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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi 

kemungkinan terjadinya financial distress pada perusahaan transportasi di Indonesia. 

Financial distress didefinisikan sebagai suatu keadaan pada perusahaan yang sedang 

mengalami kesulitan dalam keuangannya. Penelitian ini menggunakan empat variabel 

yang diduga dapat mempengaruhi kondisi financial distress pada perusahaan. 

Keempat variabel tersebut adalah likuiditas (working capital to total assets), 

profitabilitas (operating profit margin), leverage (total liabilities to total assets), dan 

aktivitas (working capital turnover). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan 

metode purposive sampling, sampel yang diperoleh sebanyak 24 perusahaan pada 

periode 2010-2015 sehingga diperoleh 144 data observasi. Kriteria financial distress 

dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki earning per share (EPS) 

negatif selama dua tahun berturut-turut. Penelitian ini menggunakan regresi logistik 

sebagai alat analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas, 

profitabilitas, dan leverage dapat memprediksi kemungkinan terjadinya financial 

distress. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh aktivitas terhadap 

kemungkinan terjadinya financial distress. 

 

Kata kunci : Financial distress, likuiditas, profitabilitas, leverage, aktivitas, earning 

per share, regresi logistik  

 

PENDAHULUAN 

Financial distress sudah menjadi momok bagi seluruh perusahaan karena 

dapat menyerang seluruh jenis perusahaan walaupun perusahaan yang bersangkutan 

adalah perusahaan yang besar. Hal ini cukup mengganggu kegiatan operasional 

perusahaan sehingga harus segera diwaspadai dan diantisipasi. Financial distress 

dapat berujung pada kebangkrutan apabila kinerja perusahaan terus menerus menurun 

dan tidak segera dilakukan perbaikan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan 

analisis financial distress agar para pihak yang berkepentingan bisa melakukan 

perbaikan sebelum terjadi kebangkrutan. 
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Analisis rasio keuangan telah banyak digunakan bahkan menjadi model 

prediksi kebangkrutan atau financial distress. Kebanyakan peneliti mengembangkan 

model prediksi kegagalan keuangan mengakui bahwa rasio keuangan adalah salah 

satu prediksi utama financial distress karena rasio keuangan dapat mewakili kondisi 

perusahaan (Lakhsan, 2013 dalam Rahmawati, 2015). Pada umumnya penelitian 

tentang kebangkrutan, kegagalan, maupun financial distress menggunakan indikator 

kinerja keuangan sebagai prediksi dalam memprediksi kondisi perusahaan di masa 

yang akan datang (Iramani, 2007 dalam Hidayat, 2014). 

Beberapa penelitian yang menggunakan rasio keuangan untuk memprediksi 

financial distress suatu perusahaan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah 

dan Hariyati (2013) yang menguji hipotesis pada satu dan dua tahun sebelum 

terjadinya financial distress. Hasil menunjukkan bahwa pada tahun pertama hanya 

EBITTA dan TLTA dan pada tahun kedua hanya NITA yang mempengaruhi 

signifikan terjadinya financial distress. Almilia dan Kristijadi (2003) dengan indikasi 

beberapa tahun mengalami laba bersih operasi (net operating income) negatif dan 

selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembayaran deviden.  Hasil 

menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan menentukan financial distress 

adalah NI/S, CL/TA, CA/CL, Growth NI/TA. 

Hapsari (2012) meneliti tentang kekuatan rasio keuangan dalam memprediksi 

kondisi financial distress perusahaan manufaktur periode 2007-2010. Hasil penelitian 

dengan menggunakan regresi logit yaitu profitabilitas (return on total assets) 

berpengaruh signifikan dengan tanda persamaan regresi negatif, tidak terdapat 

pengaruh profit margin on sales terhadap kondisi financial distress meskipun tanda 

persamaan regresi negatif, likuiditas (current ratio) tidak berpengaruh signifikan 

meskipun tanda persamaan regresi negatif dalam memprediksi financial distress, dan 

leverage (current liabilities total asset) berpengaruh signifikan dengan tanda 

persamaan regresi negatif terhadap financial distress. 

