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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perputaran piutang, 

pertumbuhan penjualan, rasio utang, likuiditas dan financial distress. Sedangkan 

yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) sektor non-keuangan yang terdaftar pada bumn.go.id pada tahun 2015-

2017. 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dalam memecahkan 

masalah secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Fitrah & 

Luthfiyah, 2017, hlm. 26). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Pendekatan 

kuantitatif memerlukan adanya hipotesis dan pengujian dengan menggunakan 

teknik analisa dan uji statistik. Metode deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang kemudian dianalisis dan 

di interpretasikan (Siregar, 2014). Sedangkan penelitian verifikatif digunakan 

untuk menguji kebenaran pengetahuan yang telah ada (Muharto & Ambarita, 

2016, hlm. 33). 

Melalui penelitian deskriptif diperoleh gambaran mengenai perputaran 

piutang, pertumbuhan penjualan, rasio utang, likuiditas dan financial distress 

perusahaan. Sedangkan melalui penelitian verifikatif dapat diketahui pengaruh 

dari perputaran piutang, pertumbuhan penjualan dan rasio utang terhadap 

likuiditas serta implikasinya terhadap financial distress pada BUMN tahun 2015-

2017. 

3.3. Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

3.3.1. Definisi Variabel 

Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek penelitian atau faktor 

yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti (Siyoto & Sodik, 

2015, hlm. 50). Variabel bebas (Independent) adalah variabel yang variabel yang 

menjadi sebab atau memengaruhi variabel lain (Siregar, 2014, hlm. 18). Variable 
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bebas dalam penelitian ini adalah perputaran piutang, pertumbuhan penjualan, 

rasio utang dan likuiditas. Sedangkan variabel terikat (Dependent) adalah variabel 

yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Siregar, 

2014, hlm. 19). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah likuiditas dan 

financial distress. 

3.3.1.1. Variabel Independen (X1): Perputaran Piutang 

Menurut Kieso et al., (2007, hlm. 368) rasio perputaran piutang digunakan 

untuk mengukur berapa kali rata-rata piutang yang berhasil ditagih selama suatu 

periode. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan bersih dengan piutang rata-

rata (bersih) yang beredar selama tahun berjalan seperti dalam rumus berikut. 

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎
 

(Kieso et al., 2007, hlm. 368) 

Tinggi rendahnya perputaran piutang memiliki pengaruh langsung pada 

modal yang di investasikan dalam piutang. Semakin tinggi perputarannya semakin 

pendek waktu terikatnya modal dalam piutang (Riyanto, 1995, hlm. 91). Jika 

investasi dalam piutang rendah, perusahaan mempunyai arus kas masuk cepat dan 

jika investasi dalam piutang tinggi, perusahaan mempunyai arus kas masuk 

lambat. Makin cepat arus kas masuk, semakin baik kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban-kewajibannya (Utari, Ari, & Darsono, 2014, hlm. 123). 

3.3.1.2. Variabel Independen (X2): Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan kenaikan ataupun 

penurunan penjualan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada laporan laba-rugi 

perusahaan (Maryanti, 2016). Menurut Horne & Wachowicz (2005) (dalam Gaol, 

2015) tingkat pertumbuhan berkelanjutan (sustainable growth rate – SGR) adalah 

persentase tahunan maksimum kenaikan dalam penjualan yang dapat dicapai 

berdasarkan pada berbagai rasio target operasi, utang dan pembayaran dividen. 

Tingkat pertumbuhan penjualan dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

𝑔 =  
𝑆1−𝑆0

𝑆0
 𝑥 100% 

(Horne & Wachowicz, 2005)  
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Keterangan 

g = Growth Sales Rate (tingkat pertumbuhan penjualan) 

S1 = Total Current Sales (total penjualan selama periode berjalan) 

S0 = Total Sales for Last Period (total penjualan periode yang lalu) 

3.3.1.3. Variabel Independen (X3): Rasio Utang 

Rasio utang (debt ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total aset. Rasio utang juga digunakan 

untuk melihat seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang atau 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset (Kasmir, 

2008, hlm. 156). Pengukuran rasio utang menurut sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

(Kasmir, 2008, hlm. 156) 

Total utang termasuk seluruh kewajiban lancar dan utang jangka panjang. 

