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LAMPIRAN (Data Rasio Keuangan Dan Arus Kas 

Operasi Perusahaan) 

Tahun EMITEN CR TATO ROA DAR CFS Springate 

2014 AKKU 1,96658 0,04700 -0,06556 0,95738 -11,47473 0 

2014 AKPI 1,13194 0,87353 0,01558 0,53488 0,19243 0 

2014 ALKA 1,26723 5,02437 0,01086 0,03417 -0,01531 1 

2014 ARGO 0,40986 0,71878 -0,20801 1,14882 -0,02039 0 

2014 BIMA 0,92400 2,75506 0,09657 2,86356 0,04161 1 

2014 BRAM 1,41562 0,67375 0,05153 0,42053 0,14070 0 

2014 BULL 1,05441 0,20792 -0,07788 0,56827 0,12700 0 

2014 CITA 1,52145 0,06017 -0,13788 0,41050 -1,26051 0 

2014 CTBN 1,80069 0,79818 0,09804 0,43709 0,14500 1 

2014 DSSA 1,90736 0,46029 0,00669 0,35662 0,04627 0 

2014 ESTI 0,70673 0,67794 -0,09174 0,66244 -0,02778 0 

2014 GOLD 9,03609 0,48153 0,03145 0,15664 0,00454 1 

2014 HDTX 0,97351 0,27824 -0,02452 0,85682 -0,09829 0 

2014 INRU 1,00292 0,33065 0,00477 0,61393 -0,02542 0 

2014 INTD 3,88250 1,85487 0,07036 0,44028 0,04272 1 

2014 JSPT 2,36349 0,35389 0,08868 0,35454 0,21655 1 

2014 KONI 1,03605 1,01912 0,01057 0,75022 0,08442 0 

2014 LION 3,68782 0,62400 0,08050 0,29617 0,16118 1 

2014 LMSH 5,33332 1,76603 0,05392 0,20167 0,04015 1 

2014 MERK 4,58587 1,21398 0,25616 0,23460 0,26972 1 

2014 MTSM 18,98501 0,22707 -0,01225 0,12053 -0,24306 1 

2014 OMRE 1,81983 0,30363 0,13228 0,22559 -0,03739 1 

2014 PLIN 1,85664 0,33481 0,07899 0,47935 0,42453 1 

2014 POOL 4,70975 0,11004 0,11610 0,13841 0,22263 1 

2014 PTSP 1,48905 1,27912 0,07291 0,48594 0,03830 1 

2014 RDTX 0,90315 0,26252 0,14157 0,17750 0,67905 1 

2014 SCBD 2,16164 0,17291 0,02365 0,29196 0,05682 0 

2014 SKLT 1,18380 2,02242 0,05003 0,59251 0,03434 1 

2014 SONA 3,19575 1,10805 0,09920 0,38690 0,13716 1 

2014 TBMS 0,79391 3,47339 0,02452 0,88875 0,01114 1 

2014 TFCO 1,84412 0,82693 -0,01344 0,15765 0,06239 0 
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2014 TGKA 1,55335 3,82986 0,06680 0,70256 0,01878 1 