Objek penelitian ini adalah perusahaan transportasi di BEI karena jasa 

transportasi merupakan sektor yang sangat terkait dengan perkembangan dan 

pembangunan perekonomian dunia dan negara. Walaupun sektor transportasi 

mengalami pertumbuhan harga saham yang signifikan pada tahun 2011, namun 

berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di BEI, beberapa perusahaan 

transportasi mengalami kerugian tidak hanya satu tahun tetapi juga beberapa tahun. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa rasio keuangan berpengaruh terhadap 

kondisi financial distress pada perusahaan transportasi. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Financial Distress 

Platt dan Platt (2002) dalam Hidayat (2014) financial distress sebagai tahap 

penurunan kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum kebangkrutan ataupun 

likuidasi. Triwahyuningtias (2012) financial distress dapat dimulai dari kesulitan 

likuiditas (jangka pendek) sebagai indikasi financial distress yang paling ringan, 

sampai ke pernyataan kebangkrutan yang merupakan financial distress yang paling 

berat. Baldwin dan Scott (1983) dalam Hidayat (2013)  menyatakan bahwa suatu 

perusahaan mengalami financial distress apabila perusahaan tersebut tidak dapat 
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memenuhi kewajiban keuangannya dengan dilanggarnya persyaratan hutang (debt 

covenants) disertai penghapusan atau pengurangan pembiayaan dividen. Kondisi ini 

dapat terjadi di berbagai perusahaan dan dapat menjadi pertanda / sinyal adanya 

potensi kebangkrutan yang mungkin dialami perusahaan (Dwijayanti, 2010). 

Istilah umum untuk menggambarkan kondisi financial distress adalah 

kegagalan, ketidakmampuan melunasi hutang, kinerja keuangan yang negatif, 

masalah likuiditas, dan default (Yuanita, 2010). Sedangkan menurut Ardiyanto 

(2011) sebuah perusahaan dianggap mengalami financial distress jika salah satu 

kejadian berikut ini terjadi : mengalami laba operasi bersih negatif selama beberapa 

tahun atau penghentian pembayaran dividen, restrukturisasi keuangan atau PHK 

massal.Menurut Rodoni dan Ali (2010:176) dalam Afriyeni (2012) apabila ditinjau 

dari kondisi keuangan ada tiga keadaan yang menyebabkan financial distress yaitu 

faktor ketidakcukupan modal atau kekurangan modal, besarnya beban utang dan 

bunga serta menderita kerugian. 

 

HIPOTESIS  

Pengaruh Likuiditas Terhadap Financial Distress  

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya pada saat jatuh tempo. Likuiditas dalam penelitian ini diukur 

menggunakan proksi working capital to total assets (WCTA). Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan modal kerja bersih dari seluruh total 

aset yang dimiliki. Semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka semakin besar 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga 

semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Hasil 

penelitian Almilia & Kristijadi (2003) menemukan bahwa rasio WCTA berpengaruh 

negatif signifikan terhadap financial distress. Dari uraian di atas, dapat dirumuskan 

hipotesis berikut :  

H1 : Diduga ada pengaruh negatif likuiditas terhadap financial distress  

 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Financial Distress   

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

penjualan, aset, dan ekuitas selama periode tertentu. Profitabilitas dalam penelitian ini 

diukur menggunaakan proksi operating profit margin (OPM). Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasi perusahaan. Semakin 

tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan, sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan 

mengalami financial distress. Hasil penelitian Noviandri (2014) menemukan bahwa 

rasio OPM berpengaruh negatif terhadap financial distress. Dari uraian di atas, dapat 

dirumuskan hipotesis berikut : 

H2 : Diduga ada pengaruh negatif profitabilitas terhadap financial distress  

 

Pengaruh Leverage Terhadap Financial Distress   

Leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Leverage dalam 

penelitian ini diukur menggunakan proksi total liabilities to total assets (TLTA). 
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Rasio ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau 

seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Semakin 

tinggi leverage perusahaan, maka semakin kecil kemampuan perusahaan dalam 

melunasi semua hutang-hutangnya, sehingga semakin besar kemungkinan perusahaan 

mengalami financial distress. Hasil penelitian Agusti (2013) menemukan bahwa rasio 

TLTA berpengaruh positif signifikan terhadap financial distress. Dari uraian di atas, 

dapat dirumuskan hipotesis berikut : 

H3 : Diduga ada pengaruh positif leverage terhadap financial distress  

 