Kreditor lebih menyukai rasio utang yang rendah karena makin rendah rasio 

utang, makin besar perlindungan terhadap kerugian kreditor jika terjadi likuidasi 

(Brigham & Houston, 2010). 

3.3.1.4. Variabel Dependen dan Independen (Y): Likuiditas 

Likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio lancar 

(current ratio). Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera 

jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan (Kasmir, 2008, hlm. 134). 

Pemilihan current ratio karena rasio ini merupakan rasio yang umum digunakan 

dalam melihat likuiditas berhubung subjek penelitian yang dipilih terdiri dari 

berbagai sektor perusahaan yang tentunya jika menggunakan current ratio lebih 

relevan. Begitupun yang diungkapkan Yustika (2015) penggunaan current ratio 

dalam likuiditas dikarenakan rasio ini paling sering digunakan dan dapat 

dikatakan paling efektif.  

Perhitungan rasio lancar yaitu dengan membandingkan total aset lancar 

dan utang lancar (Kasmir, 2008, hlm. 134). Berikut rumus untuk mencari rasio 

lancar. 

 



55 

 

Raden Risa Rahmawati, 2019 
PENGARUH PERPUTARAN PIUTANG, PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN RASIO UTANG TERHADAP 
LIKUIDITAS SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP FINANCIAL DISTRESS 
Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜) =
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜)

𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 (𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠)
 

(Kasmir, 2008, hlm. 135) 

3.3.1.5. Variabel Dependen (Z): Financial Distress 

Financial distress didefinisikan sebagai suatu kondisi perusahaan yang 

mengalami penyimpangan dan tekanan keuangan yang secara bertahap akan 

mengarah kepada kebangkrutan (Platt & Platt, 2002). Financial distress atau 

kesulitan keuangan dalam penelitian diukur dengan menggunakan tiga model 

Altman Z-Score karena secara luas penggunaan model Z-Score dapat digunakan 

untuk mengukur kesulitan keuangan (Altman et al., 2017). Model Z-Score 

pertama kali diperkenalkan Altman yang menyatakan bahwa perusahaan dengan 

profitabilitas rendah sangat berpotensi mengalami kebangkrutan (Edi & Tania, 

2018). Berikut rumus tiga model Altman Z-score yang digunakan untuk sampel 

penelitian ini. 

1. Altman Z-Score Original (1968) 

Rumus ini digunakan untuk perusahaan manufaktur go publik 

𝑍 = 1,2𝑋1 + 1,4𝑋2 + 3,3𝑋3 + 0,6𝑋4 + 0,99𝑋5 

Keterangan: 

X1 = Working capital/Total Asset 

X2 = Retained Earning/Total Asset 

X3 = Earning Before Interest and Taxes to Total Asset 

X4 = Market Value Equity to Book Value of Total Debt 

X5 = Sales to Total Asset 

Kriteria jika nilai Z < 1,8 perusahaan termasuk dalam keadaan bankrupt 

atau financial distress, jika nilai Z antara 1,81 sampai 2,99 perusahaan masuk 

kedalam grey area atau wilayah abu-abu dan jika nilai Z > 2,99 perusahaan dalam 

keadaan sehat (Januri et al., 2017).  

2. Altman Z-Score Revisi (1983) 

Rumus ini digunakan untuk perusahaan manufaktur privat atau yang tidak 

go publik 

𝑍′ = 0,717𝑋1 + 0,847𝑋2 + 3,107𝑋3 + 0,420𝑋4 + 0,998𝑋5 
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Kriteria yang digunakan adalah jika nilai Z’ < 1,23 perusahaan dalam 

keadaan financial distress. Jika nilai Z’ antara 1,23 sampai 2,9 perusahaan masuk 

kedalam wilayah abu-abu dan nilai Z’ > 2,9 perusahaan dalam keadaan sehat. 

