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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pengaruh  

 Menurut W.J.S. Poewadarminta (1996: 664), dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, defenisi ‘pengaruh’ adalah : 

“Suatu daya yang ada dalam sesuatu yang sifatnya dapat memberi perubahan 

kepada yang lain.” 

Menurut Zain Badudu  (1996: 1031), ‘pengaruh’ adalah : 

“ Membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dengan kata lain pengaruh 

merupakan penyebab sesuatu terjadi atau dapat mengubah sesuatu hal ke dalam 

bentuk yang kita inginkan.” 

 M. Ali (2001: 125) dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern 

mengatakan bahwa kata “pengaruh” dibentuk dari kata dasar “hubung” ditambah 

dengan akhiran “an” artinya sesuatu yang memiliki pengaruh, dampak bagi sesuatu 

yang lain. 

 Berdasarkan beberapa pengertian “pengaruh” , dapat disimpulan bahwa  

pengertian  pengaruh dalam penelitian ini yaitu bagaimana rasio likuditas, rasio 

profitabilitas dan rasio solvabilitas  memberikan perubahan atau dampak positif 

terhadap financial distress . 
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2.1.1 Analisis Laporan Keuangan 

2.1.1.1  Pengertian Analisis Laporan Keuangan 

 Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses analisis terhadap laporan 

keuangan, dengan tujuan untuk memberikan tambahan informasi kepada para pemakai 

laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga kualitas keputusan 

yang diambil akan menjadi lebih baik. 

Menurut Harmono (2011:104) analisis laporan keuangan adalah: 

Analisis laporan keuangan merupakan alat analisis bagi manajemen keuangan 

perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi atau 

mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan, melalui analisis kondisi arus kas 

atau kinerja organisasi perusahaan baik yang bersifat parsial maupun kinerja 

organisasi secara keseluruhan.  

Menurut Munawir (2011:35), analisis laporan keuangan adalah: 

“Analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari 

daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan 

posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang 

bersangkutan.” 

Berdasarkan beberapa pengertian, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan 

keuangan merupakan suatu proses menelaah laporan keuangan untuk melihat berbagai 

hubungan dan kecenderungan yang dapat memberikan pertimbangan terhadap 

keberhasilan perusahaan di masa akan datang. 
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2.1.1.2  Tujuan Analisis Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang dibuat akan memberikan informasi tambahan 

kepada pihak-pihak berkepentingan setelah dilakukan analisis laporan 

keuangan.Tujuan analisis laporan keuangan menurut Menurut Kasmir (2011:68), 

tujuan dari analisis laporan keuangan adalah: 

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, 

baik 

2. aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa 

periode. 

3. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan 

perusahaan. 

4. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. 

5. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke 

depan berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. 

6. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu 

penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. 

7. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang 

hasil yang mereka capai. 

   Menurut Munawir (2011:31), tujuan analisis laporan keuangan merupakan 

alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi 

keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Data 
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keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila 

data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut 

sehingga akan dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan 

diambil. 

 Berdasarkan penjelasan, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari anlisis laporan 

keuangan adalah untuk memberikan dan menambah informasi yang tedapat dalam 

laporan keuangan. 

2.1.1.3  Prosedur Analisis Laporan Keuangan 

  Metode dan teknis analisis (alat-alat analisis) digunakan untuk menentukan 

dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam lapoan keuangan sehingga 

dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing masing pos tersebut bila 

dibandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk suatu perusahaan tertentu, 

atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya (Hindiantoro, 2013: 22) .  

 Menurut Santoso (2009: 482) metode analisis laporan keuangan dapat 

diklasifikasikan menjadi : 

1. Analisis Horizontal ( Analisis Dinamis) 

Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan 

untuk beberapa periode, sehingga akan diketahui perkembangannya. 

Analisis ini disebut juga analisis trend. 
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2. Analisis Vertikal (Analisis Statis) 

Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara pos yang satu 

dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut pada suatu 

periode tertentu.Dari hasil analisis ini, hanya diketahui kesimpulan 

mengenai keadaan keuangan. 

