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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Profil Tempat Penelitian 

5.1.1. Perusahaan Ritel 

Objek penelitian dalam yang digunakan didalam penelitian ini adalah 

perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. 

Perusahaan ritel merupakan sub sektor dari sektor perusahaan perdagangan, jasa, 

dan investasi. Bisnis ritel merupakan suatu usaha bisnis yang berusaha untuk 

memasarkan barang atau juga jasa kepada konsumen akhir yang menggunakannya 

itu untuk keperluan pribadi serta rumah tangga (Berman dan Evans, 2007:4). Ritel 

adalah kegiatan terakhir dalam jalur distribusi barang dan jasa yang 

menghubungkan produsen dengan konsumen tingkat akhir. Kegiatan yang 

dilakukan dalam bisnis ritel adalah menjual berbagai produk atau jasa atau 

keduanya, kepada para konsumen untuk keperluan konsumsi pribadi, tetapi bukan 

untuk keperluan bisnis dengan memberikan upaya terhadap penambahan nilai 

terhadap barang dan jasa tersebut (Christina Whidya Utami, 2017:6).  

Ritel memiliki fungsi-fungsi penting yang dapat meningkatkan nilai 

produk dan jasa yang dijual pada konsumen dan memudahkan distribusi produk-

produk tersebut bagi yang memproduksinya. Fungsi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyediakan berbagai macam produk dan jasa 

2. Memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil, yang akhirnya 

menguntungkan produsen dan konsumen 

3. Menyimpan stok atau persediaan dengan ukuran lebih kecil 

4. Menyediakan jasa yang membuatnya mudah bagi konsumen dalam membeli 

dan menggunakan produk 

5. Meningkatkan nilai produk dan jasa (Christina Whidya Utami, 2017:14). 

Ritel memiliki tiga karakteristik dasar yang dapat digunakan sebagai dasar 

dalam mengelompokkan jenis ritel, yaitu: 
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1. Pengelompokkan berdasarkan unsur-unsur yang digunakan ritel untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen. Empat unsur yang dapat digunakan untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggan yang berguna untuk menggolongkan ritel, 

yaitu: 

a. Jenis barang-barang dagangan yang dijual 

b. Perbedaan dan banyaknya barang-barang yang dijual  

c. Tingkatan layanan konsumen 

d. Harga barang dagangan 

2. Pengelompokkan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Dua bentuk 

utama dalam penggunaan sarana atau media yaitu: 

a. Penjualan melalui toko 

b. Penjualan tidak melalui toko 

3. Pengelompokkan berdasarkan kepemilikan. Ritel dapat diklasifikasikan 

secara luas menurut bentuk kepemilikan, yaitu: 

a. Pendirian toko tunggal atau mandiri 

b. Rangkaian perusahaan 

c. Waralaba 

Perusahaan ritel dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2019 terdapat 25 

perusahaan. 

5.1.2. Bursa Efek Indonesia  

Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia Stock Exchange 

(IDX)) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

dengan Bursa Efek Surabaya (BES).Demi efektivitas operasional dan transaksi, 

Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar 

saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa 

hasil penggabungan mulai beroperasi pada 1 Desember 2007 (Wikipedia, 2019). 

Bursa Efek Jakarta atau biasa yang kita kenal sekarang adalah Bursa Efek 

Indonesia merupakan tempat atau wadah bagi para pelaku saham untuk 

memperdagangkan atau memperjual belikan setiap saham/efek yang mereka 

miliki dan ingin beli (Yuk Nabung Saham, 2019). Bursa Efek Indonesia terletak di 
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Jakarta dan memperdagangkan efek diseluruh Indonesia. Bursa Efek Indonesia 

memiliki anggota bursa dimana semua perusahaan yang ada didalamnya telah 

mendapat izin. Anggota Bursa Efek Indonesia adalah Perantara pedagang efek 

yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia 

sehingga mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa 

Efek Indonesia sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia guna melakukan 

transaksi bursa. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa 

efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual 

beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga 

Efek (Wikipedia, 2019). 

5.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

5.2.1. Analisis Deskriptif 

Tabel 5.1 

Deskriptif Statistik 

 

Y_FINANCIALDISTRESS X1_ROA X2_CR X3_DAR 

 Mean 0.95 0.09 1.05 0.44 

 Median 0.68 0.05 0.99 0.46 

 Maximum 2.90 0.46 1.65 0.95 

 Minimum 0.06 -0.23 0.64 0.02 

 Std. Dev. 0.76 0.16 0.27 0.30 

 Observations 30 30 30 30 

Sumber: Data diolah menggunakan eviews 10 

Berdasarkan tabel diatas variabel financial distress rata-ratanya  0.95, 

mediannya 0.68, maksimumnya 2.90, minimumnya 0.06, dengan standar deviasi 

sebesar  0.76. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari rata-rata nya 

menunjukkan bahwa data cenderung homogen, artinya nilai rata-rata dianggap 

dapat mewakili kondisi datanya secara keseluruhan.  