3. Altman Z-Score Modifikasi (1995) 

Rumus ini digunakan untuk perusahaan non manufaktur 

𝑍" = 6,56𝑋1 + 3,26𝑋2 + 6,72𝑋3 + 1,05𝑋4 

Kriteria yang ditetapkan yaitu jika nilai Z” < 1,1 perusahaan dalam 

keadaan bankrupt. Jika nilai Z” antara 1,1 sampai 2,6 perusahaan berada di 

wilayah abu-abu dan jika nilai Z” > 2,6 perusahaan dalam keadaan sehat 

Pemilihan model Altman ini dikarenakan model Altman menilai dari 

berbagai segi seperti tingkat utang, laba serta segi ekuitas dalam melihat sehat 

tidaknya perusahan. Selain itu model Altman ini memiliki tingkat keakuratan 

sebesar 95% (Altman, Edward I, 1968). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Eqab & Bzour (2011) di 

Jordanian model Altman dapat memprediksi kebangkrutan lima tahun sebelumnya 

dengan tingkat akurasi 93.3%. Penelitian yang dilakukan Aminian (2016) dan 

Pakdaman (2018) di Tehran Stock Exchange memberikan hasil yang sama bahwa 

model Altman lebih akurat dengan tingkat 92% dibandingkan model lainnya. 

Penelitian yang dilakukan di Indonesia sendiri memberikan hasil bahwa model 

Altman merupakan model prediksi yang lebih akurat untuk financial distress (Ick 

& Tarigan, 2018; Pangkey, Saerang, & Maramis, 2018; Raharja, Wahyuni, & 

Sinarwati, 2017).  

3.3.2. Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator 

dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul 

penelitian yaitu “Pengaruh Perputaran Piutang, Pertumbuhan Penjualan dan Rasio 

Utang terhadap Likuiditas serta Implikasinya terhadap Financial Distress (Studi 

Empiris pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Non-Keuangan)” maka untuk 

memahami lebih jelas tentang penggunaan kelima variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini penulis membuat operasionalisasi variabel dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Konsep Indikator Skala 

Perputaran 

Piutang  

(X1) 

Rasio perputaran piutang 

merupakan rasio untuk 

mengukur berapa kali rata-rata 

piutang yang berhasil ditagih 

selama suatu periode (Kieso et 

al., 2007, hlm. 368). 

 Penjualan bersih 

 Piutang Usaha 

tahun berjalan 

 Piutang Usaha 

tahun sebelumnya 

(Rasio Perputaran 

Piutang) 

Rasio 

Pertumbuhan 

Penjualan 

(X2) 

Pertumbuhan penjualan 

merupakan perubahan kenaikan 

ataupun penurunan penjualan 

dari tahun ke tahun yang dapat 

dilihat pada laporan laba-rugi 

perusahaan (Maryanti, 2016). 

 Total penjualan 

periode berjalan 

 total penjualan 

periode yang lalu 

(Persentase 

Pertumbuhan 

Penjualan) 

Rasio 

Rasio Utang 

(X3) 

Rasio utang (debt ratio) 

merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur perbandingan 

antara total utang dengan total 

aset (Kasmir, 2008). 

 total utang  

 total aset 

(Rasio Utang) 

Rasio 

Likuiditas 

(Y) 

 

Rasio lancar merupakan rasio 

untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek atau 

utang yang segera jatuh tempo 

pada saat ditagih secara 

keseluruhan (Kasmir, 2008). 

 Aset lancar  

 Utang lancar 

(Rasio Lancar) 

Rasio 

Financial 

Distress 

(Z) 

 

Financial distress merupakan 

suatu kondisi perusahaan yang 

mengalami penyimpangan dan 

tekanan keuangan yang secara 

bertahap akan mengarah kepada 

kebangkrutan (Platt & Platt, 

2002).  

Nilai Z-Score pada tiga 

rumus Altman. 

 Altman Z-Score 

Original 

 Altman Z-Score 

Revisi 

 Altman Z-Score 

Modifikasi 

Rasio 

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1. Populasi Penelitian 

Populasi menurut Siregar (2014, hlm. 56) adalah “keseluruhan 

(universum) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-

tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya”. Populasi 

mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik yang 

ingin peneliti investigasi (Sekaran & Bougie, 2017, hlm. 53). 
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Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

sektor non-keuangan pada tahun 2015-2017 yang berjumlah 96 BUMN. 

Pemilihan sektor non-keuangan BUMN ini karena rata-ratanya mengalami 

gangguan likuiditas dan sebagian besar yang mengalami financial distress jika 

dilihat dari kerugian. 