2.1.2 Analisis Rasio Keuangan 

2.1.2.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan 

Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan analisis rasio 

keuangan yang dapat ditunjukan dari laporan keuangan perusahaan. Rasio 

menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu 

dengan menggunakan analisa berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi 

gambaran kepada penganalisa tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan 

suatu perusahaan (Munawir, 2011:64).  

Pengertian analisis keuangan menurut Gitman (2015:54): 

  “Involves methods of calculating and interpreting ratios to analyze and  

  monitor the firm’s performance.” 

Artinya bahwa rasio keuangan meliputi metode untuk menghitung dan 

menginterpretasikan rasio keuangan untuk menganalisis dan mengawasi 

kinerja perusahaan. 
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  Berdasarkan pengertian dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa analisis rasio 

keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan 

keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.  Selain itu analisis 

rasio juga dijadikan alat ukur untuk membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja 

perusahaan, semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut ditemukan, semakin baik 

bagi pihak manajemen, karena dapat melakukan perbaikan dengan adanya pencegahan 

sejak dini maka perusahaan akan terhindar dari kondisi financial distress atau kesulitan 

keuangan. 

 

2.1.2.2 Tujuan Analisis Rasio Keuangan  

 Dengan menganalisis  sebuah laporan keuangan akan didapatkan sebuah 

gambaran mengenai keadaan suatu perusahaan. Adapun manfaat dengan digunakannya 

analisis rasio keuangan menurut Irham Fahmi (2013:109) yaitu : 

1. Bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. 

2. Bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. 

3. Dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari 

perspektif keuangan. 

4. Bermanfaat bagi para kreditur digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang 

akan dihadapi dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan 

pengembalian pokok pinjaman. 

5. Dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stakeholder organisasi. 
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  Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari analisis rasio keuangan adalah untuk menilai kinerja keuangan sebuah perusahaan 

atau membantu mengevaluasi hasil yang telah dicapai.  

 

2.1.2.3  Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

  Secara garis besar ada empat jenis rasio yang dapat digunakan untuk menilai 

kinerja keuangan perusahaan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio 

solvabilitas, dan rasio profitabilitas.  

1. Rasio Likuiditas 

Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar 

lainnya dengan utang lancar, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban-kewajiban financial yang harus segera dipenuhi atau 

kewajiban jangka pendek. 

2. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas dikenal juga sebagai rasio efisiensi, yaitu rasio yang mengukur 

efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya. 

3. Rasio Solvabilitas 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya. Rasio ini disebut juga rasio pembangkit yaitu menggunakan 

uang pinjaman untuk memperoleh keuntungan. 
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4. Rasio Profitabilitas 

Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari penggunaan modalnya. Martono dan Agus (2011:53) 

Berdasarkan penjelasan dapat disimpulakan bahwa jenis jenis rasio keuangan 

yaitu,rasio likuiditas,rasio aktivitas, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Namun 

dalam penelitian ini yang digunakan adalah rasio likuiditas, profitabilitas dan rasio 

solvabilitas. 

2.1.4 Likuiditas 

 Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua 

kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Menurut Irham Fahmi ”Rasio 

likuiditas (liquidity ratio) adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya secara tepat waktu.” 

Jika perusahaan mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya 

artinya perusahaan dalam keadaan likuid, tetapi jika tidak mampu maka perusahaan 

dikatakan dalam keadaan ilikuid. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa rasio likuiditas 

adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua 

kewajibannya yang telah jatuh tempo. 

 Likuiditas menunjukkan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Rasio 

ini sangat penting karena kegagalan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

akan membawa perusahaan ke arah kebangkrutan. Menurut Brigham (2011:103) jenis-

jenis rasio likuiditas adalah: 
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1. Current ratio 

Rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. 

Ini mengindikasikan bahwa dari setiap utang lancar dapat ditutupi oleh aktiva-

aktiva yang diperkirakan bisa diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat. 

Dari pengertian di atas, maka dapat diperoleh rumus current ratio sebagai 

berikut: 

 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 ×100% 

 

2. Quick or Acid test ratio 

Rasio ini dihitung dengan mengeluarkan persediaan dari aktiva lancar kemudian 

dibagi dengan hutang lancar. 

