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ABSTRAK 

 

Ruth Citra Permata, 2014: Prediksi Rasio Arus Kas dan Rasio Aktivitas 

terhadap Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

BEI. Universitas Negeri Jakarta. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio arus kas dan rasio 

aktivitas terhadap prediksi kondisi financial distress perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Variabel dependen berupa kondisi financial distress diukur 

dengan menggunakan Interest Coverage Ratio (ICR) yang dihitung dengan 

membagi operating profit dengan interest expense.  Rasio arus kas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah rasio Pengeluaran Modal (PM), rasio Total 

Hutang (TH), dan rasio Cash Flow From Operation to Total Asset (CFFOTA). 

Sementara untuk rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

Perputaran Persediaan (PP), dan rasio Perputaran Total Aktiva (PTA). Penelitian 

ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2012. Data keungan tahun 2010-2012 

digunakan untuk menentukan perusahaan-perusahaan yang mengalami financial 

distress. Data tahun 2009-2011 digunakan untuk mendapatkan data variabel 

independen. Dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dimana 

mendapatkan data sebanyak 69 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi logistik untuk menguji hipotesis dengan bantuan SPSS 21. 

 Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa rasio arus kas yang berpengaruh terhadap prediksi kondisi financial 

distress perusahaan adalah rasio pengeluaran modal dan rasio CFFOTA, 

sementara untuk rasio aktivitas yang berpengaruh terhadap prediksi kondisi 

financial distress perusahaan adalah rasio perputaran total aktiva.  

 

Kata Kunci: Financial Distress, Total Hutang, Pengeluaran Modal, Cash Flow 

From Operation to Total Asset, Perputaran Persediaan, Perputaran Total Aktiva. 
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ABSTRACT 

 

Ruth Citra Permata, 2014: Prediction of  Cash Flow Ratio and Activity Ratio on 

Financial Distress Condition of Manufacture Companies that is listed on BEI. 

State University Of Jakarta. 

 This research aims to examine the effect of cash flow ratio and activity 

ratio on predicting  financial distress condition of  manufacturing companies 

listed on Indonesia Stock Exchange. The dependent variable in the form of 

financial distress was measured using Interest Coverage Ratio (ICR) is calculated 

by dividing operating profit by interest expense. Cash  flow ratio used in this 

study is the ratio of Capital Expenditure (PM), the ratio of Total Debt (TH), and 

the ratio of Cash Flow From Operations to Total Assets (CFFOTA). As for the 

activity ratio used in this study is the Inventory Turnover ratio (PP), and Total 

Asset Turnover ratio (PTA). This study uses secondary data with the population of 

all companies listed on the Stock Exchange in the period 2009-2012. The 

financial data in 2010-2012 was used to determine the companies that 

experienced financial distress. Data from 2009-2011 used to obtain the data of 

independent variables. In this study using purposive sampling where to get the 

data as many as 69 companies. This research used logistic regression analysis to 

test the hypothesis using SPSS 21. 

 From the analysis conducted in this study can be concluded that the ratio 

of cash flow that affect the prediction of financial distress of the company is the 

ratio of capital expenditure and CFFOTA ratio, while for the ratio of activity that 

affect the prediction of financial distress of the company is the ratio of total asset 

turnover. 

 

Keywords: Financial Distress, Total Debt, Capital Expenditures, Cash Flow 

From Operations to Total Assets, Inventory Turnover, Total Asset Turnover. 
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