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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 

2.1.1. Landasan Teori 

2.1.1.1. Teori Trade-off 

Menurut Lukas Setia Atmaja (2008:159) Teori trade-off menjelaskan bahwa 

penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan tapi hanya pada titik 

tertentu. Setelah titik tersebut, penggunaan hutang justru akan menurunkan nilai 

perusahaan. Artinya setiap perusahaan harus menargetkan struktur modal, yaitu pada 

posisi keseimbangan biaya dan keuntungan marginal dari pendanaan dengan hutang 

sebab pada posisi itu niai perusahaan menjadi maksimal. Semakin banyak hutang 

berarti memperbesar resiko yang ditanggung pemegang saham dan juga memperbesar 

tingkat pengembalian yang diharapkan. Dalam kenyataannya, jarang perusahaan 

menggunakan utang 100%, alasannya adalah bahwa pemegang saham mendapat 

keuntungan dari pajak. Perusahaan juga membatasi penggunaan utang untuk menekan 

biaya-biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan. Faktor yang mendorong suatu 

perusahaan meningkatkan utangnya adalah pajak, dimana utang memberikan manfaat 

perlindungan pajak. Jadi kesimpulannya, penggunaan utang mengakibatkan 

peningkatan porsi laba operasi perusahaan yang mengalir ke investor. 
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Ada suatu tingkat batas utang yang merupakan ambang batas. Dimana untuk 

jumlah utang yang lebih rendah dari tingkat tersebut, kemungkinan kebangkrutan 

sangat kecil. Akan tetapi, jika tingkat tersebut dilampaui maka kebangkrutan akan 

semakin besar dalam hal itu akan mengurangi manfaat pajak yang disebabkan oleh 

hutang. 

2.1.1.2. Likuiditas 

Menurut Irham Fahmi (2014:49) rasio likuiditas adalah kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Contohnya 

membayar listrik, telepon, air PDAM, gaji kryawan, gaji teknisi, gaji lembur, tagihan 

telepon, dan sebagainya.  

Perusahaan yang mempunyai aktiva lancar lebih besar dari kewajiban 

lancarnya dengan perbandingan 2 : 1 atau setidaknya rasio lancar lebih dari 1 (satu), 

maka bisa dikatakan perusahaan dalam kondisi yang likuid untuk menutup kewajiban 

lancarnya sehingga kecil kemungkinan terjadi financial distress. Namun, apabila 

jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan lebih rendah dari jumlah kewajiban 

lancarnya, maka tidak akan cukup untuk menutup kewajiban lancar yang dimiliki 

perusahaan. Akibatnya, perusahaaan dapat mengalami kesulitan keuangan dimana 

pembayaran kewajiban menjadi lambat dan dapat memicu untuk melakukan pinjaman 

yang lebih banyak lagi. (Hanafi dan Halim, 2005:224) dalam ( Feri Dwi Ardiyanto, 

2011) 
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Dalam praktik, dan juga dalam penelitian empiris, kesulitan keuangan sulit 

untuk didefenisikan. Kesulitan semacam ini bisa berarti mulai dari kesulitan 

keuangan yang ringan, sampai kepernyataan kebangkrutan, yang merupakan kesulitan 

yang paling berat. Kesulitan keuangan jangka pendek bersifat sementara dan belum 

begitu parah, apabila tidak ditangani bisa berkembang menjadi kesulitan tidak 

solvabel dan bisa mengarah kepada kebangkrutan. Likuiditas dapat dihitung dengan 

berbagai rasio seperti: 

a. Current Ratio (Rasio Lancar) 

Menurut Irham Fahmi (2014:69) menyatakan bahwa rasio lancar adalah rasio  

yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan 

menggunakan aktiva lancarnya (aktiva yang akan berubah menjadi kas dalam waktu 

satu tahun atau satu siklus bisnis. Rasio yang rendah menunjukkan resiko likuiditas 

yang tinggi, sedangkan rasio lancar yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan asset 

lancar, yang akan mempumyai pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas 

perusahaan. Rumus yang digunakan adalah: 

Current Ratio = Asset Lancar 

Utang Lancar 
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b. Quick Ratio (Rasio cepat) 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2012:302), rasio cepat merupakan rasio yang 

menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang 

lancarnya. Rumus yang digunakan adalah: 

Quick Ratio = Asset Lancar – Persediaan 

 Utang Lancar 

  

c. Cash Ratio (Rasio kas) atas utang lancar 

Menurut Kasmir (2012:138), rasio kas atas utang adalah rasio yang 

menunjukkan porsi jumlah kas yang dapat menutupi utang lancarnya. Adapun rumus 

rasio kas atas utang lancar adalah: 

Cash Ratio =         Kas  

  Utang lancar 

 

d. Net Working Capital 

Menurut Lukman Syamsuddin (2012:202), Net Working Capital merupakan 

selisih antara current asset (aktiva lancar) dengan current liabilities (utang lancar). 