Dari pengertian di atas, maka dapat diperoleh rumus quick (acid test) ratio 

sebagai berikut: 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
×100% 

Berdasarkan penjelasan tentang rasio likuiditas dalam penelitian ini 

likuiditas diukur menggunakan  current ratio (CR). 
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2.1.5  Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan. Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 

maksimal. Sehingga manajemen perusahaan dalam praktiknya harus mencapai target 

yang telah ditetapkan. Untuk mengukur seberapa besar keuntungan perusahaan 

digunakan rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas. 

 `Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan 

menggunakan semua sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas modal, jumlah 

karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya dapat diukur menggunakan rasio 

profitabilitas (Sofyan Syafri Harahap, 2013: 304). 

 Menurut Brigham (2011:112-115) jenis-jenis rasio profitabilitas adalah: 

1. Net Profit Margin 

Rasio yang menggambarkan pendapatan bersih dari setiap penjualan, dihitung 

melalui hasil bagi antara pendapatan bersih dengan penjualan. 

Dari pengertian yang dijelaskan, maka diperoleh rumus profit margin on sales 

sebagai berikut: 

𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
×100% 

2. Return on Total Assets (ROA) 

Rasio yang diperoleh dari pendapatan bersih dibagi dengan jumlah aktiva. 

Dari pengertian yang dijelaskan, maka diperoleh rumus return on total assets 

sebagai berikut: 
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𝑅𝑂𝐴 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
×100% 

3. Basic Earning Power (BEP) ratio 

Rasio yang menggambarkan tentang kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, dihitung melalui hasil bagi antara pendapatan sebelum 

bunga dan pajak dengan jumlah aktiva. 

Dari pengertian yang dijelaskan, maka diperoleh rumus basic earning power 

ratio sebagai berikut: 

𝐵𝐸𝑃 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
×100% 

4. Return on Common Equity (ROE) 

Rasio dari pendapatan bersih dibagi dengan modal; menggambarkan tentang 

tingkat pengembalian dari investasi para pemegang saham. 

Dari pengertian yang dijelaskan, maka  diperoleh  rumus return on common 

equity sebagai berikut: 

        𝑅𝑂𝐸 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
×100% 

  Berdasarkan penjelasan tentang rasio profitabilitas dalam penelitian ini diukur 

menggunakan return on total assets (ROA). 
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2.1.6 Solvabilitas 

Solvabilitas menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan 

dibelanjai dengan utang. Ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

solvabilitas suatu perusahaan. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013:74) jenis-jenis 

rasio solvabilitas adalah: 

1. Debt to Equity Ratio 

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang dengan modal sendiri. 

Maka diperoleh rumus debt to equity ratio sebagai berikut: 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
×100% 

2. Times Interest Earned 

Rasio ini mengukur seberapa banyak laba operasi (kadang ditambah juga 

dengan penyusutan) mampu membayar bunga hutang. Maka diperoleh rumus 

times interest earned sebagai berikut: 

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡
×100% 

3. Debt Service Coverage 

Kewajiban finansial yang timbul karena menggunakan hutang tidak hanya 

karena membayar bunga dan sewa guna (leasing). Ada juga kewajiban dalam 

bentuk pembayaran angsuran pokok pinjaman.  

Maka diperoleh rumus debt service coverage sebagai berikut: 
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𝐷𝑆𝐶 =
(𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 + 𝑆𝑒𝑤𝑎 𝐺𝑢𝑛𝑎 +
𝐴𝑛𝑔𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛

(1 − 𝑡)

×100% 

Berdasarkan penjelasan tentang rasio solvabilitas dalam penelitian ini 

diukur menggunakan  debt to equity ratio (DER).

  

 

2.1.7  Financial distress 

2.1.7.1  Pengertian Financial distress 

  Menurut Altman dalam Rodoni dan Ali (2010:172) menyatakan financial 

distress adalah : 

“Ketidakmampuan membayar hutang (insolvency), kondisi dai asset atau milik 

dan kewajiban seseorang yang dahulunya tersedia menjadi tidak cukup untuk 

melunasi hutang.” 