Variabel ROA rata-ratanya 0.09, mediannya 0.05, maksimumnya 0.46, 

minimumnya -0.23, dengan standar deviasi sebesar 0.16. Nilai standar deviasi 

yang lebih tinggi dari rata-rata nya menunjukkan bahwa data cenderung tidak 

homogen, artinya nilai rata-rata dianggap tidak dapat mewakili kondisi datanya 

secara keseluruhan. 
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Variabel CR rata-ratanya 1.05, mediannya 0.99, maksimumnya 1.65, 

minimumnya 0.64, dengan standar deviasi sebesar 0.27. Nilai standar deviasi yang 

lebih rendah dari rata-rata nya menunjukkan bahwa data cenderung homogen, 

artinya nilai rata-rata dianggap dapat mewakili kondisi datanya secara 

keseluruhan. 

Variabel DAR rata-ratanya 0.44, mediannya 0.46,  maksimumnya  0.95, 

minimumnya 0.02, dengan standar deviasi sebesar  0.30. Nilai standar deviasi 

yang lebih rendah dari rata-rata nya menunjukkan bahwa data cenderung 

homogen, artinya nilai rata-rata dianggap dapat mewakili kondisi datanya secara 

keseluruhan. 

Berikut merupakan deskriptif statistik berdasarkan masing-masing 

variabel: 

Tabel 5.2 

Deskriptif Statistik ROA 

Nama Perusahaan 
ROA (X1) 

2014 2015 2016 2017 2018 

PT Electronic City Indonesia Tbk. 0.06 0.02 0.02 0.01 0.01 

Hero Supermarket Tbk 0.01 0.02 0.02 0.03 0.20 

Matahari Department Store Tbk 0.42 0.46 0.42 0.35 0.22 

Midi Utama Indonesia Tbk 0.06 0.04 0.05 0.02 0.03 

Matahari Putra Prima Tbk 0.10 0.04 0.01 -0.23 -0.19 

PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. 0.12 0.17 0.05 0.05 0.07 

Maksimum 0.42 0.46 0.42 0.35 0.22 

Minimum 0.01 0.02 0.01 -0.23 -0.19 

Rata-Rata 0.13 0.12 0.09 0.04 0.06 

Sumber : Laporan keuangan Tahunan (diolah kembali) 

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat rata-rata return on asset dari 6 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 adalah sebesar 

0.13, nilai tertinggi 0.42 dan terendah 0.01. Rata-rata return on asset pada tahun 

2015 adalah 0.12, nilai tertinggi 0.46 dan terendah 0.02. Rata-rata return on asset 

tahun 2016 adalah 0.09, nilai tertinggi 0.42, dan terendah 0.01. Rata-rata nilai 

return on aset tahun 2017 adalah 0.04, nilai tertinggi 0.35, dan terendah -0.23. 
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Rata-rata nilai return on aset tahun 2018 adalah 0.06, nilai tertinggi 0.22, dan 

terendah -0.19. 

Perkembangan rata-rata return on asset pada perusahaan ritel yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dapat dilihat pada gambar 

5.1: 

 

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan (diolah kembali) 

Gambar 5.1 

Perbandingan rata-rata ROA periode 2014-2018 

Gambar 5.1 merupakan gambar perkembangan untuk  return on asset pada 

periode 2014 hingga 2018. Return on asset pada perusahaan ritel memiliki 

keadaan yang fluktuatif, dapat dilihat dari rata-rata 6 perusahaan yang dijadikan 

sampel. Tahun 2014 rata-rata return on asset adalah 0.13, tahun 2015 mengalami 

penurunan menjadi 0.12, tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 0.09, tahun 

2017 mengalami penurunan menjadi 0.04 dan pada tahun 2018 mengalami 

kenaikan  menjadi 0.06. 
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Tabel 5.3 

Deskriptif Statistik CR 

Nama Perusahaan 
CR(X2) 

2014 2015 2016 2017 2018 

PT Electronic City Indonesia Tbk. 0.93 1.15 1.01 0.96 0.92 

Hero Supermarket Tbk 1.18 1.21 1.43 1.27 1.37 

Matahari Department Store Tbk 0.84 0.93 1.15 1.14 1.10 

Midi Utama Indonesia Tbk 0.82 0.79 0.77 0.72 0.73 

Matahari Putra Prima Tbk 1.31 1.32 1.23 0.64 0.86 

PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. 1.63 0.82 0.82 0.86 1.65 

Maksimum 1.63 1.32 1.43 1.27 1.65 

Minimum 0.82 0.79 0.77 0.64 0.73 

Rata-Rata 1.12 1.04 1.07 0.93 1.11 

Sumber : Laporan keuangan Tahunan (diolah kembali) 

Tabel 5.3 merupakan tabel deskriptif statistik untuk CR pada periode 

2014-2018. Tahun 2014 rata-ratanya 1.12, nilai tertingginya 1.63, dan nilai 

terendahnya 0.82. Tahun 2015 rata-ratanya 1.04, nilai tertingginya 1.32, nilai 

terendahnya 0.79. Tahun 2016 rata-ratanya 1.07, nilai tertingginya 1.43, nilai 

terendahnya 0.77. Tahun 2017 rata-ratanya 0.93, nilai tertingginya 1.27, nilai 

terendahnya 0.64. Tahun 2018 rata-ratanya 1.11, nilai tertingginya 1.65, nilai 

terendahnya 0.73. 