Pengaruh Aktivitas Terhadap Financial Distress   

Aktivitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya 

secara efektif untuk menghasilkan penjualan. Aktivitas dalam penelitian ini diukur 

menggunakan proksi working capital turnover (WCTO). Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal kerjanya secara efektif untuk 

menghasilkan penjualan. Semakin tinggi aktivitas perusahaan, maka semakin besar 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal kerjanya secara efektif untuk 

menghasilkan penjualan, sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan 

mengalami financial distress. Hasil penelitian Sipahutar (2014) menyatakan bahwa 

aktivitas berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Dari uraian di atas, dapat 

dirumuskan hipotesis berikut : 

H4 : Diduga ada pengaruh negatif aktivitas terhadap financial distress   

 

METODE PENELITIAN  

Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan transportasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015 sebanyak 33 perusahaan. 

Sedangkan pemilihan sampel dengan metode purposive sampling, dengan kriteria : 

1. Perusahaan terdaftar di BEI selama periode penelitian tahun 2010-2015. 

2. Perusahaan memiliki data laporan keuangan lengkap periode 2010-2015. 

Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih 24 perusahaan sebagai sampel sehingga 

total sampel dalam penelitian ini sebanyak 144 perusahaan (24 x 6 tahun). 

 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah financial distress. Perusahaan 

dinyatakan financial distress jika memiliki EPS negatif 2 tahun berturut-turut, 

kemudian diberi kode angka 1. Perusahaan dinyatakan non financial distress jika 

tidak pernah memiliki EPS negatif 2 tahun berturut-turut, kemudian diberi kode 

angka 0. 

2. Variabel Independen  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah :  

a. Likuiditas diukur dengan proksi Working Capital to Total Assets  

(WCTA)  =  modal kerja bersih / total aktiva  

b. Profitabilitas diukur dengan proksi Operating Profit Margin  

OPM  =  EBIT / penjualan  
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c. Leverage diukur dengan proksi Total Liabilities to Total Assets  

TLTA  =  total hutang / total aktiva  

d. Aktivitas diukur dengan proksi Working Capital Turnover 

WCTO  =  penjualan / modal kerja bersih  

 

Metode Analisis  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik 

(logistic regression) dengan persamaan sebagai berikut : 

Logit FINC_DIS = 𝜷0 + 𝜷1WCTA + 𝜷2OPM + 𝜷3TLTA + 𝜷4WCTO + 𝜺 

Keterangan :  

FINC_DIS = Variabel dummy untuk kemungkinan financial distress,    

                                    yaitu nilai 1 (satu) untuk perusahaan financial distress dan   

                                    nilai 0 (nol) untuk perusahaan non- financial distress.  

𝛽0   = Konstanta  

𝛽1-4  = Koefisien  

WCTA  = Working Capital to Total Assets (WCTA) 

OPM  = Operating Profit Margin (OPM) 

TLTA  = Total Liabilities to Total Assets (TLTA) 

WCTO  = Working Capital Turnover (WCTO)  

𝜺  =  error 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Uji Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum 

(Ghozali, 2013).  

Tabel 1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LIKUIDITAS 144 -5,76868 ,73815 -,2841411 ,89897236 

PROFITABILITAS 144 -3,11288 1,76007 -,0172356 ,64863814 

LEVERAGE 144 ,01121 9,46976 ,9860997 1,32096650 

AKTIVITAS 144 -1125,29333 123,58323 -4,0249664 95,73712914 

Valid N (listwise) 144     

 

Likuiditas memiliki nilai minimum dan maksimum berturut-turut adalah -

5,76868 dan 0,73815. Sedangkan nilai mean sebesar -0,28414 dan standar deviasi 

sebesar 0,89897. Profitabilitas memiliki nilai minimum dan maksimum berturut-turut 

adalah-3,11288 dan 1,76007. Sedangkan nilai mean sebesar -0,01723 dan standar 

deviasi sebesar 0,64863. Leverage memiliki nilai minimum dan maksimum berturut-

turut adalah 0,01121 dan 9,46976. Sedangkan nilai mean sebesar 0,98609 dan standar 
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deviasi sebesar 1,32096. Aktivitas memiliki nilai minimum dan maksimum berturut-

turut adalah -1125,29333 dan 123,58323. Sedangkan nilai mean sebesar -4,02496 dan 

standar deviasi sebesar 95,73712.  