Sedangkan menurut Plat dan Plat (2002) dalam Almilia (2006) mendefinisikan 

financial distress sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang teradi sebelum 

kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri biasanya diartikan sebagai suatu keadaan atau 

situasi dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-

kewajiban debitur karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidak cukupan 

dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi yang 

ingin dicapai oleh perusahaan yaitu profit, tidak tercapai. 
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Menurut Hapsari (2012: 2), definisi dari financial distress adalah :  

“ Financial distress adalah suatu situasi dimana arus kas operasi   perusahaan 

tidak memadahi untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang 

dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan 

perbaikan.” 

Berdasarkan pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa financial distress 

adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum kebangkrutan dan 

perusahaan harus melakukan tindakan perbaikan. Sehingga dengan adanya model 

prediksi financial distress diharapkan perusahaan dapat menghindari terjadinya 

financial distress 

2.1.7.2   Cara Memprediksi Financial distress  

Prediksi kebangkrutan lebih formal dengan menggunakan data rasio keuangan. 

Adapun analisis yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan dengan rasio 

keuangan yaitu: 

1) Analisis Univariate  

Analisis univariate dilakukan dengan melihat variabel keuangan yang 

diperkirakan mempengaruhi atau berkaitan dengan kebangkrutan, dengan 

menganalisis terpisah (untuk setiap variabelnya) (Hanafi, 2004:655).  

2) Analisis Multivariate  

Analisis multivariate menggunakan dua variabel atau lebih secara bersama-

sama ke dalam satu persamaan. Analisis ini bisa dipakai untuk menghilangkan 
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kelemahan analisis univariate yang mempunyai kemungkinan koflik antar 

variabel (Hanafi, 2004:656). 

Salah satu cara untuk memprediksi financial distress hingga kebangkrutan yaitu 

Model Altman’s Z-score. Menurut Irham Fahmi (2013:158), pada saat ini banyak 

formula yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan tentang bankrupty ini, 

salah satu yang dianggap populer dan banyak dipergunakan dalam berbagai penelitian 

serta analisis secara umum adalah model kebangkrutan Altman. Model Altman  atau 

lebih umum disebut dengan Altman Z-score.  

   Altman’s Z-score dikenal pula sebagai Altman Bankrupty Prediction Model 

Z-score. Adapun pengertiannya adalah model ini memberikan rumus untuk menilai 

kapan perusahaan akan bangkrut. Dengan menggunakan rumus yang diisi dengan rasio 

keuangan maka akan diketahui angka tertentu yang ada menjadi bahan untuk 

memprediksi kapan kemungkinan perusahaan akan bangkrut. 

 Financial distress diukur dengan menggunakan alat uji diskriminan (z-score). 

Model zscore merupakan salah satu model analisis multivariate yang diciptakan oleh 

Edward I.Persamaan dari model Altman Original Z-score untuk perusahaan 

manufaktur go-public yaitu : 

 

Z = 1,2WC/TA+1,4RE/TA+3,3EBIT/TA+1,0 S/TA+0,6 EQ/TL 
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Dimana :  

Z =  Financial Distress Index 

WC = working Capital 

RE = Retained Earning 

EBIT = Earning Before Interest & Tax 

S = Sales 

TA = Total Aset 

EQ = Equity 

TL = Total Liabilities 

Nilai Z adalah indeks keseluruhan fungsi multiple discriminant analysis. 

Menurut Altman, terdapat angka-angka cut off nilai Z yang dapat menjelaskan apakah 

perusahaan akan mengalami kegagalan atau tidak pada masa mendatang dan model ini 

menghasilkan 3 katagori,antara lain: 

a. Jika nilai Z <1,8 maka termasuk perusahaan yang mengalami financial distress. 

Dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan yang 

sangat besar dan beresiko tinggi sehingga kemungkinan bangkrut sangat 

terbuka lebar. 

b. Jika nilai 1,8<Z<2,99 maka termasuk grey area (tidak dapat ditentukan apakah  

perusahaan sehat ataupun mengalami financial distress). Pada kondisi ini, 

perusahaan mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan 

penanganan manajemen yang tepat. Jika terlambat dan tidak tepat 

penanganannya, perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Jadi pada grey 

area ini ada kemungkinan perusahaan bangkrut dan ada pula yang tidak 
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tergantung bagaimana pihak manajemen perusahaan dapat segera mengambil 

tindakan untuk segera mengatasi masalah yang dialami oleh perusahaan.  

c. Jika nilai Z>2,99 maka termasuk perusahaan yang tidak mengalami financial 

distress atau dalam keadaan sehat (safe).  