Perkembangan rata-rata current ratio pada perusahaan ritel yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dapat dilihat pada gambar 5.2: 
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 Sumber : Laporan Keuangan Tahunan(data diolah kembali) 

Gambar 5.2 

Perbandingan rata-rata CR periode 2014-2018 

 Gambar 5.2 merupakan gambar perkembangan current ratio pada periode 

2014 hingga 2018. Current ratio pada perusahaan ritel memiliki keadaan yang 

fluktuatif, dapat dilihat dari rata-rata 6 perusahaan yang dijadikan sampel. Tahun 

2014 rata-rata current ratio adalah 1.12, tahun 2015 mengalami penurunan 

menjadi 1.04, tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 1.07, tahun 2017 

mengalami penurunan kembali menjadi 0.93 dan pada tahun 2018 mengalami 

peningkatan menjadi 1.11. 
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Tabel 5.4 

Deskriptif Statistik DAR 

Nama Perusahaan 
DAR(X3) 

2014 2015 2016 2017 2018 

PT Electronic City Indonesia Tbk. 0.11 0.07 0.08 0.10 0.10 

Hero Supermarket Tbk 0.34 0.35 0.27 0.29 0.37 

Matahari Department Store Tbk 0.95 0.72 0.62 0.57 0.64 

Midi Utama Indonesia Tbk 0.76 0.77 0.79 0.81 0.78 

Matahari Putra Prima Tbk 0.54 0.58 0.64 0.78 0.76 

PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. 0.22 0.10 0.04 0.02 0.03 

Maksimum 0.95 0.77 0.79 0.81 0.78 

Minimum 0.11 0.07 0.04 0.02 0.03 

Rata-Rata 0.49 0.43 0.41 0.43 0.45 

Sumber : Laporan keuangan Tahunan (diolah kembali) 

 Tabel 5.4 merupakan tabel deskriptif statistik untuk DAR pada periode 

2014-2018. Tahun 2014 rata-ratanya 0.49, nilai tertingginya 0.95, nilai 

terendahnya 0.11. Tahun 2015 rata-ratanya 0.43, nilai tertingginya 0.77, nilai 

terendahnya 0.07. Tahun 2016 rata-ratanya 0.41, nilai tertingginya 0.79, nilai 

terendahnya 0.04. Tahun 2017 rata-ratanya 0.43, nilai tertingginya 0.81, nilai 

terendahnya 0.02. Tahun 2018 rata-ratanya 0.45, nilai tertingginya 0.78, nilai 

terendahnya 0.03. 

 Perkembangan rata-rata debt to asset ratio pada perusahaan ritel yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dapat dilihat pada gambar 

5.3: 
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 Sumber : Laporan Keuangan Tahunan (diolah kembali) 

Gambar 5.3 

Perbandingan rata-rata DAR periode 2014-2018 

 Gambar 5.3 merupakan gambar perkembangan  debt to asset ratio pada 

periode 2014 hingga 2018. Debt to asset ratio pada perusahaan ritel memiliki 

keadaan yang fluktuatif, dapat dilihat dari rata-rata 6 perusahaan yang dijadikan 

sampel. Tahun 2014 rata-rata debt to asset ratio adalah 0.49, tahun 2015 nilai debt 

to asset ratio turun menjadi 0.43, tahun 2016 turun menjadi 0.41, tahun 2017 nilai 

debt to asset ratio naik menjadi 0.43 dan pada tahun 2018 naik menjadi 0.45. 
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Tabel 5.5 

Deskriptif Statistik Financial Distress 

Nama Perusahaan 
Financial Distress (Y) 

2014 2015 2016 2017 2018 

PT Electronic City Indonesia Tbk. 0.53 2.90 2.19 1.86 1.60 

Hero Supermarket Tbk 1.25 1.46 1.49 1.73 0.80 

Matahari Department Store Tbk 0.18 0.18 0.11 0.06 0.52 

Midi Utama Indonesia Tbk 0.56 0.07 0.26 0.97 0.30 

Matahari Putra Prima Tbk 0.20 2.14 1.30 1.06 0.56 

PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. 1.85 0.52 0.56 1.26 0.17 

Maksimum 1.85 2.90 2.19 1.86 1.60 

Minimum 0.18 0.07 0.11 0.06 0.17 

Rata-Rata 0.76 1.21 0.99 1.16 0.66 

Sumber : Laporan keuangan Tahunan (diolah kembali) 

 Tabel 5.5 merupakan tabel deskriptif statistik untuk financial distress pada 

periode 2014-2018. Tahun 2014 rata-ratanya 0.76, nilai tertingginya 1.85, nilai 

terendahnya 0.18. Tahun 2015 rata-ratanya 1.21, nilai tertingginya 2.90, nilai 

terendahnya 0.07. Tahun 2016 rata-ratanya 0.99, nilai tertingginya 2.19, nilai 

terendahnya 0,11. Tahun 2017 rata-ratanya 1.16, nilai tertingginya 1.86, nilai 

terendahnya 0.06. Tahun 2018 rata-ratanya 0.66, nilai tertingginya 1.60, nilai 

terendahnya 0.17. 

 Perkembangan rata-rata financial distress pada perusahaan ritel yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dapat dilihat pada gambar 

5.4: 
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 Sumber : Laporan Keuangan Tahunan(data diolah kembali) 

Gambar 5.4 

Perbandingan rata-rata Financial distress periode 2014-2018 

 Gambar diatas merupakan gambar perkembangan  financial distress pada 

periode 2014 hingga 2018. Financial distress pada perusahaan ritel memiliki 

keadaan yang fluktuatif, dapat dilihat dari rata-rata 6 perusahaan yang dijadikan 

sampel. Tahun 2014 rata-rata financial distress adalah 0.76, tahun 2015 nilai 

financial distress mengalami kenaikan menjadi 1.21, tahun 2016 turun menjadi 

0.99, tahun 2017 nilai financial distress naik menjadi 1.16 dan pada tahun 2018 

turun menjadi 0.66. 