3.4.2. Sampel Penelitian 

Sampel menurut Siregar (2014, hlm. 56) adalah suatu prosedur 

pengambilan data yang hanya sebagian populasi yang diambil dan digunakan 

untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling yaitu 

purposive sampling yang merupakan metode penetapan sampel berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu (Siregar, 2014, hlm. 60). Kriteria yang ditemukan untuk 

dijadikan sebagai sampel adalah sebagai berikut  

Tabel 3.2 Kriteria Pengambilan Sampel 

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 BUMN yang terdaftar di bumn.go.id periode 2015-2017 115 

2 BUMN sektor keuangan   19 

3 
BUMN yang tidak melaporkan laporan 

keuangan/laporan tahunan dari tahun 2015-2017 
48 

4 
BUMN yang tidak memberikan  informasi yang lengkap 

terkait variabel yang akan diteliti 
5 

Total sampel 43 

Sampel dari Tahun 2015-2017 3 tahun 

Total Keseluruhan Sampel 43 x 3 = 129 

Dari kriteria sampel di atas terdapat 43 BUMN yang akan menjadi sampel 

penelitian. Berikut daftar sampel nama-nama BUMN dalam penelitian ini. 

Tabel 3.3 Sampel Penelitian 

No BUMN Sektor 

1 Perum Perhutani Pertanian Kehutanan Perikanan 

2 PT Pertamina (Persero) Pertambangan & Penggalian 

3 
Perum Percetakan Uang Republik 

Indonesia 
Industri Pengolahan  

4 PT Barata Indonesia (Persero) Industri Pengolahan  

5 PT Biofarma (Persero) Industri Pengolahan  

6 PT Dahana (Persero) Industri Pengolahan  
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No BUMN Sektor 

7 PT Indofarma (Persero) Tbk Industri Pengolahan  

8 
PT Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) 
Industri Pengolahan  

9 PT Kimia Farma (Persero) Tbk Industri Pengolahan  

10 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Industri Pengolahan  

11 PT Len Industri (Persero) Industri Pengolahan  

12 PT Pindad (Persero) Industri Pengolahan  

13 PT Pupuk Indonesia (Persero) Industri Pengolahan  

14 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Industri Pengolahan  

15 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Industri Pengolahan  

16 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Pengadaan Listrik dan Gas 

17 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Pengadaan Listrik dan Gas 

18 Perum Jasa Tirta II 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur 

Ulang 

19 Perum Perumnas Konstruksi 

20 PT Adhi Karya (Persero) Konstruksi 

21 PT Brantas Abipraya (Persero) Konstruksi 

22 PT Hutama Karya (Persero) Konstruksi 

23 
PT Pembangunan Perumahan (Persero) 

Tbk 
Konstruksi 

24 PT Waskita Karya (Persero) Tbk Konstruksi 

25 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Konstruksi 

26 Perum Bulog Perdagangan besar dan eceran 

27 
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 

(Persero) 
Perdagangan besar dan eceran 

28 PT Sarinah (Persero) Perdagangan besar dan eceran 

29 PT Angkasa Pura I (Persero) Transportasi dan Pergudangan 

30 PT Angkasa Pura II (Persero) Transportasi dan Pergudangan 

31 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Transportasi dan Pergudangan 

32 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Transportasi dan Pergudangan 

33 PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Transportasi dan Pergudangan 

34 
PT Kawasan Industri Wijayakusuma 

(Persero) 
Transportasi dan Pergudangan 

35 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Transportasi dan Pergudangan 

36 PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Transportasi dan Pergudangan 

37 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Transportasi dan Pergudangan 

38 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Transportasi dan Pergudangan 

39 PT Pos Indonesia (Persero) Transportasi dan Pergudangan 

40 
Perum Lembaga Kantor Berita Nasional 

Antara 
Informasi dan Komunikasi 

41 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Informasi dan Komunikasi 
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No BUMN Sektor 

Tbk 

42 PT Sucofindo (Persero) 
Aktivitas Profesional, Ilmiah 

dan Teknis 

43 
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia 

(Persero) 
Real Estate 

Sumber: Bumn.go.id; bps.go.id (data diolah) 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan 

menggunakan data sekunder. Menurut Hasan (2002, hlm. 33) “data sekunder 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah 

ada”. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah 

dokumentasi, karena data yang dikumpulkan berupa data sekunder dalam bentuk 

data-data dan dokumentasi yaitu dari laporan tahunan dan laporan keuangan yang 

diperoleh dari website masing-masing BUMN khususnya pada laporan posisi 

keuangan dan laba rugi yang dapat menunjang serta mendukung data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian, yaitu mengenai perputaran piutang, pertumbuhan 

penjualan, rasio utang, likuiditas dan financial distress.  