 

2.1.7.3   Jenis-jenis Financial distress 

   Brigham dan Gapenski (Widyastuti, 2008), membagi jenis-jenis financial 

distressseperti berikut: 

1) Economic Failure 

   Economic failure berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak dapat menutup 

biaya total, termasuk biaya modal. Usaha uang mengalami economic failure dapat 

meneruskan operasinya sepanjang kreditur berkeinginan untuk menyediakan tambahan 

modal dan pemilik dapat menerima tingkat pengembalian (return) di bawah tingkat 

bunga pasar. 

2) Bussines Failure 

   Dalam penelitian Widyastuti (2008) disebutkan bahwa istilah bussines failure 

digunakan oleh Dun dan Bradsheet yang merupakan penyusun utama failure statistik, 

untuk mendefinisikan usaha yang menghentikan operasinya dengan akibat kerugian 

bagi kreditur. Dengan demikian, suatu usaha dapat diklasifikasikan sebagai gagal 
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meskipun tidak melalui kebangkrutan secara normal. Juga suatu perusahaan dapat 

menghentikan atau menutup perusahaannya tetapi tidak dianggap gagal. 

3) Technical Insolvency 

 Sebuah perusahaan dapat dikatakan bangkrut apabila tidak memenuhi 

kewajibannya yang jatuh tempo. Technical insolvency ini mungkin menunjukan 

kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara dimana pada suatu waktu perusahaan 

dapat mengumpulkan yang untuk memenuhi kewajibannya dan tetap hidup. Di lain 

pihak apabila insolvency ini merupakan gejala awal dari economic failure, maka hal ini 

merupakan tanda keadaan bencana keuangan (financial disster). 

4) Insolvency in Bankruptcy 

 Sebuah perusahaan dikatakan insolvency in bankruptcybilamana nilai buku 

dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari aset perusahaan. Hal ini merupakan suatu 

keadaan yang lebih serius apabila dibandingkan dengan technical insolvency, sebab 

pada umumnya hal ini merupakan pertanda dari economic failure yang mengarah ke 

likuidasi suatu perusahaan. Perusahaan yang mengalami insolvency in bankruptcy 

tidak perlu melalui proses legal bankruptcy. 

5) Legal Bankruptcy 

   Istilah kebangkrutan digunakan untuk setiap perusahaan yang gagal. Sebuah 

perusahaan tidak dapat dikatakan sebagai bangkrut secara hukum, kecuali diajukan 

tuntutan secara resmi dengan undang-undang. Suatu perusahaan yang mengalami 
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kebangkrutan memiliki penyebab yang berbeda dari satu situasi ke situasi yang lain. 

Namun demikian, pengertian penyebab kebangkrutan akan memberi pemahaman yang 

mendasar untuk menghindari gagalnya bisnis dan melakukan perbaikan apabila 

restrukturisasi memang diperlukan untuk menghindari gagalnya suatu usaha. 

2.1.7.4   Dampak Financial distress 

   Kondisi financial distress merupakan kondisi yang tidak diinginkan oleh 

berbagai pihak. Jika terjadi financial distress, maka investor dan kreditor akan 

cenderung berhati-hati dalam melakukan investasi atau memberikan pinjaman pada 

perusahaan terse but. Stakeholder akan cenderung bereaksi negatif terhadap kondisi 

ini. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus segera mengambil tindakan untuk 

mengatasi masalahfinancial distress dan mencegah kebangkrutan. Kwon dan Wild 

(1994) menemukan bLhwa financial distress secara signifikan terkait dengan 

informativeness lapomn tahunan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pemegang saham bereaksi terhadap laporan tahunan tersebut  

secara signifikan yang bisa dilihat melalui harga saham dan reaksi tersebut lebih besar 

untuk dua tahun sebelum, dan tahlln pada saat terjadinya financial distress 

dibandingkan dengan periode sebelum terjadinya financial distress. 
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2.1.7.5   Penyebab Financial distress 

    Beberapa penyebab terjadinya financial distress menurut Lizal (dalam 

Pramuditya: 2014) adalah sebagai berikut: 

1. Neoclassical model 

Financial distress terjadi ketika alokasi sumber daya tidak tepat. Mengestimasi 

kesulitan dilakukan dengan data neraca dan laporan laba rugi. 