Jumlah net working capital ini akan berguna untuk kepentingan pengawasan intern 

didalam suatu perusahaan daripada digunakan sebagai angka pembanding dengan 

perusahaan lain. Tidak jarang terjadi apabila perusahaan bermaksud untuk mencari 

pinjaman jangka panjang, maka kreditur menetapkan beberapa persyaratan dimana 
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salah satu diantaranya adalah penetapan jumlah minimum net working capital dari 

tahun ke tahun juga bisa memberikan gambaran tentang jalannya perusahaan. Jumlah 

net working capital yang besar menunjukkan tingkat likuiditas yang semakin tinggi 

pula. Rumus yang digunakan adalah: 

Net Working Capital = Asset Lancar - Utang Lancar 

 

2.1.1.3. Financial Leverage 

Financial Leverage (leverage keuangan) adalah penggunaan dana dengan 

beban tetap dengan harapan akan memperbesar pendapatan per lembar saham 

(earning per share, EPS) (Martono dan Harjito, 2008:301). Suatu perusahaan 

dikatakan menggunakan financaial leverage, jika ia membelanjakan sebagian dari 

aktivanya dengan sekuritas yang membayar bunga yang tetap (misalnya hutang pada 

bank). Jika perusahaan menggunakan financial leverage atau hutang, perubahan 

EBIT perusahaan akan mengakibatkan perubahan yang lebih besar pada EPS 

(earning per share) atau penghasilan per lembar saham perusahaaan (Lukas Setia 

Atmaja, 2008:165). 

Pembiayaan yang menggunakan utang umumnya akan meningkatkan 

pengembalian yang diharapkan untuk suatu investasi, tetapi utang juga meningkatkan 

tingkat resiko investasi bagi pemilik perusahaan yaitu para pemegang saham. Jadi 

jika suatu perusahaan menggunakan lebih banyak leverage keuangan, maka akan 
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meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan, yang berakibat baik, akan 

tetapi hal tersebut juga akan meningkatkan resiko dalam perusahaan, yang berakibat 

buruk. 

Oleh karena itu, para manajer harus lebih serius memperhatikan pengaruh 

financial leverage terhadap resiko kebangkrutan. Sehingga analisis atas hal tersebut 

merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan yang menyangkut 

struktur modal. Manajer juga tidak hanya memperhatikan utang pokoknya tapi juga 

kemampuan perusahaan dalam membayar bunga, karena jika kemampuan membayar 

bunga suatu perusahaan rendah maka akan menyebabkan resiko kebangkrutan tinggi. 

Adapun untuk mengukur financial leverage dengan menggunakan rasio solvabilitas 

dimana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total hutangnya 

lebih besar dibandingkan total assetnya. 

a. Debt to asset ratio 

Menurut Irham Fahmi ( 2014:75) dimana rasio ini menghitung seberapa besar 

porsi dan disediakan oleh kreditur untuk investasi. Semakin tinggi debt to asset ratio 

maka semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan didalam menghasilkan 

keuntungan bagi perusahaan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: 

Debt to asset ratio = Total Utang 

 Total Asset  
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b. Debt to equity ratio  

Menurut Bambang Riyanto (2008:22) dimana rasio ini digunakan untuk 

menghitung jumlah rupiah yang dipinjam untuk investasi ekuitas. Debt to equity ratio 

yang tinggi menunjukkan resiko perusahaan tinggi karena dominannya sumber dana 

dari unsur utang. Rumus yang digunakan adalah: 

  Debt to equity ratio = Total Utang 

Total Modal 

 

c. Times interest earned ratio  

Menurut Sawir (2009:14) dimana rasio ini digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan membayar beban tetap berupa bunga. Semakin tinggi rasio 

ini, semakin baik suatu perusahaan didalam membayar bunga-bunga atas utang-

utangnya.  

 Times interest earned ratio = Laba sebelum bunga dan pajak 

             Total bunga 

 

2.1.1.4. Probabilitas Kebangkrutan 

Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F Houston (2009:77), Probabilitas dapat 

didefenisikan sebagai peluang bahwa suatu kejadian akan terjadi. Kebangkrutan 

sering dikaitkan dengan kesulitan keuangan. Dimana dalam praktek dan juga dalm 

penelitian empiris, kesulitan keuangan sulit untuk didefenisikan. Kesulitan semacam 

itu bisa diartikan mulai dari kesulitan likuiditas (jangka pendek), yang merupakan 
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kesulitan keuangan yang paling ringan, sampai kepernyataan kebangkrutan, yang 

merupakan kesulitanyang paling berat. Dengan demikian kesulitan keuangan bisa 

dilihat sebagai kontinum yang panjang, mulai dari yang ringan sampai yang paling 

berat.  