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan statistik 

deskriptif dan analisis regresi data panel untuk menganalisis variabel perputaran 

piutang, pertumbuhan penjualan dan rasio utang (X) ke likuiditas (Y) dan 

likuiditas (Y) ke Financial Distress (Z). Analisis tersebut menggunakan Software 

Microsoft Excel dan aplikasi Eviews 10. 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif menurut Siregar (2014) merupakan statistik yang 

berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, 

menjabarkan, atau menguraikan data agar mudah dipahami dengan cara; (1) 

menentukan ukuran dari data, seperti nilai modus, rata-rata, dan median; (2) 

menentukan ukuran variabilitas data, seperti varian, standar deviasi dan range; (3) 

menentukan ukuran bentuk data seperti skewness, kurtosis, dan plot boks. 

Penggunaan statistik deskriptif dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran 
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perputaran piutang, pertumbuhan penjualan, rasio utang, likuiditas dan financial 

distress. 

3.6.2. Analisis Regresi Data Panel 

Analisis regresi data panel dilakukan untuk menguji model penelitian 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1 Full Model Struktur Penelitian 

Pada model struktur penelitian tersebut terbagi menjadi dua sub struktur 

penelitian yaitu sub struktur pertama yang menguji apakah terdapat pengaruh 

Perputaran Piutang (X1), Pertumbuhan Penjualan (X2) dan Rasio Utang (X3) 

terhadap Likuiditas (Y), yang digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Sub Struktur Penelitian 1 
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Kemudian pada sub struktur penelitian kedua menguji pengaruh dari 

likuiditas (Y) terhadap financial distress (Z) dengan model penelitian sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 3.3 Sub Struktur Penelitian 2 

Regresi data panel merupakan regresi yang menggabungkan antara data 

runtut waktu (time series) dengan data silang (cross section) (Basuki & Prawoto, 

2016, hlm. 275). Wibisono (2005) (dalam Basuki & Prawoto, 2016, hlm 276) 

menyebutkan enam keunggulan regresi data panel antara lain : 

1. data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit 

dengan mengizinkan variabel spesifik individu; 

2. kemampuan mengontrol heterogenitas ini menjadikan data panel dapat 

digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks; 

3. data panel mendasarkan diri pada observasi cross section yang berulang-ulang 

(time series) sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai study of 

dynamic adjustment; 

4. tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, 

variatif dan kolienaritas (multiko) antara data semakin berkurang dan derajat 

kebebasan (degree of freedom/df) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil 

estimasi yang lebih efisien; 

5. data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang 

kompleks; 

6. data panel digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan 

oleh regresi data individu. 

Adapun model regresi data panel dalam sub struktur penelitian satu yaitu 

sebagai berikut: 

Y = α + b1X1it + b2X2it + b3X3it + e 

Keterangan: 

Y = Likuiditas X1 = Perputaran piutang 

α = Konstanta X2 = Pertumbuhan penjualan 

Likuiditas 

Y 

Financial Distress 

Z 
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b1 = Koefisien regresi perputaran piutang X3 = Rasio Utang 

b2 = Koefisien regresi pertumbuhan 

penjualan 
t = Waktu 

b3 = Koefisien regresi rasio utang i = Perusahaan 

 e = Error term 

 Sedangkan untuk sub struktur penelitian dua persamaannya sebagai 

berikut. 

Z = α + b1Yit + e2 

Keterangan 

Z = Financial Distress 

α = Konstanta  

b1 = Koefisien regresi likuiditas 

Y = Likuiditas 

t = Waktu   

i = Perusahaan 

e2 = Error term 

3.6.2.1. Metode Estimasi Model Regresi Panel 

Berdasarkan Basuki & Prawoto (2016, hlm. 276-279) terdapat tiga 

pendekatan dalam metode ini yaitu. 

1. Common Effect Model 

Model ini adalah model yang paling sederhana karena tidak 

memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga di asumsikan bahwa 

perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini 

menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat 

terkecil untuk mengestimasi model data panel.  