2014 TIRA 1,25662 1,20911 0,00661 0,63836 0,05135 0 

2015 AIMS 39,32657 0,00728 -0,10344 0,04257 21,80769 0 

2015 AKKU 5,06340 0,69105 -0,17670 0,66117 -0,56072 0 

2015 AKPI 1,03064 0,69975 0,00959 0,61585 -0,02518 0 

2015 ALKA 1,01475 5,17980 -0,00813 0,57109 -0,00384 1 

2015 APII 1,45198 0,47909 0,04372 0,47707 0,06181 0 

2015 ARGO 0,29386 0,34751 -0,08378 1,24296 -0,09300 0 

2015 BIMA 0,93024 2,23350 -0,00775 3,02909 0,17309 1 

2015 BLTZ 0,38123 0,50002 -0,04519 0,39614 -0,00651 0 

2015 BMSR 1,61226 4,16434 -0,01285 0,68382 -0,07941 1 

2015 BRAM 1,80647 0,71228 0,04308 0,37316 0,12608 1 

2015 BSSR 0,83523 1,48968 0,15169 0,39641 0,16822 1 

2015 BTEL 0,00837 0,26448 -3,58300 6,18874 -0,24715 0 

2015 CANI 0,18453 0,03466 -0,05646 0,91461 0,60846 0 

2015 CITA 0,75428 0,00497 -0,12204 0,53789 -17,19815 0 

2015 CTBN 1,65010 0,49270 0,03529 0,41949 0,18404 0 

2015 DSSA 1,53276 0,28780 -0,00386 0,47117 0,00154 0 

2015 EPMT 2,17367 2,58984 0,08109 0,39682 0,03517 1 

2015 ESTI 0,67477 0,65064 -0,18448 0,77085 -0,01078 0 

2015 FISH 1,14565 3,26805 0,03263 0,79520 -0,00175 1 

2015 GDYR 0,93656 1,29404 -0,00093 0,53500 0,07866 0 

2015 GEMS 2,79432 0,95542 0,00565 0,33045 -0,02337 0 

2015 GOLD 7,27803 0,57338 -0,04659 0,17916 0,00444 0 

2015 IBST 2,23263 0,12123 0,07538 0,28638 0,52687 1 

2015 ICON 1,51090 0,41616 0,00945 0,61692 0,20278 0 

2015 INPP 1,41410 0,11979 0,02291 0,19364 0,10583 0 

2015 INRU 1,02154 0,28877 -0,00824 0,62522 0,26346 0 

2015 INTD 9,67054 1,80095 0,05283 0,34224 0,07334 1 

2015 JECC 1,05005 1,22442 0,00181 0,72929 0,01296 0 

2015 JSPT 2,81540 0,30954 0,05747 0,32715 0,12879 1 

2015 KONI 0,96854 0,92633 -0,03013 0,79719 -0,09761 0 

2015 LION 3,80232 0,60884 0,07198 0,28894 0,15235 1 

2015 LMSH 8,08894 1,30509 0,01453 0,15952 0,06249 1 

2015 MKPI 0,93075 0,36685 0,15582 0,50446 0,72403 1 

2015 MTSM 15,64759 0,26752 -0,05306 0,12575 -0,13716 0 

2015 NELY 3,16371 0,45644 0,06739 0,14468 0,32808 1 

2015 OMRE 1,84381 0,31991 -0,02824 0,20708 0,01161 0 

2015 PDES 1,00104 0,84937 0,01728 0,54722 0,16307 0 
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2015 PNSE 1,67732 0,52266 0,03638 0,34624 0,15297 0 

2015 POOL 2,93225 0,04000 0,05279 0,13928 -0,30891 0 

2015 PSDN 1,21074 1,48349 -0,06870 0,47724 -0,02469 0 

2015 PTIS 0,27369 0,23590 -0,16559 0,62459 0,07020 0 

2015 PTSP 1,00046 1,39640 -0,00537 0,53381 0,06281 0 

2015 PUDP 1,64135 0,30606 0,06266 0,30446 0,04671 0 

2015 RDTX 2,06137 0,22554 0,13816 0,15095 0,68060 1 

2015 RODA 3,23661 0,32668 0,14839 0,22408 -0,29382 1 

2015 SCBD 1,21950 0,18220 0,02863 0,32106 0,45008 0 

2015 SKBM 1,14512 1,78191 0,05252 0,54991 0,04586 1 

2015 SKLT 1,19246 1,97583 0,05321 0,59682 0,03982 1 

2015 SKYB 6,68051 0,00000 -1,48675 1,25042 0,00000 0 

2015 SONA 3,21883 1,17428 0,03248 0,37566 0,06482 1 

2015 STTP 1,57887 1,32544 0,09674 0,47446 0,07658 1 

2015 TALF 4,37638 1,09713 0,07765 0,19347 0,02015 1 

2015 TBMS 0,88733 3,95168 0,01663 0,83396 0,12781 1 

2015 TFCO 3,03396 0,58614 0,00519 0,09410 0,14620 0 

2015 TGKA 1,59781 3,60007 0,07408 0,68147 0,02045 1 

2015 TIRA 1,30153 1,17123 0,00545 0,62141 0,10656 0 

2015 UNIT 0,59624 0,25679 0,00084 0,47241 -0,20924 0 

2015 YPAS 1,22473 0,99360 -0,03539 0,46130 0,12140 0 

2016 AKPI 1,12876 0,78260 0,02003 0,57184 0,18787 0 

2016 ALKA 0,91889 8,42933 0,00378 0,55274 0,01090 1 

2016 ANJT 1,43002 0,25603 0,01752 0,32462 0,15601 0 

2016 APII 1,51191 0,41720 0,03890 0,41357 0,23437 0 

2016 ARGO 0,31349 0,41900 -0,22140 1,49064 -0,35153 0 

2016 ARII 0,17718 0,03526 -0,07719 0,82955 -0,23031 0 

2016 ARTA 7,80648 0,22527 0,01255 0,16626 0,25636 0 

2016 BAYU 1,69659 2,45734 0,04160 0,42937 -0,00441 1 

2016 BRAM 1,89084 0,74410 0,07532 0,33208 0,21906 1 

2016 BTEL 0,00531 0,10957 -0,61032 9,85321 -0,01697 0 

2016 BYAN 2,54610 0,67357 0,02185 0,77185 0,17906 1 

2016 CANI 0,18582 0,03826 -0,04983 1,00911 -0,30082 0 

2016 CITA 1,16225 0,17839 -0,09730 0,64683 0,14572 0 

2016 CTBN 2,59188 0,61369 -0,00582 0,26173 0,24618 0 

2016 DSSA 1,74769 0,31895 0,02902 0,42516 0,03448 0 

2016 DUTI 3,88742 0,20530 0,08673 0,19596 -0,12433 1 

2016 EPMT 2,51510 2,67187 0,07847 0,34813 0,01293 1 

2016 ESTI 1,37942 0,71135 0,06327 0,67326 -0,04075 0 
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2016 GDYR 0,86447 1,37513 0,01468 0,50127 0,04029 0 