2. Financial model 

Financial distress ditandai dengan adanya struktur keuangan yang salah dan 

menyebabkan batasan likuiditas (liquidity constrains). Hal ini berarti bahwa 

walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang, namun 

demikian perusahaan tersebut harus bangkrut juga dalam jangka pendek. 

3. Corporate governance model 

Financial distress menurut corporate governance model adalah ketika 

perusahaan memiliki susunan aset yang tepat dan struktur keuangan yang baik 

namun dikelola dengan buruk. 

 

2.2  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

menyusun skripsi ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan mengarahkan 

penelitian ini diantaranya yaitu : 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian I  

Judul Analysis of Corporate Financial Distress 

Determinants: A Survey Of Non Financial 

Firms Listed In The Nse (2014). 

Tahun 2014 

Penulis    Baimwera dan Muriuki 

Literatur ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222- 

2847 (Online) Vol.5, No.12, 2014 

Teknik Analisis Data Regresi Berganda 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

likuiditas dan leverage memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan dalam 

menentukan financial distress. 

Sedangkan pertumbuhan dan 

profitabilitas memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam menentukan financial 

distress perusahaan. 

 

 

Penelitian II  

Judul  Analisis Rasio Keuangan untuk 

Memprediksi Kegagalan Perusahaan. 

Tahun 2013 

Penulis    Lakhsan dan Wijekoon 
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Literatur ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi 

Universitas Udayana 11.2 (2015): 456-

469 

Teknik Analisis Data Regresi logistic 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

rasio likuiditas, operating capacity, dan 

sales growth berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap financial distress.  

Sementara itu rasio leverage tidak 

mampu mempengaruhi kemungkinan 

financial distress. 

Penelitian III  

Judul    Analisis Rasio Keuangan untuk 

Memprediksi Kondisi Financial Distress 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

BEI   

Tahun 2012 

Penulis    Imam Mas’ud dan Reva Maymi 

Srengga  

Literatur Jurnal Auntansi Universitas Jember 

Vol. 10 No.2 2012 

Teknik Analisis Data Regresi Berganda 

Hasil Penelitian    Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

leverage  yang diukur oleh DER tidak 

berpengaruh, likuiditas yang diukur oleh 

CR tidak berpengaruh, profitabilitas yang 

diukur oleh ROA berpengaruh terhadap 
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financial distress dan cash flow 

berpengaruh terhadap financial distress.  

Penelitian IV  

Judul    Analisis Rasio Keuangan untuk 

Memprediksi Kondisi financial distress 

perusahaan manufaktur terdaftra di BEI. 

Tahun 2013 

Penulis    Luciana Spica Almilia dan Kristijadi  

Literatur Jurnal Akuntansi Universitas 

Diponegoro Vol.3 No. 3 2014 

Teknik Analisis Data Regresi Logistik 

Hasil Penelitian  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

PMR berpengaruh, leverage yang diukur 

oleh DR berpengaruh, rasio likuiditas 

yang diukur oleh CR berpengaruh, dan 

sales growth berpengaruh terhadap 

financial distress 

Penelitian V  

Judul Prediksi financial distress perusahaan 

manufaktur di Indonesia 

Tahun 2014 

Penulis  Muhammad Arif Hidayat &Wahyu 

Miranto  

Literatur ISSN 2252-6552 Jurnal Akuntansi 

Universitas Diponegoro Vol.3 No. 3 2014 

Teknik Analisis Data Regresi logistic 
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Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Secara simultan, variabel ROA, ROE, 

WCTA, NIS, RETA dan CUR tidak 

berpengaruh terhadap kondisi financial 

distress 

Penelitian VI  

Judul     Analisis Rasio Keuangan untuk    

Memprediksi financial distress pada 

perusahaan sektor keuangan terdaftar di 

BEI.  

Tahun 2013 

Penulis    Corinna Wongsosudono dan Chrissa  

Literatur     ISSN 1858-3202. Volume 19 No.2 Juni 

2013.  

   JURNAL BINA AKUNTANSI IBBI. 

