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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa rasio 

keuangan yang terdiri dari lima rasio yaitu sales growth, current ratio, return on 

asset, debt asset ratio, dan itotal asset turnover dalam memprediksi kondisi 

financial distress pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) 

periode 2007 – 2012. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive 

sampling yang kemudian dari kriteria yang ditetapkan, dari 30 perusahaan yang 

terdaftar di JII terpilih 18 perusahaan sebagai sampel, dengan kategori 0 untuk 

perusahaan yang dinyatakan sehat dan 1 untuk perusahaan yang dinyatakan tidak 

sehat. Kriteria yang digunakan untuk pengkategorian adalah net profit dan rasio 

sales growth selama dua tahun berturut-turut. Analisis statistic yang digunakan 

adalah regresi logit. Hasil penelitian dengan menggunakan logistic regression 

menunjukkan bahwa rasio keuangan secara simultan mempunyai pengaruh dalam 

memprediksi kondisi financial distress, Adapun hasil penelitian secara simultan  

adalah return on asset berpengaruh secara positif terhadap financial distress 

dengan nilai beta 0.84. total asset turnover berpengaruh secara negatif terhadap 

financial distress dengan nilai beta- 2.647. 

Kata kunci : sales growth, current ratio, return on asset, debt asset ratio, itotal 

asset turnover, dan financial distress 
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