co.id. 
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Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: 
1. Dokumentasi data 
2. Penelitian kepustakaan 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Analisis Data  
Seleksi sampel berdasarkan kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 4.1 
Seleksi Sampel Periode 2009-2011 

  2009-2010 2010-2011 
Perusahaan Retail & wholesale yang terdaftar di BEI 
Tidak memenuhi kriteria 

       43 
     (28) 

       43 
      (25) 

Tidak mengalami Financial distress 
Mengalami financial distress 

      12 
        3 

       15 
         3 

Total sampel 33 
Sumber : idx.co.id 

Analisis Pengujian Hipotesis  
Uji Multikolinieritas 

Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya 
di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas (Ghozali, 
2006:91). 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Multikolinearitas 

Correlation Matrix 
  Constant X1_NWC/TA     X2_RE/TA      X3_EBIT/TA      X4_BVE/BVTD     
Step 1 Constant 1.000 -.693 .722 .713 .644 

X1_NWC/TA    -.693 1.000 -.997 -.986 -.998 

X2_RE/TA       .722 -.997 1.000 .993 .991 
X3_EBIT/TA     .713 -.986 .993 1.000 .979 

X4_BVE/BVTD     .644 -.998 .991 .979 1.000 
Sumber : Output Pengolahan Data SPSS.V. 17.0 (2013) 

Dari tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa pada model regresi terjadi 
gejala multikolinieritas. Hal ini karena terdapat korelasi yang tinggi antara RE/TA 
dengan EBIT/TA, dengan nilai korelasi > 0.900. Jika asumsi multikolinieritas 
tidak terpenuhi maka salah satu metode treatment untuk mengatasinya adalah 
menghilangkan salah satu atau lebih variabel (Suliyanto, 2011:92). Dalam hal ini 
peneliti menghilangkan variabel RE/TA agar model bebas dari multikolineritas, 
dimana nilai korelasi antar variabel di bawah 0.90. Seperti yang terlihat pada tabel 
4.6 di bawah ini. 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Multikolineritas Setelah RE/TA Dihilangkan 

Correlation Matrix 
  Constant X1_NWC/TA      X3_EBIT/TA      X4_BVE/BVTD     

Step 1 Constant 1.000 .124 -.645 -.844 

X1_NWC/TA       .124 1.000 -.244 -.488 

X3_EBIT/TA       -.645 -.244 1.000 .455 
X4_BVE/BVTD    -.844 -.488 .455 1.000 

  Sumber : Output Pengolahan Data SPSS.V. 17.0 (2013) 

Menilai model fit 
Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi likelihood. Semakin 

kecil nilai -2log Likelihood semakin baik (Uyanto, 2006 : 268). 
Tabel 4.7 

Hasil Menilai Model  
Perbandingan nilai -2LL Awal dengan nilai -2LL Akhir 

 -2 Log Likelihood 
Step 0                                        31.293 
Step 1                                         13.032a 

 Sumber : Output Pengolahan Data SPSS.V. 17.0 (2013) 

Dari tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa adanya penurunan nilai -2Log 
Likelihood awal (Block number = 0) sebesar 31.293 menjadi -2Log Likelihood 
akhir (Block number = 1) sebesar 13.032. Terjadi penurunan sebesar 18.261. Ini 
menunjukkan bahwa model fit dengan data sehingga Ho tidak dapat ditolak 
karena terjadi penurunan model regresi yang lebih baik. 

Menilai kelayakan model 
Hipotesis untuk menilai fit model adalah (Ghozali, 2006:232): 

H0 : Model yang dihipotesakan fit dengan data 
Ha : Model yang dihopotesakan tidak fit dengan data 
Dasar pengambilan keputusan : jika probabilitas (Sig.) < 0,05 H0 ditolak 

Tabel 4.8 
Hasil Menilai Kelayakan Model Regresi 

Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square df Sig. 

1 2.945 8 .938 
        Sumber : Output Pengolahan Data SPSS.V. 17.0 (2013) 

Dari tabel 4.6 di atas menunjukkan besarnya nilai statistik nilai Hosmer 
and Lomeshow Goodness of Fit sebesar 2.945 dengan probabilitas signifikan 
0.938 nilainya jauh di atas 0.05. Hal ini berarti H0 tidak dapat ditolak. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa model Logistic Regression layak digunakan 
untuk analisis selanjutnya, karena model yang dihipotesakan fit dengan data. 

Pengujian Simultan 
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Tabel 4.9 
Hasil Pengujian Simultan 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
  Chi-square Df Sig. 

Step 1 Step 18.262 3 .000 

Block 18.262 3 .000 

Model 18.262 3 .000 
             Sumber : Output Pengolahan Data SPSS.V. 17.0 (2013) 

Hasil Omnibus Test of Model Coefficients pada Tabel 4.7 di atas 
menunjukkan bahwa nilai Chi-square sebesar 18.262 dengan degree of freedom = 
3 dan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi tersebut jauh lebih 
kecil dari 0.05, maka H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan 
signifikansi 5% variabel rasio model Altman secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap prediksi financial distress. 