5.2.2. Analisis Verifikatif 

 Pada pengujian analisis verifikatif akan dilakukan uji asumsi klasik 

terlebih dahulu yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi kemudian dilanjutkan uji hipotesa dan 

koefisien determinasi. 

5.2.2.1. Hasil Uji Chow 

 Uji Chow merupakan uji untuk membandingkan model common effect 

dengan fixed effect. 
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 Hipotesa:  

 Ho : model common effect 

 Ha : model fixed effect 

 Kriteria uji:  

 -  Tolak Ho jika prob. < 0,05 

 -  Terima Ho jika prob. > 0,05 

Tabel 5.6 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.505452 (5,21) 0.2306 

Cross-section Chi-square 9.190130 5 0.1017 
     
     

Sumber : Data diolah menggunakan Eviews 10 

Berdasarkan  hasil uji Chow di atas, nilai prob. yang di peroleh adalah 

0.1017. Karena nilai prob. nya (0.1017) > 0,05  maka Ho diterima, artinya model 

yang sesuai adalah model common effect. 

5.2.2.2. Hasil Uji Hausman 

Uji Hausman  merupakan uji untuk membandingkan model random effect 

dengan fixed effect. 

  Hipotesa: 

 Ho : model random effect 

 Ha : model fixed effect 

 Kriteria uji:  

 - Tolak Ho jika prob. < 0,05 

 - Terima Ho jika prob. > 0,05 
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Tabel 5.7 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 1.075249 3 0.7831 
     
     

Sumber : Data Diolah Menggunakan Eviews 10 

Berdasarkan hasil uji Hausman di atas, nilai prob. yang di peroleh adalah 

0.7831. Karena nilai prob. nya (0.7831) > 0,05 maka Ho diterima, artinya model 

yang sesuai adalah model random effect. 

5.2.2.3. Hasil Uji Lagrange Multiplier 

 Karena uji chow dan uji Hausman, menunjukkan hasil yang tidak 

konsisten, maka selanjutnya dilakukan uji Lagrange Multiplier (Uji LM) untuk 

menentukan jenis model yang digunakan. 

 Uji Lagrange Multiplier (Uji LM) merupakan uji untuk membandingkan 

model common effect dengan random effect. 

 Hipotesa:  

 Ho : model common effect 

 Ha : model random effect 

 Kriteria uji:  

 - Tolak Ho jika prob. < 0,05 

 - Terima Ho jika prob. > 0,05 
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Tabel 5.8 

Hasil Uji Lagrange Multiplier 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah Menggunakan Eviews 10 

 Berdasarkan  hasil uji LM di atas, nilai prob. yang di peroleh adalah 

0.8132. Karena nilai prob. nya (0.8132) > 0,05 maka Ho diterima, artinya model 

yang sesuai adalah model common effect. 

 Berikut ini merupakan persamaan regresi dengan model common effect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagrange multiplier (LM) test for panel data 

Date: 11/19/19   Time: 16:11  

Sample: 2014 2018   

Total panel observations: 30  

Probability in ()   
    
    Null (no rand. effect) Cross-section Period Both 

Alternative One-sided One-sided  
    
    Breusch-Pagan  0.055807  0.012088  0.067895 

 (0.8132) (0.9125) (0.7944) 

Honda  0.236236  0.109946  0.244787 

 (0.4066) (0.4562) (0.4033) 

King-Wu  0.236236  0.109946  0.239439 

 (0.4066) (0.4562) (0.4054) 

GHM -- --  0.067895 

 -- -- (0.6389) 
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Tabel 5.9 

Common Effect 

 

Dependent Variable: Y_FINANCIALDISTRESS  

Method: Panel Least Squares   

Date: 11/19/19   Time: 16:41   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 30  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.886773 0.596187 1.487409 0.1489 

X1_ROA -1.958686 0.769942 -2.543941 0.0172 

X2_CR 0.595728 0.474896 1.254437 0.2208 

X3_DAR -0.875323 0.423773 -2.065545 0.0490 
     
     R-squared 0.403068     Mean dependent var 0.954667 

Adjusted R-squared 0.334192     S.D. dependent var 0.762250 

S.E. of regression 0.621974     Akaike info criterion 2.011729 

Sum squared resid 10.05815     Schwarz criterion 2.198556 

Log likelihood -26.17594     Hannan-Quinn criter. 2.071497 

F-statistic 5.852025     Durbin-Watson stat 1.804267 

Prob(F-statistic) 0.003410    
     
     

 Sumber : Data Diolah Menggunakan Eviews 10 

 Uji selanjutnya adalah uji asumsi klasik terhadap persamaan regresi 

common effect kemudian dilanjutkan uji hipotesa dan koefisien determinasi. 

5.2.2.4. Hasil Uji Normalitas 

 Pada penelitian, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode 

Jarque –Bera. Jika nilai probabilitas yang dihasilkan pada metode ini lebih besar 

dari 0,05 dan nilai Jarque-Bera lebih kecil dari 2 artinya data berdistribusi normal. 

 Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan software Eviews 10: 
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Tabel 5.10 

Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Series: Standardized Residuals

Sample 2014 2018

Observations 30

Mean       4.44e-17

Median  -0.023097

Maximum  1.428586

Minimum -1.536356

Std. Dev.   0.588925

Skewness  -0.029912

Kurtosis   3.764885

Jarque-Bera  0.735785

Probability  0.692192

 

Sumber : Data Diolah Menggunakan Eviews 10 

 Berdasarkan tabel 5.10, nilai Jarque-Bera yang diperoleh adalah sebesar 

(0.735785) < 2 dan nilai probabilitasnya sebesar (0.692192) > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

5.2.2.5. Hasil Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas ditujukan untuk menguji apakah variabel independen 

berkorelasi. Pada analisis regresi harus dipenuhi syarat bahwa antara variabel 

independen tidak boleh terjadi korelasi yang signifikan. Pengujian dilakukan 

dengan pengukuran Variance Inflation Factors (VIF). Nilai ukur adanya gejala 

multikolinearitas yakni; jika nilai VIF > 10, maka terjadi gejala multikolinearitas, 

sehingga nilai VIF harus lebih kecil dari 10 (Acep Edison, 2018:204) 

 Berikut merupakan tabel hasil uji VIF: 
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Tabel 5.11 

Hasil Uji Multikolinieritas VIF 

Variance Inflation Factors  

Date: 11/19/19   Time: 16:33  

Sample: 1 30   

Included observations: 30  
    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  0.353272  27.60549  NA 

X1_ROA  0.584683  1.435751  1.082597 

X2_CR  0.223679  20.56521  1.215026 

X3_DAR  0.178343  3.939906  1.227863 
    
    

 Sumber : Data Diolah Menggunakan Eviews 10 

 Berdasarkan  tabel 5.11 didapatkan nilai Centered VIF untuk masing-

masing variable bebas ROA, CR, dan DAR, karena nilai Centered VIF masing 

masing variabel < 10, maka kesimpulannya tidak terdapat multikolinearitas antar 

variabel bebasnya. 

5.2.2.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Acep Edison, 2018:205). Pada penelitian, uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode White. Hasil 

probabilitas dikatakan signifikan jika nilai signifikannnya diatas tingkat 

kepercayaan 5% (Ghozali, 2016). 
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Tabel 5.12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 2.094563     Prob. F(3,26) 0.1254 

Obs*R-squared 5.839193     Prob. Chi-Square(3) 0.1197 

Scaled explained SS 6.150804     Prob. Chi-Square(3) 0.1045 
     
     

Sumber : Data Diolah Menggunakan Eviews 10 

Berdasarkan tabel di atas, nilai prob. Chi- square yang diperoleh adalah 

0,1197. Karena nilainya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

5.2.2.7. Hasil Uji Autokorelasi 

Pengukuran gejala autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW) 

dengan menentukan nilai hitung (d) dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 5.13 

Kriteria Pengambilan Keputusan dengan Uji Durbin-Watson 

Sumber: (Ghozali, 2016:138) 

Pada taraf signifikansi 0,05 dengan jumlah sampel sebanyak 30 maka 

diperoleh nilai dL = 1,2138; 4-DL = 2,7862; dU = 1,6498; dan 4-dU = 2,3502. 

Berikut merupakan hasil uji Durbin Watson dengan menggunakan 

software Eviews 10: 

 

 

 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negative No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokorelasi, positif atau 

negative 

Tidak 

ditolak 
du < d < 4 - du 
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Tabel 5.14 

Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Diolah Menggunakan Eviews 10 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa nilai Durbin Watson 

(DW) stat sebesar 1.804267. Karena nilai DW (1.804267) berada di antara dU 

(1,6498) dan 4-dU (2,3502) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi pada model regresi. 

5.2.2.8. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Pengujian regresi berganda berikut menggunakan data persamaan regresi 

random effect. 

Hasil pengujian regresi berganda untuk variable dependen financial 

distress dan variable independennya ROA, CR, dan DAR dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β1X₃ +e 

Keterangan: 

Y  = Nilai prediksi variabel dependen (financial distress) 

α  = Konstanta 

β1, β₂ , β₃   = Koefisien regresi masing-masing variabel independen 

X1  = Return on asset (ROA) 

X2            = Current Ratio (CR) 

X₃             = Debt to asset ratio (DAR) 

e              = Variabel pengganggu (error) 

Hasil pengolahan software Eviews 10 untuk analisis regresi berganda 

disajikan pada tabel berikut : 

     
     R-squared 0.403068     Mean dependent var 0.954667 

Adjusted R-squared 0.334192     S.D. dependent var 0.762250 

S.E. of regression 0.621974     Akaike info criterion 2.011729 

Sum squared resid 10.05815     Schwarz criterion 2.198556 

Log likelihood -26.17594     Hannan-Quinn criter. 2.071497 

F-statistic 5.852025     Durbin-Watson stat 1.804267 

Prob(F-statistic) 0.003410    
     
     



63 
 

 

Tabel 5.15 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.886773 0.596187 1.487409 0.1489 

X1_ROA -1.958686 0.769942 -2.543941 0.0172 

X2_CR 0.595728 0.474896 1.254437 0.2208 

X3_DAR -0.875323 0.423773 -2.065545 0.0490 
     
     Sumber : Data Diolah Menggunakan Eviews 10 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh bentuk 

persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = 0.886773 – 1.958686 ROA + 0.595728 CR – 0.875323 DAR + 0.596187. 