Menurut Darsono dan Ashari (2005:101) dalam Sinta Kartikawati (2008) 

menyatakan bahwa kesulitan keuangan dapat diartikan sebagi ketidakmampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang 

menyebabkan kebangkrutan perusahaannya. 

Kesulitan keuangan jangka pendek bersifat sementara juga perlu diperhatikan, 

karena kesulitan semacam ini apabila tidak ditangani bisa berkembang menjadi 

kesulitan tidak solvabel, yang menyebabkan perusahaan bisa dilikuidasi atau 

reorganisasi.likuidasi dipilih apabila nilai likuidasi lebih besar dibandingkan dengan 

nilai perusahaan kalau diteruskan. Reorganisasi dipilih jika perusahaan masih 

menunjukkan prospek dan dengan nilai perusahaan kalau diteruskan lebih besar 

dibandingkan nilai perusahaan jika dilikuidasi. 

Berdasarkan undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan 

penundaan kewajiban pembayaran utang menyatakan bahwa debitur yang 

mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang 

telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan 

yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang 

atau lebih krediturnya. Berdasarkan pendapat tersebut, pada dasarnya kebangkrutan 



24 
 

dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana perusahaan tidak mampu memenuhi 

kewajibannya kepada kreditur. 

Kebangkrutan suatu perusahaan dipengaruhi beberapa faktor. Yang mana 

faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan suatu perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

1) Tingkat return (rate of return) rendah. Jika suatu perusahaaan yang mempunyai 

tingkat return yang lebih rendah, maka hal tersebut akan merugikan pemegang 

saham. 

2) Besarnya jumlah utang. Kebijakan pengambilan huhtang perusahaan untuk 

menutupi biaya yang timbul akibat operasi perusahaan akan menimbulkan 

kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan utang dimasa depan. Ketika 

tagihan jatuh tempo dan perusahaan tidak mempunyai cukup dana untuk 

membayar tagihan-tagihan yang terjadi maka kemungkinan yang dilakukan 

kreditur adalah mengadakan penyitaan harta perusahaan untuk menutupi 

kekurangan pembayaran tagihan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Jika kesulitan keuangan ini 

sampai insovabel (yang paling parah) maka akan menyebabkan kebangkrutan. 

Dari faktor diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perusahaan harus 

bisa mengelola penggunaan utang, karena jika perusahaan tidak memperhatikan hal 

tersebut maka akan berdampak buruk bagi perusahaan itu sendiri, mulai dari kesulitan 

keuangan dan bahkan terjadi kebangkrutan. 
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Menurut Darsono dan Ashari (2005:105) informasi kebangkrutan sangat 

bermanfaat bagi beberapa pihak seperti berikut ini: 

a. Pemberi Pinjaman  

Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa 

yang akan diberi pinjaman, dan kemudian bemanfaat untuk kebijakan memonitor 

pinjaman yang ada. 

b. Investor 

Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tentunya 

akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya 

perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. Investor yang menganut strategi 

aktif akan mengembangkan model prediksi kebangkrutan untuk melihat tanda-tanda 

kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian mengantisipasi kemungkinan tersebut. 

c. Pemerintah 

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab 

untuk mengawasi jalannya usaha tersebut. Pemerintah juga mempunyai badan-badan 

usaha yang harus selalu diawasi. 

Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda 

kebangkrutan lebih awal supaya tindakan-tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih 

awal. 
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d. Akuntan 

Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu 

usaha karena akuntan akan menilai kemampuan going concern suatu perusahaan. 

e. Manajemen 

Apabila manajemen bisa mendeteksi kebangkrutan lebih awal, maka tindakan-

tindakan penghematan bisa dilakukan yang berkaitan dengan munculnya biaya 

kebangkrutan. Misalnya dengan merger atau restrukturisasi keuangan sehingga biaya 

kebangkrutan bisa dihindari. 

Adapun untuk mengukur probabilitas kebangkrutan peneliti menggunakan Z-

score sebagai analisis probabilitas kebangkrutan. Model prediksi kebangkrutan sudah 

dikembangkan ke beberapa negara, Altman (1983-1984) melakukan survey model-

model yang dikembangkan di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Swiss, Brazil, 

Australia, Inggris, Irlandia, Kanada, Belanda, dan Perancis. Model prediksi 

kebangkrutan dengan metode Altman disajikan dengan Z-score (Zi), nilai tersebut 

dicari dengan persamaan diskriminan yaitu: 

Zi = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 +1,0X5. 