2016 GLOB 0,15891 7,54645 -1,58374 10,11578 0,00358 0 

2016 GMTD 1,16514 0,23595 0,07071 0,48033 -0,11897 0 

2016 IBST 2,54159 0,12887 0,02296 0,36258 0,76303 0 

2016 INTD 42,34228 1,58120 0,02622 0,26906 0,07355 1 

2016 JSPT 2,17312 0,27726 0,04355 0,31853 0,30218 0 

2016 KOIN 1,16034 2,04526 -0,00001 0,82881 -0,02068 1 

2016 KONI 0,92673 0,95231 -0,05972 0,85244 0,07773 0 

2016 LPIN 0,71350 0,29664 -0,13401 0,89202 -0,12239 0 

2016 MBAP 3,40902 1,60820 0,23298 0,21263 0,19276 1 

2016 MDIA 3,80137 0,59081 0,21855 0,25372 0,21546 1 

2016 OMRE 4,05421 0,05680 0,07465 0,03446 -0,62846 1 

2016 PNSE 1,75065 0,44855 -0,00131 0,45256 -0,33760 0 

2016 PSKT 0,51523 0,11436 -0,08488 0,58611 -0,44298 0 

2016 PTIS 0,27369 0,23590 -0,16559 0,62459 0,07020 0 

2016 PTSP 0,92863 1,63297 0,01555 0,53249 0,10183 1 

2016 RDTX 3,25267 0,19359 0,12371 0,13003 0,60410 1 

2016 RODA 5,38229 0,14996 0,01784 0,19321 -0,21125 0 

2016 SCBD 0,78926 0,18252 0,05878 0,27867 0,41571 0 

2016 SKLT 1,31532 1,46743 0,03633 0,47883 0,00197 1 

2016 SKYB 6,55075 0,00000 1,11966 0,03590 0,00000 1 

2016 SONA 2,51432 1,37594 -0,01414 0,43307 0,08543 1 

2016 STTP 1,65097 1,12489 0,07452 0,50004 0,06369 1 

2016 SUPR 2,34571 0,12992 0,02229 0,66596 0,77833 0 

2016 TALF 2,92289 0,64584 0,03418 0,14719 0,03244 1 

2016 TFCO 3,23463 0,57830 0,01932 0,09516 0,13118 0 

2016 TGKA 1,72096 3,57953 0,07861 0,64858 0,04191 1 

2016 TRIO 0,05446 3,99407 -1,17431 16,83442 -0,00712 0 

2016 VOKS 1,33356 1,21229 0,09594 0,59895 0,09605 1 

2016 YPAS 0,97364 0,99313 -0,03901 0,49332 -0,06023 0 

2017 AKKU 2,52151 0,02534 -0,02877 0,52777 0,85482 0 

2017 ALDO 1,44045 1,42117 0,05822 0,53996 0,01793 1 

2017 ARGO 0,18433 0,33840 -0,15104 1,73427 -0,01133 0 

2017 BAYU 1,71315 2,44792 0,04338 0,46614 0,01703 1 

2017 CITA 0,54323 0,27051 0,01773 0,65855 -0,05824 0 

2017 CTBN 2,46726 0,33242 -0,08106 0,29542 0,05865 0 

2017 DSSA 1,65995 0,48292 0,04685 0,46864 0,07124 1 

2017 DUTI 3,79391 0,16252 0,06133 0,21188 0,28355 1 

2017 EPMT 2,80083 2,64875 0,06973 0,30906 -0,01035 1 
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2017 GDYR 0,86070 1,30296 -0,00723 0,56710 0,10217 0 

2017 GLOB 0,13143 10,22057 -0,24123 12,24829 0,00453 1 

2017 GMTD 1,19469 0,19093 0,05490 0,43363 0,00791 0 

2017 HDTX 0,22870 0,32053 -0,20992 0,91734 0,12381 0 

2017 INTD 16,34273 1,06973 0,03378 0,27171 0,06587 1 

2017 JSPT 1,68802 0,27238 0,04350 0,32402 0,14739 0 

2017 OMRE 1,75576 0,04301 -0,01560 0,05395 -0,10156 0 

2017 PBSA 3,52863 0,74883 0,11478 0,26344 0,34513 1 

2017 PCAR 2,81831 0,96182 0,00263 0,31917 -0,09874 0 

2017 PNSE 1,70235 0,44120 0,05460 0,42990 0,18475 0 

2017 PTIS 0,49562 0,27501 -0,05285 0,59298 0,37624 0 

2017 PTSP 0,89046 1,75260 0,03347 0,51830 0,10635 1 

2017 SCBD 0,90094 0,17953 0,03913 0,25461 0,37526 0 

2017 SKLT 1,26306 1,43676 0,03610 0,51662 0,00236 1 

2017 SKYB 7,17989 0,06070 -0,05180 0,02464 -1,70611 0 

2017 STTP 2,64090 1,20619 0,09222 0,40883 0,10662 1 

2017 SUPR 2,48292 0,15135 0,02625 0,67539 1,09232 0 

2017 TFCO 3,38527 0,65402 0,00988 0,11010 0,10241 0 

2017 TIRA 1,35021 0,71211 -0,03150 0,53663 -0,01162 0 

2017 TRIO 0,25993 7,58392 -0,71007 14,33974 -0,03865 0 

2017 YPAS 0,89473 0,99686 -0,04777 0,58130 -0,08961 0 

2018 ARGO 0,12197 0,35105 -0,10280 1,90660 -0,05648 0 

2018 BRAM 2,14877 0,89217 0,06537 0,25654 0,15712 1 

2018 BTEL 0,00016 0,01195 -1,00991 22,61056 0,00352 0 

2018 CTBN 1,82738 0,54990 -0,03723 0,36567 -0,24688 0 

2018 DUTI 3,60406 0,17604 0,08911 0,25532 0,61148 1 

2018 GEMS 1,31969 1,49071 0,14343 0,54951 0,07620 1 

2018 GMTD 1,37130 0,20258 0,04904 0,39014 0,03094 0 

2018 JECC 1,09884 1,54090 0,04248 0,70732 0,00232 1 

2018 KOIN 1,09331 2,04617 -0,01168 0,87952 0,00143 1 

2018 OMRE 1,03346 0,03680 0,03150 0,09524 -0,40694 0 

2018 PEHA 1,03822 0,54743 0,07133 0,57735 -0,07896 0 

2018 PTSP 1,06827 2,03455 0,06403 0,46588 0,10062 1 

2018 SCBD 0,98926 0,18741 0,03330 0,23846 0,31550 0 

2018 SKLT 1,22443 1,39842 0,04276 0,54605 0,01402 1 

2018 STTP 1,84846 1,0744 0,09695 0,37428 0,08667 1 

2018 SUPR 1,34972 0,16278 -0,10487 0,74552 0,86171 0 

2018 TCID 5,75911 1,08327 0,07077 0,19331 0,073 1 
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LAMPIRAN (Output SPSS) 