Nilai koefisien regresi pada variabel-variabel bebasnya menggambarkan 

apabila diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu satuan dan nilai variabel 

bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel 

terikat diperkirakan bisa naik atau bisa turun sesuai dengan tanda koefisien regresi 

variabel bebasnya. 

Dari persamaan regresi di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 0.886773. 

Artinya jika variable financial distress (Y)  tidak dipengaruhi oleh ketiga variable 

bebasnya yaitu  ROA, CR, dan DAR  (bernilai nol), maka besarnya rata-rata 

financial distress (Y) akan bernilai 0.886773. 

Koefisien regresi untuk variable bebas ROA bernilai negatif menunjukkan 

hubungan yang tidak searah antara ROA dengan financial distress (Y).  Koefisien 

regresi variable ROA sebesar –1.958686 mengandung arti untuk setiap 

pertambahan ROA sebesar satu satuan akan menyebabkan menurunnya financial 

distress (Y) sebesar 1.958686. 

Koefisien regresi untuk variable bebas CR bernilai positif menunjukkan 

hubungan yang searah antara CR dengan financial distress (Y).  Koefisien regresi 

variable CR sebesar 0.595728 mengandung arti untuk setiap pertambahan CR  

sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya financial distress (Y) 

sebesar 0.595728. 



64 
 

Koefisien regresi untuk variable bebas DAR  bernilai negatif menunjukkan 

hubungan yang tidak searah antara DAR  dengan financial distress (Y).  Koefisien 

regresi variabel DAR sebesar -0.875323 mengandung arti untuk setiap 

pertambahan DAR sebesar satu satuan akan menyebabkan menurunnya financial 

distress (Y) sebesar 0.875323. 

5.2.2.9. Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 

Menganalisis dan mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari 

variabel-variabel bebas secara parsial atas suatu variabel tidak bebas digunakan 

uji t. 

Hipotesis : 

a. ROA terhadap financial distress 

H₀ ₁  < β₁    ROA  berpengaruh negatif terhadap financial 

distress  

Ha₁  >  β₁   ROA berpengaruh positif terhadap financial distress  

b. CR terhadap financial distress 

H₀ ₂  <  β₂   CR berpengaruh negatif terhadap financial distress  

Ha₂  >  β₂   CR berpengaruh positif terhadap financial distress  

c. DAR terhadap financial distress 

H₀ ₃  < β₃   DAR berpengaruh negatif terhadap financial 

distress 

Ha₃  > β₃   DAR berpengaruh positif terhadap financial 

distressKriteria Uji: 

- Jika Prob. < 0,05 atau t hitung > t tabel : maka H0 ditolak 

- Jika Prob. > 0,05 atau t hitung < t tabel : maka H0 diterima 

Pada sampel (n) = 30 , df = n-k-1 =30-3-1 = 26, diperoleh nilai t tabel = 

±2,05553. 
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Tabel 5.16 

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Dependent Variable: Y_FINANCIALDISTRESS  

Method: Panel Least Squares   

Date: 11/19/19   Time: 16:41   

Sample: 2014 2018   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 30  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.886773 0.596187 1.487409 0.1489 

X1_ROA -1.958686 0.769942 -2.543941 0.0172 

X2_CR 0.595728 0.474896 1.254437 0.2208 

X3_DAR -0.875323 0.423773 -2.065545 0.0490 
     
     R-squared 0.403068     Mean dependent var 0.954667 

Adjusted R-squared 0.334192     S.D. dependent var 0.762250 

S.E. of regression 0.621974     Akaike info criterion 2.011729 

Sum squared resid 10.05815     Schwarz criterion 2.198556 

Log likelihood -26.17594     Hannan-Quinn criter. 2.071497 

F-statistic 5.852025     Durbin-Watson stat 1.804267 

Prob(F-statistic) 0.003410    
     
     

Sumber : Data Diolah Menggunakan Eviews 10 

Berdasarkan tabel 5.16 diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Variabel ROA memiliki nilai t hitung sebesar (-2.543941/2) dan nilai 

signifikansi sebesar 0,0172. Karena nilai t hitung (-1.2719705) < t tabel 

(2,05553) dan nilai prob. nya (0,0172) < 0,05 maka artinya terdapat 

pengaruh negatif dari ROA terhadap financial distress. Nilai t hitung 

negatif artinya jika ROA meningkat maka probabilitas financial distress 

akan menurun. 

2. Variabel CR memiliki nilai t hitung sebesar (1.254437/2) dan nilai 

signifikansi sebesar 0,2208. Karena nilai t hitung (0.6272185) < t tabel 

(2,05553) dan nilai prob. nya (0,2208) > 0,05 maka artinya CR tidak layak 

di uji karena tidak signifikan.  

3. Variabel DAR  memiliki nilai t hitung (-2.065545/2) dan nilai signifikansi 

sebesar 0,0490. Karena nilai t hitung (-1.0327725) < t tabel (2,05553) dan 

nilai prob. nya (0,0490) < 0,05 maka artinya  terdapat pengaruh negatif 
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dari DAR  terhadap financial distress. Nilai t hitung negatif artinya jika 

DAR meningkat maka probabilitas financial distress akan menurun. 

5.2.2.7. Hasil Uji Hipotesis (Uji F) 

Menganalisis dan mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari 

variabel-variabel bebas secara simultan atas suatu variabel tidak bebas digunakan 

uji f. 