Dimana : 

X1 = (aktiva lancar – hutang lancar) / total aktiva 

X2 = Laba yang ditahan / total aktiva 

X3 = Laba sebelum bunga dan pajak / total aktiva 

X4 = Nilai pasar saham biasa dan preferen / nilai buku total hutang 
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X5 = Penjualan / total aktiva 

Sumber : (Mamduh M. Hanafi, 2007:263) 

Interprestasi dari hasil perhitungan nilai Z-score dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Z < 1,81 berarti perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius dan 

cenderung mengarah kepada kebangkrutan. 

b. 1,81 < Z < 2,99 biasa disebut sebagai area abu-abu dimana perusahaan dalam 

kondisi rawan yang mengalami sedikit masalah keuangan dan jika pihak 

perusahaan tidak melakukan tindakan yang berarti baik dari segi manajemen 

maupun struktur keuangan, perusahaan akan terancam kebangkrutan dalam 

beberapa tahun ke depan. 

c. Z > 2,99 berarti perusahaan tidak mengalami masalah keuangan atau dapat 

disebut dalam kondisi sehat. 

2.1.1.5. Hutang menurut Pandangan Islam 

Hutang (Al-qardhu) adalah harta yang diberikan untuk dibayarkan kembali 

belakangan (pembayaran dengan tempo / tunda). Dalam Islam qardh ditinjau dari sisi 

peminjam adalah mubah dan dari sisi pemberi pinjaman hukumnya sunnah. Para 

ulama sepakat bahwa kita boleh meminjam harta orang lain  dengan syarat berniat 

untuk membayarnya. Namun ulama menganjurkan untuk menghindarinya. Seseorang 

boleh berhutang, jika dia berniat untuk membayarnya dan tidak dianjurkan bila dia 
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tidak membutuhkannya. Diriwayatkan dari abu hurairah bahwa nabi saw bersabda, 

“barang siapa yang meminjam dan dia berniat untuk membayarnya, niscaya Allah 

membayarnya dan barang siapa meminjam dan dia tidak berniat untuk membayarnya, 

niscaya Allah akan memusnahkan hartanya.(HR. Bukhari) (Abu Rijal, 2013:99) 

Orang yang memberikan utang tidak boleh mengenakan bayaran tambahan ke 

atas utang itu, karena jumlah tambahan ke atas hutang itu dikenali sebagai riba yang 

amat dilarang dalam islam. Apa saja nama yang digunakan seperti bunga, faedah, 

premium dan sebagainya adalah termasuk dalam kategori riba yang mana masih 

merupakan defenisi riba yang dimaksudkan. Ini merujuk kepada hutang yang 

disyaratkan dengan faedah atau manfaat kepada pihak yang memberikan pinjaman. 

Ini merupakan satu bentuk penindasan kepada orang yang sedang dalam kesusahan 

karena memerlukan bantuan keuangan. 

Dalil tentang cara mengurus hutang ini seperti menulis jumlah hutang, jatuh 

tempo hutang dan mengadakan saksi, telah digariskan dengan jelas oleh Allah SWT 

dalam firman-Nya dalam surah Al Baqarah, ayat 282. 
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Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan 

ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 

mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang 
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lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika 

tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 

mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun 

besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan 

tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang 

demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.”(QS: Al-baqarah : 282). 

Masalah tidak akan timbul dalam menulis hutang karena prosedur yang jelas 

dengan persetujuan kedua belah pihak yang berhutang dan yang memberi hutang. 

Telah temaktub dalam perjanjian hutang tersebut bahwa adalah menjadi tanggung 

jawab orang yang berhutang untuk menjelaskan hutangnya pada tempo atau masa 

yang ditetapkan. 
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Walaupun begitu, banyak kedengaran isu dan kenyataan dilapangan mengenai 

permasalahan semasa menjelaskan hutang temasuklah hutang kredit, hutang rumah, 

hutang kereta dan lain-lain. Satu persoalan timbul dalam masyarakat kita ialah 

bagaimana menangani masalah orang yang susah atau sengaja melambatkan bayaran 

hutang atau lari dari hutang atau mengalami kerugian yang mnyebabkan mereka tidak 

mampu membayarnya. Mungkin berbagai tindakan seperti perbincangan, 

penambahan masa bayaran dan tindakan mahkamah atau perundangan boleh diambil 

oleh pihak pemberi pinjaman kepada mereka yang gagal menjelaskan hutang ini. 

Berbagai alasan akan diberikan untuk mengelak atau menangguhkan pembayaran 

hutang tersebut. Sesungguhnya melambat-lambatkan bayaran hutang, amatlah besar 

sekali akibatnya dalam kehidupan manusia, bukan saja didunia, bahkan juga 

diakhirat. 