Koefisien Determinasi 
Tabel 4.10 

Hasil Koefisien Determinasi 
                                       Model Summary 

Step 
-2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square Nagelkerke R Square 

1 13.032a .425 .694 
a. Estimation terminated at iteration number 10 because parameter 
estimates changed by less than ,001. 

           Sumber : Output Pengolahan Data SPSS.V. 17.0 (2013) 

Diketahui nilai Nagelkerke R square dari hasil pengolahan data dengan 
SPSS versi 17.0 menunjukkan hasil sebesar 0.694. hal ini menunjukkan bahwa 
69,4% financial distress dipengaruhi oleh net working capital to total asset, 
earning before interest and tax dan book value of equity to book value of total 
debt. Dan sisanya 30,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel dalam 
penelitian ini.  

Menilai tingkat kemampuan model 
Tabel 4.11 

Klasifikasi Variabel 
Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 Prediksi FD Percentage 
Correct  NFD FD 

Step 1 Prediksi FD NFD 26 1 96.3 

FD 1 5 83.3 

Overall Percentage   93.9 
a. The cut value is ,500 

   Sumber : Output Pengolahan Data SPSS.V. 17.0 (2013) 
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Berdasarkan klasifikasi variabel dapat diketahui bahwa hasil perhitungan 
kemampuan memprediksi model ini sangat bagus. Hal ini dapat diketahui dari 
tingkat sukses total (overall percentage) sebesar 93.9%. 

Uji Wald 
 Uji Wald digunakan untuk menguji apakah masing-masing koefisien 

regresi logistik signifikan. Jika P-value lebih kecil dari 0,05 maka koefisien dari 
model regresi logistik signifikan (Uyanto, 2006 : 268). 

Tabel 4.12 
Hasil Uji Wald 

Variables in the Equation 
  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a X1_NWC/TA 12.046 6.599 3.333 1 .068 170493.378 
X3_EBIT/TA -14.543 22.242 .427 1 .513 .000 

X4_BVE/BVTD -12.187 5.720 4.540 1 .033 .000 

Constant 2.813 2.388 1.387 1 .239 16.652 
a. Variable(s) entered on step 1: X1, X3, X4. 

            Sumber : Output Pengolahan Data SPSS.V. 17.0 (2013) 

Hasil pengujian untuk masing-masing variabel bebas sesuai dengan hasil 
regresi logistik pada tabel 4.10 di atas, antara lain: 
1. Net working capital to total asset (X1) terhadap prediksi financial distress 

(Y) 
Untuk variabel X1 mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 12.046, dan 
nilai tingkat signifikan sebesar 0.068 > 0.05. Dengan demikian, H2 tidak 
dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak yang berarti  net working capital 
to total asset tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial 
distress. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Archieliza 
Angelina (2008) dan Helmy Maulana (2010) 

2. Earning before interest and tax to total asset (X3) terhadap prediksi 
financial distress (Y) 
Untuk variabel X3 mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -14.543 dan 
nilai tingkat signifikan sebesar 0.513 > 0.05. Dengan demikian, H4 tidak 
dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak yang berarti Earning before 
interest and tax to total asset tidak berpengaruh signifikan terhadap 
prediksi financial distress. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 
Archieliza Angelina (2008) 

3. Book value of equity to book value of total debt (X4) terhadap prediksi 
financial distress (Y). 
Untuk variabel X4 mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -12.187 dan 
nilai tingkat signifikan sebesar 0.033 < 0.05. Dengan demikian, H5 
diterima dan H0 ditolak yang berarti Book value of equity to book value of 
total debt berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial distress. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Archieliza Angelina 
(2008). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan dalam 
penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Antara variabel retained earning dengan earning before interest and tax 

terdapat korelasi yang tinggi yaitu > 0.900. Sehingga variabel retained 
earning dihapus dari penelitian agar model regresi bebas dari 
multikolinearitas. 

2. Variabel Net Working Capital to Total Assets, EBIT to Total assets, dan 
Book Value of Equity to Book Value of Total Debt secara simultan atau 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial distress 
perusahaan ritel dan wholesale yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode penelitian 2008-2011.  

3. Variabel net working capital to total asset (NWC/TA) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap prediksi financial distress pada perusahaan ritel dan 
wholesale periode penelitian 2008-2011. 

4. Variabel earning before interest and tax to total asset (EBIT/TA) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial distress pada 
perusahaan ritel dan wholesale periode penelitian 2008-2011. 

5. Variabel book value of equity to book value of total debt (BVofE/BVofTD) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial distress pada 
perusahaan ritel dan wholesale periode penelitian 2008-2011. 
Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat penulis 

berikan adalah: 
1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel rasio 

model prediksi financial distress lainnya selain variabel rasio model 
Altman, untuk dijadikan sebagai pembanding dalam memprediksi 
kemungkinan perusahaan akan mengalami kondisi financial distress. 

2. Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan untuk memperluas sampel dengan 
mengikutkan semua sektor industri jasa dan service serta memperpanjang 
periode penelitian untuk dapat membuktikan bahwa rasio-rasio keuangan 
yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi 
kondisi financial distress untuk tahun mendatang. 
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