Teknik Analisis Data Regresi logistic 

Hasil Penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

LDR, LAR, ROE, CAR dan DER tidak 

berpengaruh terhadap kondisi financial 

distress sedangkan ROA berpengaruh 

signifikan terhadap kondisi financial 

distress.  

Penelitian VII  

Judul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan 

Leverage dalam memprediksi Financial 

Distress pada perusahaan Aneka Industri 

di BEI  
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Tahun 2013 

Penulis   Orina Andre  

Literatur  ISSN 2252-6765. Jurnal universitas padang vol.1 

No.1 2013 

Teknik Analisis Data Regresi Berganda 

Hasil Penelitian    Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

likuiditas yang diukur oleh CR tidak 

berpengaruh,profitabilitas yang diukur 

oleh ROA berpengaruh dan leverage yang 

diukur oleh DR berpengaruh terhadap 

financial distress. 

 

   Dari tabel 2.1 penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 

beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa 

persamaan yaitu  seperti penelitian oleh  Imam Mas’ud dan Reva Maymi Srengga 

variabel diukur menggunakan DER dan dalam penelitian ini rasio solvabilitas diukur 

menggunakan debt to equity ratio. Selain itu juga beberapa penelitian sama sama 

menggunakan variabel likuiditas yang diukur dengan CR dan variabel profitabilitas 

yang diukur dengan ROA yaiu penelitian yang dilakukan oleh Orina Andre, Luciana 

Spica Almilia dan Kristijadi dll. Beberapa perbedaan yaitu seperti penelitian oleh 

Lakhsan dan Wijekoon penelitian yang dilakukan menggunakan metode regresi 

logistik sedangkan dalam penelitian ini metode penelitian menggunakan regresi 

berganda. Selain itu juga seperti penelitian oleh Orina Andre penelitian pada variabel 
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leverage diukur oleh debt ratio sedangkan dalam penelitian ini diukur menggunakan 

debt to equity ratio. 

2.3   Kerangka Pemikiran 

   Keuangan perusahaan merupakan pilar yang sangat penting untuk kemajuan 

suatu usaha, Penurunan kinerja keuangan secara terus menerus dapat menyebabkan 

terjadinya financial distress, yaitu keadaan yang sangat sulit bahkan dapat dikatakan 

mendekati kebangkrutan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dengan melakukan 

analisis laporan keuangan. Kinerja keuangan dapat dilihat berdasarkan rasio-rasio 

keuangan pada laporan keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan dalam praktek 

bisnis serta pengkajian-pengkajian dan studi mengantarkan kepada pemikiran teoritis 

untuk menjadikan rasio keuangan sebagai indikator dalam mengukur financial distress. 

Pemahaman ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas terhadap  financial distress pada 

perusahaan sub sektor farmasi, dengan menggunakan rasio keuangan Current Ratio 

(CR), Return on Asset (ROA), dan Debt to Equity Ratio (DER). 

 Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan maka peneliti 

bermaksud menggambarkannya dalam suatu bagan kerangka pemikiran yaitu sebagai 

berikut : 
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  H1  

   

  H3  

  H4  

 

 

 

Gambar 2.1 

Rancangan Hipotesis 

 

Keterangan: 

 Menyatakan Pengaruh Secara Parsial 

  Menyatakan Pengaruh Secara Simultan 
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Return On Assets 
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Financial distress 

(Y) 

Likuiditas  (X1) 

Current Ratio CR 

 

 

Solvabilitas (X3) 

Debt to Equty Ratio 

(DER) 
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2.3.1  Pengaruh Likuiditas Terhadap Financial distress 

 Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai 

operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan. Apabila 

perusahan mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik 

maka potensi perusahaan mengalami financial distressakan semakin kecil. Salah satu 

rasio yang dipakai dalam mengukur likuiditas adalah current ratio /current asset to 

current liabilities (Almilia dan Kritijadi, 2003), yang merupakan kemampuan 

perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva 

lancarnya. Menurut Agnes Sawir (2004:235) menyatakan bahwa “Kesulitan keuangan 

yang dihadapi oleh perusahaan bisa bervariasi antara kesulitan likuiditas (technical 

insolvency), dimana perusahaan tidak memenuhi kewajiban keuangan sementara 

waktu, sampai kesulitan solvabilitas (bangkrut), dimana kewajiban keuangan 

perusahaan sudah melebihi kekayaannya.”Menurut Richard E. Raker, Valdean C. 