Statistik Deskriptif (0) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

CR 104 .000 39.327 2.04759 4.210797 

TATO 104 .000 7.584 .62821 1.099271 

ROA 104 -3.583 .071 -.12030 .438880 

DAR 104 .025 22.611 1.27268 3.280338 

CFFO_TR 104 -17.198 21.808 -.02971 2.980111 

Financial_Condition_Springate 104 .00 .00 .0000 .00000 

Valid N (listwise) 104     

 

Statistik Deskriptif (1) 

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

CR 82 .131 42.342 3.34965 5.273789 

TATO 82 .000 10.221 1.65267 1.689473 

ROA 82 -.241 1.120 .07803 .132113 

DAR 82 .034 12.248 .60709 1.375427 

CFFO_TR 82 -.628 .724 .10578 .201458 

Financial_Condition_Springate 82 1.00 1.00 1.0000 .00000 

Valid N (listwise) 82     

 

Regresi Logistik 

Block 1: Method = Enter 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 214.921 5 .000 

Block 214.921 5 .000 

Model 214.921 5 .000 
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Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 40.322a .685 .918 

 

a. Estimation terminated at iteration number 12 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 1.211 8 .997 

 

Classification Tablea 

 Observed Predicted 

Financial_Condition_

Springate 

Percentage 

Correct 

Keuangan 

Sulit 

Keuangan 

Sehat 

Step 1 

Financial_Condition_S

pringate 

Keuangan 

Sulit 

100 4 96.2 

Keuangan 

Sehat 

7 75 91.5 

Overall Percentage   94.1 

 

a. The cut value is .500 

 

Variables in the Equation 

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

Step 1a 

CR .993 .273 13.204 1 .000 2.700 

TATO 7.345 1.923 14.582 1 .000 1548.149 

ROA 
124.048 28.383 19.102 1 .000 7.474E+05

3 

DAR -.692 1.427 .235 1 .628 .501 

CFFO_TR -.799 .381 4.410 1 .036 .450 

Constant -12.071 2.684 20.229 1 .000 .000 
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a. Variable(s) entered on step 1: CR, TATO, ROA, DAR, CFFO_TR. 

 

Uji Beda 

Tabel 4.8 Uji Beda Proporsi Rasio Manajemen Liabilitas 

 

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Diffe

rence 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

DAR 

Equ

al 

vari

ance

s 

assu

med 

7.7

35 

.00

6 

1.721 184 .087 .6655

97 

.386706 -.097352 1.4285

45 

Equ

al 

vari

ance

s 

not 

assu

med 

  1.871 144.

