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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pembahasan Teori Hasil Penelitian yang Relevan 

2.1.1. Laporan Keuangan 

2.1.1.1.Pengertian Laporan Keuangan 

 Setiap kegiatan usaha yang dilakukan suatu perusahaan tentu akan 

membutuhkan laporan aktivitas dan informasi keuangan untuk memantau 

perkembangan perusahaan. Laporan keuangan akan menentukan langkah apa 

yang dilakukan perusahaan sekarang dan ke depan, dengan melihat berbagai 

persoalan yang ada baik kelemahan dan kekuatan yang dimilikinya (Kasmir, 

2017:7) 

 Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2014:2). 

 Laporan keuangan merupakan produk proses pelaporan keuangan yang 

diatur oleh standar dan aturan akuntansi, insentif manajer, serta mekanisme 

pelaksanaan dan pengawasan perusahaan (Subramanyam, 2014:105). 

 Laporan finansial (Financial Statement), memberikan ikhtisar mengenai 

keadaan finansiil suatu perusahaan, dimana Neraca (Balance Sheets) 

mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, 

dan laporan Rugi dan Laba (Income Statement) mencerminkan hasil-hasil yang 

dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun 

(Bambang Riyanto, 2012:327). 

 Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2017:7). 
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2.1.1.2.Tujuan Laporan Keuangan  

 Dibuatnya laporan keuangan oleh suatu perusahaan tentunya memiliki 

tujuan dan manfaat tertentu. Ada beberapa tujuan laporan keuangan yang 

dikutip dari beberapa ahli yakni:  

 Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada 

pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka 

dalam satuan moneter (Fahmi, 2014:5). 

      Laporan keuangan bertujuan untuk: 

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki 

perusahaan pada saat ini.  

2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang 

dimiliki perusahaan pada saat ini.  

3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh 

pada suatu periode tertentu.  

4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.  

5. Memberikan informasi tentang perubahaan-perubahan yang terjadi terhadap 

aktiva,pasiva dan modal perusahaan.  

6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu 

periode.  

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.  

8. Informasi keuangan lainnya (Kasmir, 2017:11). 

 Tujuan spesifik dari pelaporan keuangan adalah: 

1. Memberi informasi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan modal saham. 

2. Memberi informasi pendapatan yang komprehensif. 

3. Memberi informasi aliran kas (Hanafi dan Halim, 2018:31) 

2.1.1.3.Komponen Laporan Keuangan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 Tahun 2018, 

komponen-komponen laporan keuangan terdiri dari: 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 
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Berisikan informasi tentang posisi keuangan, yaitu keadaan asset, liabilitas, 

dan ekuitas dari suatu entitas pada suatu tanggal tertentu. 

b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 

Melaporkan kinerja atau hasil usaha suatu entitas selama suatu periode 

tertentu. 

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 

Melaporkan perubahan ekuitas suatu entitas yang terjadi selama suatu 

periode tertentu. 

d. Laporan arus kas selama periode. 

Menjelaskan perubahan saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir 

periode, rincian arus kas masuk dan keluar suatu entitas selama suatu 

periode tertentu. 

e. Catatan atas laporan keuangan. 

Berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan atas rincian unsur-unsur 

laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan 

arus kas, laporan perubahan ekuitas, atau penjelasan yang bersifat kualitatif. 

f. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya. 

Disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara 

retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan. 

2.1.2. Rasio Keuangan 

Rasio keuangan digunakan untuk membandingkan risiko dan tingkat 

imbal hasil dari berbagai perusahaan untuk membantu investor dan kreditor 

membuat keputusan investasi dan kredit yang baik (White et al., 2002).  

2.1.2.1. Pengertian Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka 

yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan 

angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi 

keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan akan terlihat 

kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan (Kasmir, 2017:104). 
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Pengertian rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil 

perbandingan dari satu akun laporan keuangan dengan akun lainnya yang 

mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (Harahap, 2015:297). 

Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang 

manajemen yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi-kondisi keuangan 

suatu perusahaan dalam periode tertentu, ataupun hasil-hasil usaha dari suatu 

perusahaan pada suatu periode tertentu dengan cara membandingkan 2 buah 

variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca 

maupun rugi-laba (Susan Irawati, 2006:22). 

2.1.2.2. Manfaat Rasio Keuangan 

Manfaat analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai 

kinerja dan prestasi perusahaan  

2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai 

rujukan untuk membuat perencanaan  

3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi 

kondisi    suatu perusahaan dari perspektif keuangan  

4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan 

untuk memperkirakan potensi risiko yang dihadapi dikaitkan dengan adanya 

jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman  

5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak 

stakeholder organisasi (Fahmi, 2014:47) 

2.1.2.3. Jenis-jenis Rasio Keuangan 

Rasio keuangan yang sering digunakan adalah sebagai berikut:  

1. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.  