Dalam konteks resiko perniagaan, jika seseorang peniaga mengalami kerugian 

dan masih menanggung hutang yang banyak, maka dianjurkanlah orang ramai 

memberi sedekah kepada peniaga itu dengan niat untuk membantu menjelaskan 

hutang orang tersebut. Amalan sedekah ini boleh menyucikan harta seperti Firman 

Allah SWT dalam surah At-Taubah, ayat 103: 
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Artinya: 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya 

doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar 

lagi Maha Mengetahui.”(QS : At-Taubah : 103) 

Dari ayat diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa maksud zakat tersebut 

adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan 

kepada harta benda. Islam sangat mengambil berat mengenai pembayaran hutang, 

karena pelunasan hutang adalah merupakan satu syarat untuk mendapat keridhaan 

Allah SWT. Seseorang yang berhutang, hendaklah berniat dalam hatinya untuk 

menunaikan hutang tersebut, karena Allah akan memudahkan baginya bila dia  

hendak menunaikannya. Seperti dalam Firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 

177. 
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Artinya: 

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 

kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang 

memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan 

orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang 

sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-

orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.(QS: 

Al-baqarah:177). 

  Dari ayat diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa islam menganjurkan 

agar kita jangan menangguhkan bayaran jika kita berhutang. Dan apabila mempunyai 

peluang untuk membayarnya. Perbuatan sengaja mengelakkan bayaran hutang, adalah 

tergolong dalam perbuatan orang yang zhalim dan dia berhak mendapat pembalasan 

terhadap perbuatannya. Oleh karena itu sangat-sangatlah dianjurkan orang yang 

berhutang untuk menjelaskan hutang dengan segera, tanpa perlu menunggu pemberi 

pinjaman memberikan peringatan atau mengulang-ulang bertanyakan mengenai 

pelunasan hutang tersebut. Bersegeralah kita menunaikan janji untuk membayar 

hutang. Jika ada, karena sangat besarlah ganjarannya kepada mereka yang 

menunaikan janji ketika berhutang. 
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2.1.2. Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.1 : Daftar Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti  
Judul Penelitian 

Variabel yang 

diamati 
Hasil 

1 Penni 

Mulyaningr

um (2008) 

Analisis Rasio 

Keuangan 

sebagai Indikator 

Prediksi 

Kebangkrutan 

Bank di 

Indonesia. 

Kebangkrutan 

(Y), CAR(X1), 

LDR(X2), 

NPL(X3), 

BOPO(X4), 

ROA(X5), 

ROE(X6) dan 

NIM(X7) 

Hasil penelitian 

yang diperoleh 

adalah variabel 

LDR signifikan 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas 

kebangkrutan 

bank diindonesia 

pada 5 %, namun 

tidak mempunyai 

tanda yang sama 

dengan yang 

diprediksikan. 

Variabel CAR, 

NPL, BOPO, 

ROE, dan NIM 

mempunyai tanda 

yang sama dengan 

yang 

diprediksikan 

namun tidak 

signifikan. 

Variabel ROA 

tidak signifikan 

dan mempunyai 

tanda yang 

berbeda dengan 

yang 

diprediksikan. 

Secara umum 

hasilnya tidak 

menerima 

keseluruhan Ha. 
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2 Helmy 

Maulana 

(2010) 

Prediksi 

Financial 

Distress pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Menggunakan 

Rasio Altman. 

 Financial 

Distress (Y) 

Rasio Modal 

Kerja Terhadap 

Total Aktiva 

(X1), 

Rasio Laba 

Ditahan 

Terhadap Total 

Aktiva (X2), 

Rasio EBIT 

Terhadap Total 

Aktiva(X3), 

Rasio Nilai 

Buku Modal 

Terhadap Nilai 

Buku 

Hutang(X4), 

Rasio Penjualan 

Terhadap Total 

Aktiva(X5) 

Hasil penelitian 

yang diperoleh 

adalah rasio 

model Altman 

pada perusahaan 

yang mengalami 

financial distress 

dan non financial 

distress, apabila 

dilakukan 

pengujian secara 

bersama ternyata 

rasio model 

Altman dapat 

digunakan untuk 

memprediksi 

secara signifikan 

kemungkinan 

kondisi financial 

distress 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di bei, 

Berdasarkan teori, 

hubungan rasio 

modal kerja 

terhadap total 

aktiva dan rasio 

penjualan 

terhadap total 

aktiva yang 

merupakan rasio 

likuiditas adalah 

negatif.  