894 

.063 .6655

97 

.355722 -.037478 1.3686

71 
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	Brigham & Ehrhardt (2013:100) mengklasifikasikan rumus rasio manajemen aset menjadi empat rumus sebagai berikut:
	1) Total Asset Turnover
	Rasio ini menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam seluruh aset yang berputar dalam satu periode tertentu atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan penjualan bagi perusahaan. Semakin besar hasil rasio ini maka semakin besar jug...
	𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔 𝑻𝒖𝒓𝒏𝒐𝒗𝒆𝒓= ,𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 -𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭.
	2) Days Sales Outstanding (DSO) atau Average Collection Periode (ACP)
	Rasio penagihan rata-rata ini digunakan untuk mengukur nilai piutangan perusahaan yang dihitung dengan membagi piutang dengan rata-rata penjualan harian untuk menemukan jumlah hari penjualan yang terikat dengan piutang. Maka rasio ini mewakili panjang...
	𝑫𝑺𝑶= ,𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒗𝒂𝒃𝒍𝒆 -𝑨𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒆𝒓 𝒅𝒂𝒚.
	3) Inventory Turnover
	Rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi perusahaan. Semakin besar hasil rasio ini maka semakin cepat perputaran persediaan karena kegiatan penjualan yang cepat juga. Inventory turnover bisa dihitu...
	𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒚 𝑻𝒖𝒓𝒏𝒐𝒗𝒆𝒓= ,𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐏𝐨𝐤𝐨𝐤 𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 -𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚𝐚𝐧.
	4) Fixed Assets Turnover
	Rasio fixed assets turnover digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan pada aset tetap perusahaan yang berputar dalam suatu periode. Semakin besar hasil rasio ini maka semakin cepat perputaran aset tetap perusahaan dalam menghasilkan pe...
	𝑭𝒊𝒙𝒆𝒅 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔 𝑻𝒖𝒓𝒏𝒐𝒗𝒆𝒓= ,𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 -𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐓𝐞𝐭𝐚𝐩.
	2.1.5 Profitabilitas
	Brigham & Ehrhardt (2013:107) menyatakan rasio profitabilitas merupakan perhitungan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin melalui imbalan hasil dari serangkaian investasi dalam aktivitas perusahaan. Kemudian menurut ...
	Murhadi, 2017:63-64 dalam Sanny (2019) mengklasifikasikan rumus rasio profitabilitas menjadi lima rumus sebagai berikut:
	1) Gross Profit Margin atau Gross Profit Rate
	Rasio Gross Profit Margin merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur tingkat laba kotor perusahaan. Semakin rendah hasil perhitungan rasio Gross Profit Margin, maka semakin buruk kinerja keuangan perusahaan karena dinilai tidak mampu meng...
	𝑮𝒓𝒐𝒔𝒔 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 = ,𝑵𝒆𝒕 𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔+𝑪𝒐𝒔𝒕 𝒐𝒇 𝑮𝒐𝒐𝒅𝒔 𝑺𝒐𝒍𝒅 -𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆.
	2) Operating Margin atau Operating Income Margin
	Rasio Operating Margin merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur tingkat laba operasi perusahaan. Semakin rendah hasil perhitungan Operating Margin, maka semakin buruk kinerja keuangan perusahaan karena dinilai tidak mampu mengelola biay...
	𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 = ,𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈𝒔 𝑩𝒆𝒇𝒐𝒓𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑻𝒂𝒙𝒆𝒔 -𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆.
	3) Profit Margin atau Net Profit Margin
	Rasio Net Profit Margin merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur tingkat laba bersih perusahaan. Rasio ini berusaha untuk menyimpulkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi. Ketika hasil Net Profit Margin s...
	𝑵𝒆𝒕 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 = ,𝑵𝒆𝒕 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 -𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆.
	4) Return on Equity
	Rasio Return on Equity merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur seberapa besar tingkat pengembalian ekuitas dari laba bersih perusahaan. Bisa juga diartikan bahwa rasio ini mengukur besaran tingkat laba yang akan diperoleh investor (pem...
	𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒐𝒏 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 = ,𝑵𝒆𝒕 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 -𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚.
	5) Return on Assets
	Rasio Return on Assets merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur seberapa besar tingkat pengembalian aset dari laba bersih perusahaan. Semakin tinggi hasil perhitungan Return on Assets menunjukkan bahwa semakin tinggi juga tingkat pengem...
	𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒐𝒏 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔= ,𝑵𝒆𝒕 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 -𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔.
	2.1.6 Rasio Manajemen Liabilitas (Leverage)
	Brigham & Ehrhardt (2013:103) menyatakan rasio leverage merupakan perhitungan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kebutuhan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui dana pinjaman. Kemudian Hanafi & Halim, 2012:75 dalam Siregar et al. ...
	Brigham & Ehrhardt (2013:103) mengklasifikasikan rumus rasio manajemen liabilitas menjadi tiga rumus sebagai berikut:
	1) Debt Ratio atau Debt to Assets Ratio
	Debt to Assets Ratio merupakan salah satu rasio leverage yang digunakan untuk menilai besaran porsi aset perusahaan yang berasal dari liabilitas. Semakin besar nilai rasio ini bisa memberikan sinyal negatif terkait kinerja keuangan perusahaan, karena ...
	𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒕𝒐 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 = ,𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒃𝒕 -𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔.