2. Rasio solvabilitas adalah adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-

kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.  
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3. Rasio rentabiltas/profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba.  

4. Rasio leverage adalah adalah rasio yang melihat seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh hutang atau pihak luar.  

5. Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan 

perusahaan dalam menjalankan operasinya.  

6. Rasio pertumbuhan adalah rasio yang menggambarkan persentase kenaikkan 

penjualan/pendapatan tahun ini dibanding dengan tahun lalu.  

7. Penilaian pasar adalah rasio yang menggambarkan situasi atau keadaan prestasi 

perusahaan dipasar modal.  

8. Rasio produktivitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat produktivitas dari 

unit atau kegiatan yang dinilai (Harahap, 2015:301). 

Bentuk-bentuk rasio keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Rasio likuiditas (Liquidity Ratio) 

a. Rasio Lancar (Current Ratio) 

b. Rasio Sangat Lancar (Quick Ratio atau Acid Test Ratio) 

2. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio) 

a. Total utang dibandingkan dengan total aktiva atau rasio utang (Debt Ratio) 

b. Jumlah kali perolehan bunga (Times Interest Earned) 

c. Lingkup biaya tetap (Fixed Charge Coverage) 

d. Lingkup arus kas (Cash Flow Coverage) 

3. Rasio Aktivity (Activity Ratio) 

a. Perputaran Sediaan (Inventory Turn Over)  

b. Rata-rata jangka waktu penagihan/perputaran piutang (Average Collection 

Period) 

c. Perputaran Aktiva Tetap (Fixed Assets Turn Over) 

d. Perputaran total aktiva (Total Assets Turn Over) 

4. Rasio Profitabilitas (Profitabilitas Ratio) 

a. Margin laba penjualan (Profit Margin on Sales) 

b. Daya laba dasar (Basic Earning power) 

c. Hasil pengembalian total aktiva (Return on Total Assets) 
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d. Hasil pengembalian ekuitas (Return on Total Equity) 

5. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) 

a. Pertumbuhan penjualan 

b. Pertumbuhan laba bersih 

c. Pertumbuhan pendapatan per saham 

d. Pertumbuhan deviden per saham 

6. Rasio Penilaian (Valuation Ratio) 

a. Rasio harga saham terhadap pendapatan 

b. Rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku (Kasmir, 2017:106) 

Analisis rasio dikelompokkan ke dalam lima macam kategori, yaitu: 

1. Rasio Likuiditas 

      Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. 

2. Rasio Aktivitas 

      Rasio yang mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan 

melihat tingkat aktivitas aset. 

3. Rasio Solvabilitas 

      Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. 

4. Rasio Profitabilitas 

      Rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

(profitabilitas). 

5. Rasio Pasar 

      Rasio pasar melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai 

buku perusahaan (Hanafi dan Halim, 2018:74). 

2.1.3. Rasio Profitabilitas 

2.1.3.1.Pengertian Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk mecari keuntungan. Rasio profitabilitas dapat memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan yang dapat di tunjukkan dari 
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laba yang di peroleh dari penjualan atau dari pendapatan investasi (Kasmir, 

2017:196). 

Profitability adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu (Munawir, 2014:33). Rentabilitas suatu 

perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan 

aktivanya secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat 

diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu 

periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut (Sinta dan 

Jhon, 2019). 

Rasio profitabilitas merupakan ukuran efektivitas manajemen, secara 

keseluruhan, yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang 

diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan ataupun investasi 

(Soemohadiwidjojo, 2017:41). 

2.1.3.2.Tujuan dan Manfaat Profitabilitas 

Dalam Kasmir (2017:197), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi 

perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, untuk: 

1. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode 

tertentu 

2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri. 

6. Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal sendiri. 

7. Dan tujuan lainnya. 

Manfaat yang diperoleh adalah untuk : 

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode 

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 
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3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 

6. Manfaat lainnya (Kasmir, 2017:197). 

2.1.3.3.Pengukuran Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan Return On Aset 

(ROA). Return On Asset  adalah hasil pengembalian investasi atau lebih 

dikenal dengan nama Return On Investment (ROI) atau Return On Total Asset 

merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang 

digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2017:201). Return On Asset adalah salah 

satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang digunakan untuk 

operasinya perusahaan untuk menghasilka laba (Munawir, 2014:89). Rumus 

yang digunakan untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

      (Brigham dan Houston, 2018:140). 