Lembke, and Thomas E King (2006:511) menyatakan bahwa “Perusahaan dapat 

mengalami kesulitan keuangan karena berbagai sebab. Masalah likuiditas perusahaan 

sering kali berakumulasi, kemudian mulai menyinggung pembayaranutang, dan 

dengan demikian siklus kesulitan keuangan yang tak berujung mulai terjadi.” Semakin 

besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar maka semakin tinggi 

kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya dan semakin kecil 

kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Sedangkan semakin kecil 

aktiva lancar dalam menutupi kewajiban lancar suatu perusahaan berarti semakin besar 

resiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknnya. 
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2.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Financial distress 

  Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencetak 

laba. Jika suatu perusahaan mencetak laba yang tinggi, dapat dikatakan agent berhasil 

dalam pengelolaan perusahaannya. Dengan laba yang tinggi maka juga akan menarik 

investor untuk berinvestasi, sehingga nantinya akan menjauhkan suatu perusahaan dari 

ancaman financial distress.  

 Seperti yang telah dilakukan Almilia (2003). Semakin besar return on asset 

menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, dengan demikian maka semakin 

rendah kemungkinan terjadinya financial distress pada perusahaan. Sebaliknya 

semakin rendah rasio return on asset menunjukkan kinerja keuangan yang tidak baik 

dimana perusahaan tidak mampu mengoptimalkan aktiva yang dimiliki untuk 

menghasilkan keuntungan sehingga profitabilitas menurun dan kemungkinan 

terjadinya financial distress semakin besar. 

 

 2.3.2 Pengaruh Solvabilitas Terhadap Financial distress 

Solvabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis terhadap rasio 

ini diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang 

(jangka pendek dan jangka panjang) apabila pada suatu saat perusahaan dilikuidasi atau 

dibubarkan.  Solvabilitas perusahaan diasumsikan dalam penelitian ini mampu menjadi 

alat prediksi kondisi financial distress suatu perusahaan dan diukur dengan 

menggunakan deb to equity ratio. Setiap penggunaan hutang oleh perusahaan akan 
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berpengaruh terhadap risiko dan pengembalian. Debt to equity ratio (DER) digunakan 

untuk mengukur tingkat penggunaan hutang terhadap total ekuitas. Semakin tinggi 

DER menunjukkan tingginya ketergantungan permodalan perusahaan terhadap pihak 

luar sehingga beban perusahaan juga semakin berat,  membuat kemungkinan terjadinya 

financial distress semakin besar. Sebaliknya semakin rendah rasio solvabilitas, 

menunjukan semakin tinggi kemampuan perusahaan membayar seluruh kewajiban 

jangka panjangnya sehingga semakin rendah kemungkinan perusahaan mengalami 

financial distress. Hal ini dibuktikan pula melalui penelitian yang dilakukan oleh Platt 

dan Platt (2002 dalam Almilia, 2003) yang menemukan bahwa solvabilitas, yang 

diukur menggunakan debt to equity ratio. Semakin besar rasio ini, maka semakin besar 

kemungkinan perusahaan mengalami kepailitan. 

      

2.4  Hipotesis Penelitian  

Menurut Sugiyono (2015: 93) Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru didasarkan pada teori. Dari hipotesis tersebut akan dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk membuktikan apakah hipotesis tersebut benar adanya atau 

tidak benar. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau 

tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dimana 

hipotesis nol (H0) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya 
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diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan, hipotesis alternatif (Ha) merupakan 

hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini, masing-masing hipotesis tersebut 

dijabarkan sebagai berikut : 

a. Secara Parsial 

H01   : Likuiditas tidak berpengaruh terhadap  financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Ha1    : Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap  financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H02 : Pofitabilitas tidak berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Ha2 :  Pofitabilitas berpengaruh signifikan terhadap financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H03 : Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Ha3 :   Solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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b. Secara Simultan 

H04 : Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap  

financial distress pada perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Ha4 :  Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap  

financial distress pada perusahaan manufaktur  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 