	2) Debt to Equity Ratio
	Debt to Equity Ratio merupakan salah satu rasio leverage yang digunakan untuk membandingkan antara nilai liabilitas dengan eukitas perusahaan. Rasio merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas ketika mengalami likuidasi. Semakin ...
	𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒕𝒐 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 = ,𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒃𝒕 -𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚.
	3) Debt to Market Value
	Debt to Market Value adalah rasio menggunakan nilai pasar ekuitas perusahaan sebagai pembagi pada rasio ini, contohnya menggunakan lembar saham yang dikalian pada harga pasar setiap lembaran saham perusahaan. Ketika hasil perhitungan rasio ini memilik...
	𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝒅𝒆𝒃𝒕 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 = ,𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒃𝒕 -𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒃𝒕+𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒐𝒇 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚.
	2.1.7 Arus Kas Operasi
	Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2 paragraf 13 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009) nilai arus kas dari kegiatan operasional perusahaan menjadi indikator yang mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan selanjutnya seperti meme...
	Berdasarkan PSAK Nomor 2 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009) informasi arus kas perusahaan bisa menjadi suatu instrumen untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas pada setiap kegiatan usahanya, sehingga pemakai bisa menggu...
	1) Aktivitas operasi yang aliran kas masuk dan keluar perusahaan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Arus kas masuk terjadi ketika penerimaan kas (pendapatan) perusahaan lebih besar daripada pengeluran kas (beban), sedangkan arus kas keluar ...
	2) Aktivitas investasi merupakan aliran kas yang berasal dari penyediaan dan penagihan  pinjaman serta pembelian dan pelepasan investasi serta aset tetap perusahaan seperti peralatan, property dan pabrik
	3) Aktivitas pendanaan aliran kas perusahaan berasal dari setiap komponen liabilitas dan ekuitas yang melibatkan perolehan modal dari pemilik dan penyediaan pengembalian atas investasinya kepada mereka serta peminjaman modal dari kreditur dan pelunasa...
	Selain klasifikasi aktivitas, aliran kas dalam penyajiannya dibedakan menjadi dua metode, yaitu:
	1) Metode langsung ini merupakan kelompok utama dari penerimaan kas dan setara kas bruto dan pembayaran kas bruto yang diungkapkan. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna bagi para analisa keuangan untuk mengestimasi arus kas masa depan perusa...
	2) Metode tidak langsung ini berisi laba bersih yang disesuaikan dengan koreksi dari transaksi buka kas untuk periode sebelumnya dan periode kedepannya serta pendaptan atau beban perusahaan yang berkaitan dengan arus kas yang berasal dari aktivitas in...
	2.2 Pengembangan Hipotesis
	2.2.1 Pengaruh Likuiditas Pada Kesulitan Keuangan
	Rasio likuiditas merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi likuiditas jangka pendeknya (Brigham & Ehrhardt, 2013:97). Rasio likuiditas cenderung membandingkan aset lancar dengan liabilitas lancar. Ap...
	Cinantya & Merkusiwati (2015) melakukan penelitian terkait pengaruh tata kelola, indikator keuangan, dan ukuran perusahaan pada kondisi kesulitan keuangan. Peneliti memakai rasio likuiditas dan rasio leverage untuk mengetahui pengaruh indikator keuang...
	Penelitian dari Yustika et al. (2015) mengenai pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, operating capacity, dan biaya agensi manajerial terhadap financial distress juga memberikan hasil bahwa variabel likuiditas yang diproksikan melalui rumus cu...
	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Amboningtyas (2018) juga sejalan dengan hasil penelitian di atas. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan sebagai variabel untuk memprediksi kondisi kesulitan keuangan. Penelitian ini mengguna...
	Kemudian penelitian dari Asfali (2019) mengenai pengaruh rasio likuiditas terhadap financial distress perusahaan kimia yang diproksikan dalam bentuk current ratio berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan dari rasio likuiditas pada perusah...
	Sesuai dengan pengertian dan bukti-bukti empiris yang sudah dijelaskan, maka saat perusahaan dengan rasio likuiditas yang cenderung buruk, perusahaan tersebut mengalami kondisi kesulitan keuangan. Berdasarkan teori dan bukti-bukti empiris yang telah ...
	H1 : Perusahaan yang memiliki tingkat rasio likuiditas rendah cenderung memiliki kondisi kesulitan keuangan
	2.2.2 Pengaruh Aktivitas Pada Kesulitan Keuangan
	Rasio manajemen aset merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengoperasikan asetnya (Brigham & Ehrhardt, 2013:100). Ketika hasil rasio manajemen aset perusahaan memiliki nilai yang rendah hal ini mengindikasika...
	Rahmawati (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh kapasitas operasi, pertumbuhan penjualan, komisaris independen, dan kepemilikan publik terhadap financial distress. Variabel kapasitas dalam penelitian ini diukur menggunakan rumus total asset tur...
	Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Amboningtyas (2018) juga sama dengan hasil penelitian di atas. Penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan sebagai variabel untuk memprediksi kondisi kesulitan keuangan. Penelitian ini menggunakan...
	Kemudian penelitian dari Asfali (2019) mengenai pengaruh rasio aktivitas terhadap financial distress perusahaan kimia yang diproksikan dalam bentuk total asset turnover (TATO) berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan dari rasio manajemen ...