Hipotesis: 

a. ROA, CR, dan DR terhadap financial distress 

H₀ 4 :  β₁  = 0  ROA, CR, dan DR secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap financial distress   

Ha4 :  β₁  ≠ 0  ROA, CR, dan DR secara simultan berpengaruh 

terhadap financial distress 

Kriteria uji : 

- Jika Prob (F-Statistic) < 0,05  maka Ho ditolak 

- Jika Prob (F-Statistic) > 0,05  maka Ho diterima 

 

Tabel 5.17 

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

     
     R-squared 0.403068     Mean dependent var 0.954667 

Adjusted R-squared 0.334192     S.D. dependent var 0.762250 

S.E. of regression 0.621974     Akaike info criterion 2.011729 

Sum squared resid 10.05815     Schwarz criterion 2.198556 

Log likelihood -26.17594     Hannan-Quinn criter. 2.071497 

F-statistic 5.852025     Durbin-Watson stat 1.804267 

Prob(F-statistic) 0.003410    
     
     

Sumber : Data Diolah Menggunakan Eviews 10 

Berdasarkan Tabel 5.17, diketahui nilai probabilitas dari Uji F (Prob (F-

Statistic) adalah 0.003410. Karena nilai probabilitas, yakni 0.003410 lebih kecil 

dibandingkan tingkat signifikansi, yakni 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Maka dapat disimpulkan secara serempak, return on asset, current ratio, debt to 

asset ratio berpengaruh signifikan terhadap financial distress pada perusahaan 

Ritel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. 
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5.2.2.8. Hasil Uji Kesesuaian Model (Goodness of Fit) 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh ROA, CR, dan DAR terhadap 

financial distress (Y) digunakan koefisien determinasi.  

 

 Tabel 5.18  

Hasil Uji Kesesuaian Model  

     
     R-squared 0.403068     Mean dependent var 0.954667 

Adjusted R-squared 0.334192     S.D. dependent var 0.762250 

S.E. of regression 0.621974     Akaike info criterion 2.011729 

Sum squared resid 10.05815     Schwarz criterion 2.198556 

Log likelihood -26.17594     Hannan-Quinn criter. 2.071497 

F-statistic 5.852025     Durbin-Watson stat 1.804267 

Prob(F-statistic) 0.003410    
     
     

Sumber : Data Diolah Menggunakan Eviews 10 

Berdasarkan hasil output di atas, diperoleh nilai Adjusted R-squared 

sebesar 0.334192. Kontribusi ROA, CR, dan DAR terhadap financial distress (Y) 

adalah sebesar 33,41% sedangkan sisanya sebesar 66.59% merupakan kontribusi 

variabel lain selain ROA, CR, dan DAR. Berdasarkan tabel 4.5 goodness off fit, 

nilai 33.41 termasuk kedalam kwadran II dengan kesimpulan kesesuaian model 

cukup kuat dan kebaikan model cukup baik. 

5.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

5.3.1. Pengaruh Return On Asset Terhadap Financial Distress 

Pengaruh ROA terhadap financial distress dapat diketahui dari tingkat 

signifikansi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ROA memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap financial distress. Hasil penelitian sejalan dengan teori yang 

diungkapkan dan hipotesis yang disusun yaitu return on asset berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. Nilai t hitung negatif artinya jika ROA meningkat 

maka probabilitas financial distress akan menurun.   

Return On Asset yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menggunakan dan mengelola aset yang dimilikinya secara efektif dan efisien  

untuk menghasilkan laba sehingga mengurangi biaya yang dikeluarkan 

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan memperoleh penghematan dan 
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memiliki kecukupan dana untuk menjalankan usahanya sehingga probabilitas 

financial distress akan menurun. Sebaliknya, rendahnya nilai return on asset suatu 

perusahaan dapat memungkinkan kinerja perusahaan kurang efektif dalam 

mengolah aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba sehingga dapat 

menimbulkan kerugian yang berakibat pada arus kas negatif dan probabilitas 

perusahaan mengalami financial distress akan meningkat (Agustini & 

Wirawati,2019).  

Nilai maksimum ROA ada pada perusahaan Matahari Department Store 

Tbk sebesar 0.46 pada tahun 2015 sedangkan nilai minimumnya ada pada 

perusahaan Matahari Putra Prima Tbk pada tahun 2017 dengan nilai sebesar -0.23. 

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Marisa (2016) yang menyatakan 

bahwa ROA memiliki pengaruh terhadap financial distress tetapi memiliki 

perbedaan hasil dengan penelitian Simanjuntak, dkk (2017) yang menyatakan 

bahwa rasio profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap kondisi financial 

distress suatu perusahaan. 

5.3.2. Pengaruh Current Ratio Terhadap Financial Distress 

Pengaruh current ratio terhadap financial distress dapat diketahui dari 

tingkat signifikansi. Hasil penelitian menunjukan bahwa CR tidak layak uji karena 

tidak signifikansi. Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori yang diungkapkan 

dan hipotesis yang disusun yaitu CR berpengaruh negatif terhadap financial 

distress. Berarti current ratio tidak dapat memprediksi kondisi financial distress 

perusahaan. Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera 

jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan (Kasmir, 2017:134). Dengan 

kata lain, semakin tinggi hasil pengukuran rasio maka akan semakin banyak aset 

lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang akan segera 

jatuh tempo.  