 

Uji Hosmer and Lemeshow’s  

Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit menguji hipotesis nol bahwa 

data empiris cocok atau sesuai dengan model atau tidak ada perbedaan antara model 

dengan data sehingga model dapat dikatakan fit (Ghozali, 2013).  

Tabel 2 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 10,783 8 ,214 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Chi-square tabel untuk df 8 pada taraf 

signifikansi 0,05 adalah sebesar 15,5073 sehingga Chi-square hitung < Chi-square 

tabel (10,783 < 15,5073). Tampak juga bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,214 

( > 0,05) yang menunjukkan bahwa hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti 

model yang dihipotesiskan fit atau baik dan layak dalam menjelaskan variabel 

penelitian.  

 

Uji Overall Fit Model 

Uji Overall Fit Model digunakan untuk menilai keseluruhan model yang 

ditunjukkan dengan nilai Log Likehood.  

Tabel 3 

Uji Overall Fit Model 

-2 log likelihood awal (block number 0)  195,608 

-2 log likelihood akhir (block number 1)  127,974 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai -2 Log Likehood pada block number 0 

adalah sebesar 195,608 dan nilai -2 Log Likehood pada block number 1 adalah 

sebesar 127,974. Hasil tersebut menunjukkan model regresi logistik yang baik karena 

nilai -2 Log Likehood pada block number 0 lebih besar dari nilai -2 Log Likehood 

pada block number 1. Hal ini dapat diartikan bahwa penambahan variabel bebas yaitu 

likuiditas, profitabilitas, leverage, dan aktivitas mampu memperbaiki model secara fit 

atau baik. 

 

Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)  

Nagelkerke R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox & Snell di 

mana pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen 

mampu menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen. 
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Tabel 4 

Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 127,974
a
 ,375 ,504 

 

Dari tabel di atas, nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,504 yang lebih besar 

dari nilai Cox & Snell R Square yaitu sebesar 0,375. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan keempat variabel bebas yaitu likuiditas, profitabilitas, leverage, dan 

aktivitas dalam menjelaskan variabilitas financial distress adalah sebesar 50,4% 

sedangkan sisanya 49,6% (100%-50,4%) adalah faktor lain di luar penelitian ini yang 

dapat menjelaskan variabilitas financial distress.  

 

Uji Regresi Logistik 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model uji regresi 

logistik. Uji tersebut digunakan untuk menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas, 

leverage, dan aktivitas dalam memprediksi peluang terjadinya financial distress suatu 

perusahaan. 

Tabel 5 

Uji Regresi Logistik 

Variables in the Equation 

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

Step 1
a
 

LIKUIDITAS -2,514 1,201 4,379 1 ,036 ,081 

PROFITABILITAS -1,489 ,590 6,370 1 ,012 ,226 

LEVERAGE 1,928 ,885 4,749 1 ,029 6,875 

AKTIVITAS -,005 ,004 1,435 1 ,231 .995 

Constant -2,014 ,571 12,434 1 ,000 ,133 

 

Berdasarkan hasil uji regresi logistik di atas, maka dapat diketahui persamaan 

regresi yang terbentuk : 

Logit FINC_DIS = - 2.014 - 2.514WCTA - 1.489OPM + 1.928TLTA - 0.005WCTO + 𝜺 

Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa variabel likuiditas memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga  dapat 

dikatakan bahwa variabel likuiditas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

financial distress. Tampak juga bahwa nilai koefisien regresi sebesar -2,514 yang 

menunjukkan bahwa pengaruh likuiditas terhadap financial distress adalah negatif. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa likuiditas yang diukur dengan rasio working  

capital to total assets (WCTA) berpengaruh negatif terhadap financial distress. 



 

8 
 

Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian ini yang berbunyi “Diduga ada 

pengaruh negatif likuiditas terhadap financial distress” tidak dapat ditolak. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Almilia & Kristijadi (2003) yang menunjukkan bahwa likuiditas yang diukur dengan 

rasio WCTA berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. 

Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,012 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga  dapat 

dikatakan bahwa variabel profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap financial distress. Tampak juga bahwa nilai koefisien regresi sebesar -1,489 

yang menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap financial distress adalah 

negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan rasio 

operating profit margin (OPM) berpengaruh negatif terhadap financial distress. 