Persamaan regresi dalam model ini yaitu: 

Yit = α + Xitβ + εit 

Y  = variabel dependen 

α = konstanta 

X = variabel independen 

β  = koefisien regresi 

ε = error term 

i = perusahaan 
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t = waktu 

2. Fixed Effect Model 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat di 

akomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model ini 

menggunakan teknik variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar 

perusahaan. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik Least Squares 

Dummy Variabel (LSDV). Persamaan model random effect ini adalah sebagai 

berikut: 

Yit = α + iα + X’itβ + εit 

3. Random Effect Model 

Model ini mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin 

saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model ini perbedaan 

intersep di akomodasi oleh error terms masing-masing perusahan. Model ini juga 

disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least 

Square (GLS). Persamaan model ini sebagai berikut: 

Yit = α + X’itβ + wit 

3.6.2.2. Pemilihan Model Data Panel 

Untuk memilih model yang tepat digunakan pengujian yang dapat 

dilakukan yaitu: 

1. Uji Chow 

Chow test yaitu pengujian untuk menentukan model fixed effect atau 

common effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. 

Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut: 

H0: Common Effect Model 

H1: Fixed Effect Model 

Kriteria keputusan dalam uji chow adalah sebagai berikut: 

a. H0 diterima jika F ≥ 0,05, maka menggunakan model common effect 

b. H0 ditolak jika F < 0,05 maka dilanjutkan dengan fixed effect, dan 

menggunakan uji hausman untuk memilih antara fixed effect atau random 

effect. 

 

2. Uji Hausman 
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Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed 

effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Hipotesis dalam uji 

hausman adalah: 

H0: Random Effect Model 

H1: Fixed Effect Model 

Kriteria keputusan dalam uji chow adalah sebagai berikut: 

a. H0 diterima jika F ≥ 0,05, maka menggunakan model random effect 

b. H0 ditolak jika F < 0,05, maka menggunakan model fixed effect 

3. Uji Lagrange Multiplier 

Pengujian lagrange multiplier digunakan untuk memilih apakah model 

random effect lebih baik dari common effect. 

3.6.3. Rancangan dan Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan yang lemah mengenai populasi. Dalam uji 

hipotesis, pengujian dimulai dengan menerima hipotesis tertentu sebagai sebuah 

kebenaran yang disebut dengan hipotesis awal (Nursiyono, Joko Ade 

Wahyuningtyas, 2017, hlm. 171). Berikut rancangan hipotesis untuk sub struktur 

penelitian satu dan dua. 

Hipotesis Penelitian 1: Perputaran Piutang Berpengaruh Terhadap Likuiditas 

Hipotesis Statistik 1 

H0 : β = 0, yang berarti perputaran piutang tidak berpengaruh terhadap 

likuiditas 

H1 : β ≠ 0, yang berarti perputaran piutang berpengaruh terhadap 

likuiditas 

Hipotesis Penelitian 2: Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh Terhadap Likuiditas 

Hipotesis Statistik 2 

H0 : β = 0, yang berarti pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh 

terhadap likuiditas 

H1 : β ≠ 0, yang berarti pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap 

likuiditas 

Hipotesis Penelitian 3: Rasio Utang Berpengaruh Terhadap Likuiditas 

Hipotesis Statistik 3 

H0 : β = 0, yang berarti rasio utang tidak berpengaruh terhadap 
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likuiditas 

H1 : β ≠ 0, yang berarti rasio utang berpengaruh terhadap likuiditas 

Hipotesis Penelitian 4: Likuiditas Berpengaruh Terhadap Financial Distress 

Hipotesis Statistik 4 

H0 : β = 0, yang berarti likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial 

distress 

H1 : β ≠ 0, yang berarti likuiditas berpengaruh terhadap financial distress 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t atau pengujian 

secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan tingkat signifikansi 1%, 5% dan 10% atau α = 0,01; 0,05; 0,10. 

Kriteria keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut. 

 Jika nilai p – value < nilai α (0,01; 0,05; 0,10) maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 Jika nilai p – value > nilai α (0,01; 0,05; 0,10) maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Koefisien determinasi atau R-Square (R2) digunakan pula dalam penelitian ini 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah suatu nilai diantara nol dan satu. 

Semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas  (Ghozali & Ratmono, 

2017, hlm. 55).  Namun, untuk  jumlah variabel independen yang semakin banyak  

nilai r2 perlu disesuaikan  sehingga menggunakan Adjusted-R Square (Nawari, 

2010, hlm. 52). 