3 Ika Yuanita 

(2010) 

Prediksi 

Financial 

Distress dalam 

Industri Textile 

dan Garment 

Financial 

Distress(Y) dan 

CACL(X1), 

WCTA(X2) dan 

NITA(X3). 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa variabel 

CACL, WCTA 

dan NITA 
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(bukti empiris di 

BEI) 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

probabilitas 

financial distress 

dengan tingkat 

signifikansi 5% 

4 Feri Dwi 

Ardiyanto 

(2011) 

Prediksi Rasio 

Keuangan 

Terhadap 

Kondisi 

Financial 

Distress 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

Financial 

Distress(Y) dan 

CACL(X1), 

CATA(X2), 

WCTA(X3), 

NITA(X4), 

RETA(X5), 

SETA(X6), 

TLTA(X7), 

STA(X8), dan 

ITO(X9) 

Hasil penelitian 

diperoleh bahwa 

variabel CACL, 

WCTA, dan 

NITA 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

probabilitas 

financial distress 

dengan tingkat 

signifikansi 5% 

 

5 Imam 

Masdud dan 

Reva 

Maymi 

Srenga 

(2012) 

Analisis Rasio 

Keuangan untuk 

Memprediksi 

Kondisi 

Financial 

Distress pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

Financial 

Distress(Y), 

Likuiditas(X1), 

Profitabilitas(X

2), Financial 

Leverage(X3) 

dan Arus Kas 

Operasi(X4) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa likuiditas 

berpengaruh 

terhadap kondisi 

financial distress. 

Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap kondisi 

finacial distress. 

Financial 

leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap kondisi 

financial distress. 

Arus kas dari 

aktivitas operasi 

bepengaruh 

terhadap kondisi 
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financial distress   

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

6 Reno 

Furqon 

Kusumawar

dana dan 

Siti Aisyah 

(2012) 

Analisis Rasio 

Keuangan untuk 

Memprediksi 

Financial 

Distress (Studi 

pada Indeks 

LQ45 yang 

Terdaftar di BEI 

Tahun 2009-

2011) 

Financial 

Distress(Y) dan 

Rasio 

Likuiditas(X1), 

Rasio 

Solvabilitas 

(X2),Rasio 

Profitabilitas 

(X3),Rasio 

Aktivitas(X4), 

dan Rasio 

Pertumbuhan 

(X5) 

Hasil penelitian 

yang diperoleh 

adalah variabel 

rasio likuiditas, 

profitabilitas, 

aktivitas, dan 

pertumbuhan 

mempunyai 

pengaruh yang 

positif dan tidak 

signifikan, 

variabel rasio 

solvabilitas/ 

leverage 

mempunyai 

pengaruh positif 

dan signifikan. 

Rasio 

solvabilitas/ 

leverage 

berpengaruh 

dominan terhadap 

kondisi financial 

distress. 

7 Orine Andre 

(2013) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Likuiditas dan 

Financial 

Leverage dalam 

Memprediksi 

Financial 

Distress (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Aneka Industri 

financial 

distress (Y) dan 

profitabilitas 

(X1), likuiditas 

(X2),fnancial 

leverage (X3) 

Hasil penelitian 

yang diperoleh 

adalah rasio 

profitabilitas dan 

rasio likuiditas 

berpengaruh 

negatif terhadap 

financial distress 

sedangkan 

financial leverage 

berpengaruh 
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yang Terdaftar di 

BEI). 

positif terhadap 

financial distress 

8 Amir Saleh 

dan 

Bambang 

Sudiyono 

(2013) 

Pengaruh Rasio 

Keuangan 

Terhadap 

Probabilitas 

Kebangkrutan 

pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

Probabilitas 

Kebangkrutan 

(Y), Current 

Ratio(X1), Debt 

Ratio(X2), 

Total Asset 

Turnover(X3), 

Retun On 

Asset(X4), 

Return On 

Equity(X5) 

Hasil penelitian 

yang diperoleh 

adalah rasio, total 

asset turnover, 

return on asset, 

return on equity, 

berpengaruh 

negatif terhadap 

probabilitas 

kebangkrutan dan 

debt ratio 

berpengaruh 

positif terhadap 

probabilitas 

kebangkrutan. 

9 Chalendra 

Prasetya 

Agusti 

(2013) 

Analisis Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kemungkinan 

Terjadinya 

Financial 

Distress 

Financial 

Distress(Y) dan 

Good 

Corporate 

Governance 

(X1),Ukuran 

Perusahaan(X2)

,Likuiditas(X3), 

Leverage(X4), 

Direktur 

Turnover(X5) 

Hasil penelitian 

yang diperoleh 

adalah good 

corporate 

governance 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

terjadinya finacial 

distress. Hanya 

variabel proporsi 

komisaris 

independen dan 

jumlah dewan 

direksi yang 

signifikan 

terhadap 

terjadinya 

financial distress. 

Sementara 

variabel kondisi 

perusahaan yang 
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signifikan 

terhadap 

terjadinya 

financial distress 

adalah ukuran 

perusahaan, 

leverage, dan 

jumlah direktur 

keluar. 

  

2.2. Kerangka Pemikiran 

Variabel penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu satu variabel dependen 

dan dua variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

probabilitas kebangkrutan, dan variabel independen dalam penelitian ini adalah 

likuiditas (Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, Net Working Capital)  dan 

financial leverage (Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio, Times Interest Earned 

Ratio). 

Berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model 

penelitian. Kerangka pemikiran tersebut, menunjukkan pengaruh likuiditas (Current 

Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, Net Working Capital)  sacara parsial terhadap 

probabilitas kebangkrutan pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan pengaruh financial leverage (Debt to Asset Ratio, Debt to Equity 

Ratio, Times Interest Earned Ratio) secara parsial terhadap probabilitas kebangkrutan 

pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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    Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.3. Hipotesis Penelitian 

2.3.1. Pengaruh Current Ratio terhadap Probabilitas Kebangkrutan. 

Current ratio (rasio lancar) merupakan ukuran perusahaan dalam memenuhi 

Kewajiban jangka pendek. Rasio ini merupakan rasio likuiditas. Current ratio yang 

rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuidasi, 

sebaliknya current ratio yang terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan 

banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampulabaan 

perusahaan (Sawir, 2009:10). 

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk 

menutupi kewajiban jangka pendek/hutang lancar. Semakin besar perbandingan 

aktiva lancar dengan hutang lancar  maka semakin tinggi kemampuan  perusahaan 

 menutupi kewajiban jangka pendek. 

Dalam penelitian Imam Masdud dan Reva Maymi Srenga (2012) diperoleh 

hasil bahwa current ratio berpengaruh terhadap financial distress tetapi tidak secara 

signifikan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskanlah hipotesis pertama dalam 

penelitian ini yaitu: 

H1 : Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan pada 

perusahaan telekomunikasi yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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2.3.2. Pengaruh Quick Ratio terhadap Probabilitas Kebangkrutan. 

Quick Ratio (rasio cepat) atau sering juga disebut sebagai Rasio Cair (Acid-

Test Ratio) merupakan sebuah rasio yang digunakan dalam mengukur kemampuan 

suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar untuk menutupi utang lancarnya. 

Adapun yang termasuk ke dalam rasio lancar ialah aktiva lancar yang dapat dengan 

cepat diubah dalam bentuk kas, termasuk di dalamnya akun kas, surat-surat berharga, 

beban dibayar di muka, piutang dagang, dan pendapatan yang masih harus diterima.  

Persediaan barang dagang tidak dihitung walaupun termasuk dalam aktiva lancar, 

karena persediaan dianggap sebagai aktiva lancar yang sulit diubah menjadi kas. 

Rasio ini juga menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid 

mampu menutupi hutang lancar. Dan semakin besar rasio ini maka semakin baik 

sehingga kecil kemungkinan terjadi kebangkrutan perusahaan. 

Dalam penelitian Imam Masdud dan Reva Maymi Srenga (2012) diperoleh 

hasil bahwa Quick ratio berpengaruh terhadap financial distress tetapi tidak secara 

signifikan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskanlah hipotesis kedua dalam 

penelitian ini yaitu: 

H2 :   Quick Ratio berpengaruh signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan pada 

perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
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2.3.3. Pengaruh Cash Ratio terhadap Probabilitas Kebangkrutan. 

Menurut Kasmir (2012:138) Cash Ratio (rasio kas) merupakan alat yang 

digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar 

utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara 

dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap 

saat). Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi 

perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Jadi, makin besar cash 

ratio maka makin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang 

jangka pendeknya sehingga kecil kemungkinan terjadi kebangkrutan yang disebabkan 

utang tersebut. 

Dalam penelitian Orine Andre (2013) diperoleh hasil bahwa cash ratio 

berpengaruh terhadap financial distress tetapi tidak signifikan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskanlah hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini yaitu: 

H3 :  Cash Ratio berpengaruh signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan  pada 

perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2.3.4. Pengaruh Net Working Capital terhadap probabilitas kebangkrutan. 

Net Working Capital (modal kerja bersih) merupakan bagian paling penting 

dalam kegiatan operasional perusahaan. Net Working Capital merupakan kunci utama 

dalam menutupi hutang usaha yaitu dalam kemampuan membayar hutang yang 
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segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar, karena dalam hal menutupi hutang usaha 

tentunya berkaitan dengan aktiva lancar yang merupakan bagian dari modal kerja 

bersih (net working capital). Oleh karena itu perusahaan harus mampu 

mempertahankan jumlah minimum modal kerja bersih.  

Modal kerja terhadap total aset (working capital to total assets) digunakan 

untuk mengukur likuiditas aktiva perusahaan relative terhadap total kapitalisasinya 

atau untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek. Indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya masalah pada 

tingkat likuiditas perusahaan adalah indikator-indikator internal seperti 

ketidakcukupan kas, utang dagang membengkak, dan beberapa indikator lainnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa net working capital dengan 

hutang saling berhubungan, begitu juga hutang dengan probabilitas kebangkrutan 

yang saling keterkaitan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskanlah hipotesis keempat yaitu: 

H4  : Net Working Capital berpengaruh terhadap probabilitas kebangkrutan pada 

perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.    