Tidak berpengaruhnya current ratio dapat disebabkan karena perusahaan 

memiliki persediaan yang relatif besar dan terdapat persediaan yang tidak dapat 

dicairkan pada saat hutang jatuh tempo. 
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Tingkat likuiditas perusahaan tidak dapat menjamin bahwa perusahaan  

akan mengalami financial distress pada penelitian karena current ratio merupakan 

pengukur likuiditas jangka pendek, sedangkan financial distress merupakan 

prediksi untuk jangka panjang (Agustini dan Wirawati, 2019). 

Current ratio tidak dapat menjadi tolak ukur dapat disebabkan oleh dua 

hal. Pertama, adanya kegagalan perusahaan menagih piutang kepada para pihak. 

Kedua, adanya pengalihan aset lancar yang lebih terfokus kepada pengembalian 

kewajiban jangka panjangnya dan mengabaikan kewajiban jangka pendeknya 

(Eveline Kusuma dan Sumani, 2017). 

Nilai maksimum CR ada pada perusahaan PT Tiphone Mobile Indonesia 

Tbk. sebesar 1.80 pada tahun 2014 sedangkan nilai minimumnya ada pada 

perusahaan yang sama yaitu PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk dengan nilai 

sebesar 0.59 pada tahun 2017. 

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Agustini dan Wirawati (2019) 

yang menyatakan bahwa rasio likuiditas (current ratio) tidak memiliki pengaruh 

terhadap financial distress suatu perusahaan tetapi memiliki perbedaan hasil 

dengan penelitian Susi (2018) yang menyatakan bahwa current ratio berpengaruh 

terhadap financial distress. 

5.3.3. Pengaruh Debt to Asset Ratio Terhadap Financial Distress 

Pengaruh DAR terhadap financial distress dapat diketahui dari tingkat 

signifikansi. Hasil penelitian menunjukan bahwa DAR memiliki pengaruh negatif 

terhadap financial distress. Hasil penelitian tidak sejalan dengan teori yang 

diungkapkan dan hipotesis yang disusun yaitu DAR berpengaruh positif terhadap 

financial distress. Berarti DAR dapat memprediksi financial distress. Nilai t 

hitung negatif artinya jika DAR meningkat maka probabilitas financial distress 

akan menurun. 

 Debt to Asset Ratio digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang atau seberapa besar utang perusahaan 

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Apabila rasionya tinggi, artinya 

pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan 
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untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak 

mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya (Kasmir, 

2017:156). Tingginya rasio leverage perusahaan juga akan menyebabkan 

kurangnya kepercayaan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti 

kreditur karena perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi cenderung mereka 

hindari untuk berinvestasi akibat rendahnya tingkat perlindungan terhadap 

pengembalian dana yang dipinjamkan (Brigham dan Houston, 2015: 143). 

Perusahaan akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dana guna membiayai 

kepentingan perusahaan sehingga kemungkinan mengalami financial distress 

semakin besar. 

DAR meningkat menghasilkan probabilitas financial distress yang  

menurun dapat disebabkan karena nilai hutang lebih kecil dari nilai aktiva. 

Perusahaan dengan keputusan penggunaan utang dalam neracanya secara umum 

dapat meningkatkan profitabilitasnya, yang kemudian menaikkan harga 

sahamnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham serta 

membangun potensi pertumbuhan yang lebih besar dan mengecilkan potensi 

financial distress (Mayang Murni, 2018). 

Nilai maksimum DAR ada pada perusahaan Matahari Department Store 

Tbk sebesar 0.95 pada tahun 2014 sedangkan nilai minimumnya ada pada 

perusahaan  PT Electronic City Indonesia Tbk. dengan nilai sebesar 0.07 pada 

tahun 2015. 

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Kusuma dan Sumani (2017) yang 

mengungkapkan bahwa Debt to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap 

prediksi financial distress tetapi memiliki perbedaan hasil dengan Nugraha dan 

Fajar (2018) yang menyatakan bahwa rasio leverage (debt ratio) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress. 

5.3.4. Pengaruh Return On Asset (ROA), Current Ratio, Dan Debt to Asset 

Ratio Terhadap Financial Distress 

Hasil analisis regresi pada uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah 

variabel independen Return On Asset (ROA), Current Ratio (CR) dan Debt to 
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Asset Ratio (DR) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap 

variabel dependen yaitu financial distress atau tidak. Hasil penelitian dilihat dari 

nilai F-statistic lebih kecil dari tingkat siginifikansi artinya dapat disimpulkan 

secara serempak, return on asset, current ratio, debt to asset ratio berpengaruh 

signifikan terhadap financial distress pada perusahaan Ritel yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Besarnya pengaruh ROA, CR, dan DAR 

terhadap financial distress dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinasi dimana 

nilai Adjusted R-squared yang diperoleh sebesar 0.334192. Kontribusi ROA, CR, 

dan DAR terhadap financial distress (Y) adalah sebesar 33,41% sedangkan 

sisanya sebesar 66.59% merupakan kontribusi variabel lain selain ROA, CR, dan 

DAR. 

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan Alfinda,dkk 

(2017) yang menyatakan bahwa variabel profitabilitas (ROA), likuiditas (CR), dan 

leverage (DAR) secara simultan berpengaruh terhadap financial distress. 

 