	Sesuai dengan pengertian dan bukti-bukti empiris yang sudah dijelaskan, maka saat perusahaan dengan rasio manajemen aset yang cenderung buruk, perusahaan tersebut mengalami kondisi kesulitan keuangan. Berdasarkan teori dan bukti-bukti empiris yang te...
	H2 : Perusahaan yang memiliki tingkat rasio manajemen aset rendah cenderung memiliki kondisi kesulitan keuangan
	2.2.3 Pengaruh Profitabilitas Pada Kesulitan Keuangan
	Rasio profitabilitas merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melakukan kegiatan penjualan (Brigham & Ehrhardt, 2013:107). Ketika hasil rasio probabilitas perusahaan mem...
	Lalu penelitian dari (Liana, 2014) yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan untuk memprediksi kondisi kesulitan keuangan perusahaan manufaktur memberikan hasil bahwa rasio profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan sebagai salah satu instru...
	Kemudian penelitian dari Gobenvy (2014) yaitu pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap financial distress juga memberikan hasil bahwa rasio profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan sebagai salah satu instrumen dalam me...
	Selanjutnya penelitian dari Yustika et al. (2015) juga memberikan hasil bahwa variabel rasio profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan sebagai salah satu instrumen untuk memprediksi kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Penelitian ini berkaita...
	Penelitian Ayu et al. (2017) berhubungan dengan pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap financial distress. Variabel profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus return on asset. Objek dari penelitian ini...
	Penelitian Rahmawati & Khoiruddin (2017) berkaitan dengan pengaruh tata kelola dan kinerja keuangan dalam memprediksi kondisi financial distress. Variabel kinerja keuangan dalam penelitian ini memakai rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabil...
	Aisyah et al. (2017) juga melakukann penelitian yang berhubungan dengan pengaruh rasio keuangan terhadap kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas sebagai salah satu pengukuran variabel keuangan, lalu varia...
	Kalimah (2017) juga melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengujian pengaruh profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return on asset, likuiditas yang diukur dengan menggunakan current ratio, dan leverage yang diukur dengan menggunakan deb...
	Setiawan & Amboningtyas (2018) melakukan penelitian tentang analisis rasio keuangan untuk memprediksi kondisi kesulitan keuangan. Salah satu variabel keungan yang digunakan untuk mengukur pengaruh profitabilitas dalam memprediksi kondisi kesulitan keu...
	Kemudian penelitian dari Asfali (2019) mengenai pengaruh rasio profitabilitas terhadap financial distress perusahaan kimia yang diproksikan dalam bentuk return on asset (ROA) berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh signifikan dari rasio profitabili...
	Pengukuran rasio profitabilitas memiliki kaitan yang erat dengan laba perusahaan dari hasil seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Seluruh perusahaan pastinya berorientasi pada hasil, karena tujuan utama dalam membagun sebua...
	H3 : Perusahaan yang memiliki tingkat rasio profitabilitas rendah cenderung memiliki kondisi kesulitan keuangan
	2.2.4 Pengaruh Leverage Pada Kesulitan Keuangan
	Rasio leverage merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase kebutuhan keuangan perusahaan yang dibelanjai dari dana pinjaman (Brigham & Ehrhardt, 2013:103). Pengukuran rasio leverage ini berhubungan dengan besaran prop...
	Kemudian penelitian dari Gobenvy (2014) yaitu pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap financial distress juga memberikan hasil bahwa rasio leverage memiliki pengaruh yang signifikan sebagai salah satu instrumen untuk mempredi...
	Selanjutnya penelitian dari Yustika et al. (2015) juga memberikan hasil bahwa variabel rasio leverage memiliki pengaruh yang signifikan sebagai salah satu instrumen untuk memprediksi kondisi kesulitan keuangan perusahaan. Penelitian ini berkaitan deng...
	Sama hal nya dengan hasil penelitian-penelitian di atas, penelitian dari Muhtar (2017) berhasil membuktikan bahwa rasio leverage yang merupakan salah satu dari variabel rasio keuangan memiliki pengaruh signifikan positif dalam memprediksi kondisi kesu...
	Pengukuran rasio leverage memiliki kaitan yang erat dengan proporsi liabilitas perusahaan. Setiap perusahaan pasti membutuhkan liabilitas dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, tetapi liabilitas yang terlalu juga bisa menjadi peringatan bagi setiap per...
	H4 : Perusahaan yang memiliki tingkat rasio leverage tinggi cenderung memiliki kondisi kesulitan keuangan
	2.2.5 Pengaruh Arus Kas Operasi Pada Kesulitan Keuangan
	Arus kas perusahaan merupakan suatu laporan yang berisikan informasi relevan terkait penerimaan dan pengeluaran perusahaan dalam suatu periode tertentu (Martani et al., 2012:145 dalam JLDP (2013)). Sebagai tambahan, Brigham & Ehrhardt (2013:59) menyat...
	Fawzi et al. (2015) juga melakukan penelitian hubungan antara analisis arus kas dengan kondisi keuangan perusahaan yang masuk kategori distressed dan non-distressed. Salah satu analisis arus kas yang dipakai dalam penelitian ini adalah arus kas dari a...
	Penelitian dari Kamaluddin et al. (2019) juga berhasil membuktikan adanya hubungan antara rasio arus kas dengan kesulitan keuangan. Salah satu arus kas dalam penelitian ini diproksikan menjadi arus kas operasi yang dibagi dengan laba bersih. Penelitia...
	Pengukuran arus kas operasi memiliki kaitan yang erat dengan besaran kas dan setara kas yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasionalnya dalam satu periode. Setiap perusahaan pasti membutuhkan dana segar (kas) yang tersedia untuk menjalankan ke...
	H5 : Perusahaan yang memiliki tingkat arus kas operasi rendah cenderung memiliki kondisi kesulitan keuangan