2.3.5. Pengaruh Debt to Asset Ratio terhadap Probabilitas Kebangkrutan. 

Debt to Asset Ratio adalah sebuah rasio untuk mengukur jumlah aset yang 

dibiayai oleh hutang. Rasio ini juga sangat penting untuk melihat solvabilitas 

perusahaan. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan segala 

kewajiban jangka panjangnya.   
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Semakin tinggi nilai DAR ini mengindikasikan : 

1. Semakin besar jumlah aset yang dibiayai oleh hutang. 

2. Semakin kecil jumlah aset yang dibiayai oleh modal. 

3. Semakin tinggi resiko perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka 

panjang. 

4. Semakin tinggi beban bunga hutang yang harus ditanggung perusahaan 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa DAR berpengaruh terhadap 

kemungkinan kebangkrutan perusahaan. 

Dalam penilitian yang dilakukan Chalendra Prasetya Agusti (2013) diperoleh 

hasil bahwa debt to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap financial distress. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskanlah hipotesis kelima dalam 

penelitian ini yaitu: 

H5 :  Debt to Asset Ratio berpengaruh signifkan terhadap probabilitas kebangkrutan  

pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

2.3.6. Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Probabilitas Kebangkrutan. 

Hutang secara Manajemen Keuangan adalah bertujuan untuk me leverage atau 

mendongkrak kinerja keuangan perusahaan. Jika perusahaan hanya mengandalkan 

modal atau ekuitasnya saja, tentunya perusahaan akan sulit melakukan ekspansi bisnis 

yang membutuhkan modal tambahan. Maka disinilah peranan hutang sangat 

membantu perusahaan untuk melakukan ekspansi tersebut. Namun jika jumlah hutang 

sudah melebih jumlah ekuitas yang dimiliki maka resiko perusahaan dari sisi 
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likuiditas keuangan juga semakin tinggi. Untuk itu diperlukan sebuah rasio khusus 

untuk melihat kinerja tersebut. 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah 

Hutang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para analis dan para investor 

untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang 

dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka DER 

maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap 

likuiditas perusahaannya. 

Dalam penelitian Imam Masdud dan Reva Maymi Srenga (2012) diperoleh 

hasil bahwa debt to equity ratio tidak dapat memprediksi terjadinya financial distress. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh luciana dan 

kristiaji (2003) membuktikan bahwa hutang berpengaruh terhadap kondisi financial 

distress perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskanlah hipotesis keenam dalam 

penelitian ini yaitu: 

H6 : Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap probabilitas kebangkrutan  pada 

perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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2.3.7. Pengaruh Times Interest Earned Ratio terhadap Probabilitas 

Kebangkrutan. 

Times interest earned merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum 

bunga dan pajak dengan beban bunga dan merupakan rasio yang mencerminkan 

besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Sawir 

(2008:14) mengatakan bahwa: Rasio ini juga disebut dengan rasio penutupan 

(coverage ratio), yang mengukur kemampuan pemenuhan kewajiban bunga tahunan 

dengan laba operasi (EBIT) dan mengukur sejauh mana laba operasi boleh turun 

tanpa menyebabkan kegagalan dari pemenuhan kewajiban membayar bunga 

pinjaman. 

Times Interest Earned dapat digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan 

membayar bunga dan utang. Jika menggunakan perbandingan lebih dari satu periode, 

maka nilai times interest earned yang semakin besar akan semakin bagus, dalam 

arti, EBIT yang dimiliki perusahaan lebih besar nilainya daripada beban bunga yang 

harus dibayar, sehingga perusahaan telah mampu menutupi beban bunga dengan 

EBIT yang dimilikinya. Secara umum jika nilai times interest earned dibawah 1.5 

maka tidak aman karena jika rasionya sebesar 1.00 maka EBIT yang didapat 

perusahaan hanya cukup untuk membayar bunga. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskanlah hipotesis ketujuh dalam 

penelitian ini yaitu: 
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H7 : Times Interest Earned Ratio berpengaruh terhadap probabilitas kebangkrutan  

pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2.3.8. Pengaruh Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, Net Working Capital, 

Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio dan Times Interest Earned Ratio 

terhadap Probabilitas Kebangkrutan secara simultan. 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Current Ratio, Quick Ratio, Cash 

Ratio, Net Working Capital,  Debt to Asset Ratio, Debt to Equity Ratio dan Times 

Interest Earned Ratio terhadap Probabilitas Kebangkrutan, maka  dirumuskanlah 

hipotesis kedelapan yaitu: 

H8 : Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, Net Working Capital,  Debt to Asset 

Ratio, Debt to Equity Ratio dan Times Interest Earned Ratio berpengaruh 

signifikanterhadap probabilitas kebangkrutan secara simultan pada perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 