Dengan demikian, hipotesis 2 dalam penelitian ini yang berbunyi “Diduga ada 

pengaruh negatif profitabilitas terhadap financial distress” tidak dapat ditolak. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Noviandri (2014) yang menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan rasio 

OPM berpengaruh negatif terhadap financial distress. 

Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa variabel leverage memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,029 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga  dapat 

dikatakan bahwa variabel leverage mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

financial distress. Tampak juga bahwa nilai koefisien regresi sebesar 1,928 yang 

menunjukkan bahwa pengaruh leverage terhadap financial distress adalah positif. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa leverage yang diukur dengan rasio total liabilities to 

total assets (TLTA) berpengaruh positif terhadap financial distress. Dengan 

demikian, hipotesis 3 dalam penelitian ini yang berbunyi “Diduga ada pengaruh 

positif leverage terhadap financial distress” tidak dapat ditolak.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Agusti (2013) yang menunjukkan bahwa leverage yang diukur dengan rasio TLTA 

berpengaruh positif signifikan terhadap financial distress. 

Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa variabel aktivitas memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,231 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga  dapat 

dikatakan bahwa variabel leverage tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap financial distress. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas yang diukur 

dengan rasio working capital turnover (WCTO) tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. Dengan demikian, hipotesis 4 dalam penelitian ini yang berbunyi “Diduga 

ada pengaruh negatif aktivitas terhadap financial distress” ditolak.  

Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Sipahutar (2014) yang menyatakan bahwa aktivitas berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress. Namun penelitian ini mendukung penelitian Utami (2015) 

yang menyatakan bahwa aktivitas berpengaruh signifikan terhadap financial distress. 
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PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya dapat 

disimpulkan : 

1. Variabel likuiditas yang diukur dengan working capital to total assets 

(WCTA) dapat memprediksi kemungkinan terjadinya financial distress 

dengan hubungan yang negatif pada perusahaan transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Jadi, semakin tinggi tingkat 

likuiditas suatu perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan 

tersebut mengalami financial distress.  

2. Variabel profitabilitas yang diukur dengan operating profit margin (OPM) 

dapat memprediksi kemungkinan terjadinya financial distress dengan 

hubungan yang negatif pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Jadi, semakin tinggi tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan 

tersebut mengalami financial distress. 

3. Variabel leverage yang diukur dengan total liabilities to total assets (TLTA) 

dapat memprediksi kemungkinan terjadinya financial distress dengan 

hubungan yang positif pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Jadi, semakin tinggi tingkat 

leverage suatu perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan 

tersebut mengalami financial distress. 

4. Variabel aktivitas yang diukur dengan working capital turnover (WCTO) 

belum dapat memprediksi kemungkinan terjadinya financial distress pada 

perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2010-2015. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan transportasi lebih 

dominan menggunakan aset tetap (fixed assets) dalam menghasilkan penjualan 

sehingga variabel aktivitas yang diukur dengan working capital turnover 

(WCTO) tidak cocok diterapkan pada perusahaan transportasi. 

 

Saran  

1. Untuk manajemen perusahaan, agar lebih memperhatikan rasio keuangan 

yang berpengaruh signifikan terhadap financial distress (WCTA, OPM, 

TLTA) untuk menghindari kemungkinan kebangkrutan. 

2. Sebelum mengambil keputusan investasi, para investor sebaiknya 

mempertimbangkan WCTA, OPM, dan TLTA perusahaan agar tidak salah 

menginvestasikan modalnya ke dalam perusahaan dengan kondisi tidak sehat. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan indikator rasio 

keuangan lainnya yang terdapat dalam rasio aktivitas seperti perputaran total 

aktiva (total assets turnover) dan perputaran aktiva tetap (fixed assets 

turnover), menambahkan variabel di luar rasio keuangan dalam memprediksi 

financial distress seperti struktur corporate governance, menggunakan 

indikator lain untuk mengkategorikan kondisi financial distress perusahaan 

seperti DSC, laba bersih negatif, perusahaan yang delisted serta menggunakan 

sampel selain perusahaan yang bergerak dalam sektor transportasi.  
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Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :  

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada perusahaan sektor 

transportasi saja, sehingga hasil penelitian dan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini belum bisa dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan pada sektor lainnya. 

2. Penelitian ini belum berhasil membuktikan pengaruh dari variabel aktivitas 

yang diukur dengan working capital turnover (WCTO) terhadap kemungkinan 

terjadinya financial distress perusahaan.  
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