	BAB III
	METODOLOGI PENELITIAN
	3.1 Populasi dan Sampel Penelitian
	Menurut Sugiyono, 20114:115 dalam Pratiyaksa & Widhiyani (2016) populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas keseluruhan obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah diterapkan oleh peneliti. Popu...
	1. Perusahaan sektor industri non-keuangan yang terdaftar sebagai anggota bursa sejak tahun 2014-2018.
	2. Perusahaan yang sahamnya pernah tidak aktif di perdagangan bursa pada tahun 2014-2018.
	3. Data laporan keuangan perusahaan tersedia secara lengkap untuk tahun 2014-2018.
	4. Perusahaan yang tidak melakukan delisting pada tahun 2014-2018.
	Tabel 3.1 Pemilihan Objek Penelitian
	Sumber: data diperoleh dari www.idx.co.id yang telah diolah (2020)
	Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan sektor industri non-keuangan yang sahamnya pernah tidak aktif pada tahun 2014-2018 adalah sebanyak 189 perusahaan. Data perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik sebanyak 84 perusaha...
	3.2 Sumber dan Jenis Data Penelitian
	Penelitian ini menggunakan data jenis sekunder. Data jenis sekunder ini merupakan data yang sudah disediakan oleh para peneliti sebelumnya atau data yang berasal dari terbitan jurnal penelitian, dan juga bisa data yang telah dipublikasikan atau tidak ...
	3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel
	Penelitian ini akan menguji lima variabel independen dan satu variabel dependen. Kelima variabel independen penelitian ini terdiri dari rasio likuiditas, rasio manajemen aset, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan arus kas. Sedangkan variabel depe...
	3.3.1 Variabel Dependen
	Penelitian ini menggunakan kondisi kesulitan keuangan perusahaan sebagai variabel dependen. Perusahaan akan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kondisi keuangan perusahaan yang buruk dan kondisi keuangan yang baik. Berdasarkan penyataan Warastuti ...
	Ketika melakukan prediksi kondisi kesulitan keuangan perusahaan diperlukan suatu formula atau model tertentu yang disebut sebagai model kesulitan keuangan. Menurut (Subramanyam & Wild, 2010:288 dalam Meiliawati & Isharijadi (2017)) suatu model prediks...
	Gordon L.V Springate berhasil membuat model prediksi potensi financial distress suatu perusahaan. Guinan (2009:236) dalam Savitri & Norita (2014) mengatakan bahwa metode Springate merupakan model yang dikembangkan dalam penelitian Springate pada tahun...
	S = 1,3A + 3,07B + 0,66C + 0,4D
	Keterangan:
	A = Working Capital to total Assets
	B = Earnings Before Interest And Taxes to Total Assets
	C = Earning Before Taxes to Current Liabilities
	D = Total Sales to Total Assets
	Klasifikasi untuk perusahaan yang mengalami tahap kesulitan keuangan dan yang tidak mengalami tahap kesulitan keuangan menurut model Springate adalah sebagai berikut (Warastuti & Sitinjak, 2014):
	a. Jika nilai S < 0,862 maka termasuk perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang sulit.
	b. Jika nilai S > 0,862 maka termasuk perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang sehat.
	3.3.2 Variabel Independen
	a. Definisi dan Pengukuran Likuiditas
	Rasio likuiditas merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi likuiditas jangka pendeknya (Brigham & Ehrhardt, 2013:97). Semakin rendah hasil likuiditas perusahaan menunjukkan bahwa semakin rendah kemam...
	𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐= ,𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕-𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔.
	b. Definisi dan Pengukuran Aktivitas
	Rasio manajemen aset merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mengoperasikan asetnya (Brigham & Ehrhardt, 2013:100). Semakin rendah hasil aktivitas perusahaan menunjukkan bahwa semakin rendah kemampuan manajemen...
	𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔 𝑻𝒖𝒓𝒏𝒐𝒗𝒆𝒓= ,𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 -𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚.
	c. Definisi dan Pengukuran Probabilitas
	Brigham & Ehrhardt (2013:107) menyatakan rasio profitabilitas merupakan perhitungan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin melalui imbalan hasil dari serangkaian investasi dalam aktivitas perusahaan, dengan kata lain ...
	𝑹𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏 𝒐𝒏 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔= ,𝑵𝒆𝒕 𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 𝑴𝒂𝒓𝒈𝒊𝒏 -𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔.
	d. Definisi dan Pengukuran Leverage
	Brigham & Ehrhardt (2013:103) menyatakan rasio leverage merupakan perhitungan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kebutuhan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui dana pinjaman. Semakin tinggi hasil leverage suatu perusahaan menggam...
	𝑫𝒆𝒃𝒕 𝒕𝒐 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 = ,𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒃𝒕 -𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔.
	e. Definisi dan Pengukuran Arus Kas Operasi
	Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 2 paragraf 13 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009) nilai arus kas dari kegiatan operasional perusahaan menjadi indikator yang mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan selanjutnya seperti meme...
	𝑪𝒂𝒔𝒉 𝑭𝒍𝒐𝒘 𝑭𝒓𝒐𝒎 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒐 𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔 = ,𝑪𝒂𝒔𝒉 𝑭𝒍𝒐𝒘 𝑭𝒓𝒐𝒎 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 -𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆.
	3.4 Alat Analisis Data
	Peneliti akan menggunakan statistik deskriptif dan uji hipotesis untuk menguji data penelitian ini. Tujuan dilakukannya analisis data adalah  untuk mengetahui sebaran data dan menentukan ada atau tidaknya pengaruh variabel likuiditas, aktivitas, proba...
	3.4.1 Statistik Deskriptif
	Murniati et al. (2013:13) menyatakan bahwa statistik deskriptif merupakan alat analisis data untuk memberikan gambaran terhadap data penelitian meliputi nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, standar deviasi, varians, sum dan range. Dengan mengguna...
	3.4.2 Uji Hipotesis
	Uji hipotesis diperlukan untuk menguji adanya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Maka uji hipotesis dalam penelitian ini berguna untuk menguji pengaruh variabel likuiditas, aktivitas, profitabilitas, variabel likuiditas, a...
	𝐋𝐧,𝐩-𝐩−𝟏.= ,𝛂-𝟎.+,𝛃-𝟏.𝐐𝐑+,𝛃-𝟐.𝐓𝐀𝐓𝐎+,𝛃-𝟑.𝐑𝐎𝐀+,𝛃-𝟒.𝐃𝐀𝐑+,𝛃-𝟓.𝐂𝐅𝐒+𝛆
	Keterangan: (1)
	𝐋𝐧,𝐩-𝐩−𝟏. : Kondisi keuangan perusahaan (1= perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik; 0= perusahaan dengan kondisi keuangan yang buruk)
	,𝛂-𝟎.  : Konstanta
	,𝜷-𝟏.−,𝜷-𝟓. : Koefisien variabel independen
	QR  : Quick Ratio (Likuiditas)
	TATO  : Total Assets Turnover (Aktivitas)
	ROA  : Return on Assets (Profitabilitas)
	DAR  : Debt to Assets Ratio (Leverage)
	CFS  : Cash Flow to Sales (Arus Kas)
	𝛆  : Error
	Setelah menetapkan model regresi logistik, menurut Murniati et al. (2013:161-165) tahap selanjutnya adalah sebagai berikut:
	a. Menilai Kelayakan Model Regresi Logistik
	Penelitian ini juga akan menggunakan pengujian Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test sebagai pengujian kelayakan model regresi logistik. Pengujian ini diperlukan guna menguji hipotesis null yang memberikan gambaran pada model regresi logistik. Deng...
	b. Menilai Kelayakan Keseluruhan Model Regresi Logistik
	Peneliti juga akan melakukan pengujian kelayakan seluruh model regresi logistik dengan menggunakan pengujian Chi-Square Goodness-of-Fit Test. Pengujian kesuluruah model regresi logistik berguna menguji kelayakan (fit atau tidak) keseluruhan model terh...
	c. Menilai Koefisien Determinasi
	Penelitian ini juga perlu menggunakan pengujian Cox-Snell R2 dan Negelkerlel R2 untuk menilai koefisien determinasi. Kedua pengujian ini memberikan gambaran mengenai koefisien determinasi atau kemampuan variabel likuiditas, aktivtias, profitabilitas, ...
	d. Menilai Ketetapan Pengklasifikasian
	Penelitian ini juga menggunakan pengujian ketepatan pengklasifikasian untuk menilai ketepatan pengklasifikasian data. Maka hasil output pengujian bisa dilihat dari tabel classification table. Jika semakin tinggi nilai overall percentage berarti semaki...
	e. Uji Hipotesis
	Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian Wald Statistic. Hasil pengujian hipotesis bisa dilihat pada tabel variabels in the equation. Hasil utama berupa signifikansi pengaruh dapat dilihat pada kolom sig dan arah penelitian bisa ...
	1) H1-H3 dan H5 diterima jika memiliki nilai sig <𝜶 dan koefisien β1-β3 dan β5 bernilai negatif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan nilai variabel yang rendah cenderung memiliki kondisi keuangan yang buruk (financial distress co...
	2) H4 diterima jika diterima jika memiliki nilai sig <𝜶 dan koefisien β4 bernilai positif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan dengan nilai variabel yang tinggi cenderung memiliki kondisi keuangan yang buruk (financial distress condition).
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