2.1.4. Rasio Likuiditas 

2.1.4.1.Pengertian Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perushaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya 

(Sutrisno, 2012:14). 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan kata lain, rasio 

likuiditas merupakan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

membayar (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi 

kewajiban pada saat ditagih (Kasmir, 2017:110). 
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Rasio likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam hal 

memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera bisa dicairkan atau 

yang telah jatuh tempo (Syafrida Hani, 2015:121).  

2.1.4.2.Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas 

Tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas antara 

lain untuk: 

1. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang 

segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya, kemampuan untuk membayar 

kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang 

telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu). 

2. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek 

dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang 

berumur di bawah satu satu tahun atau sama dengan satu tahun, 

dibandingkan dengan total aktiva lancar. 

3. Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek 

dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Aktiva 

lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih 

rendah. 

4. Mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan 

modal kerja perusahaan. 

5. Mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. 

6. Digunakan sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan 

dengan perencanaan kas dan utang. 

7. Melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan 

membandingkannya untuk beberapa periode. 

8. Melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen 

yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. 

9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, 

dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini (Kasmir, 2017:132). 

 



17 
 

2.1.4.3.Pengukuran Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas dapat diukur dengan menggunakan Current Ratio (CR). 

Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada 

saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva 

lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera 

jatuh tempo. Current Ratio dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk 

mengukur tingkat keamanan (margin of safety) suatu perusahaan (Kasmir, 

2017:134). Current ratio adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi 

jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang 

ketika jatuh tempo (Fahmi, 2014:121). Rumus untuk mencari current ratio 

(CR) yang digunakan sebagai berikut: 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

     (Brigham dan Houston, 2018:128) 

2.1.5. Rasio Leverage 

2.1.5.1. Pengertian Rasio Leverage 

Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh 

perusahaan dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan 

perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas. Setiap penggunaan utang oleh 

perusahaan akan berpengaruh terhadap rasio dan pengembalian. Rasio leverage 

dapat digunakan untuk melihat seberapa resiko keuangan perusahaan (Harahap, 

2015:306). 

Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar 

beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. 

Rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk 

membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang 

apabila perusahaan dilikuidasi (Kasmir, 2017:151). 
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2.1.5.2. Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage 

Tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio leverage yakni untuk: 

1. Mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya 

(kreditor). 

2. Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat 

tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3. Menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan 

modal. 

4. Menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. 

5. Menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan 

aktiva. 

6. Menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan utang jangka panjang. 

7. Menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian 

kalinya modal sendiri yang dimiliki. 

8. Tujuan lainnya (Kasmir, 2017:153). 

manfaat rasio leverage adalah untuk: 

1. Menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada 

pihak lainnya. 

2. Menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat 

tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3. Menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dengan modal. 

4.  Menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. 

5. Menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aktiva. 

6. Menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri 

yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 

7. Menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih dan terdapat 

sekian kalinya modal sendiri. 

8. Manfaat lainnya (Kasmir, 2017:154). 



19 
 

2.1.5.3. Pengukuran Rasio Leverage 

Rasio leverage dapat diukur dengan menggunakan Debt to Asset Ratio 

(DAR) (Kasmir, 2017:155) . Debt to Asset Ratio (DAR) adalah rasio utang 

yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total 

aktiva. Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin 

banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan 

pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-

utangnya dengan aktiva yang dimilikinya (Kasmir, 2017:156). Rasio yang 

tinggi berarti perusahaan menggunakan leverage keuangan yang tinggi. Rumus 

untuk mencari debt to asset ratio yang dapat digunakan, sebagai berikut: 

𝐷𝐴𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

     (Suad dan Enny, 2015:81) 

2.1.6. Financial Distress  

2.1.6.1. Definisi Financial Distress  

Financial distress merupakan suatu kondisi perusahaan yang 

mengalami illikuid akan tetapi masih dalam keadaan solven.  

Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang 

terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi (Platt dan Platt, 

2002). dimulai dengan ketidakmampuan memenuhi kewajibankewajibannya, 

terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, 

dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas.  

Financial distress adalah suatu situasi dimana arus kas operasi 

perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti 

hutang dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan 

perbaikan (Indri, 2012:103).  

Tahapan dari kebangkrutan tersebut dijabarkan sebagai berikut:  

a. Latency. Pada tahap latency, Return on Asset (ROA) akan mengalami 

penurunan.  
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b. Shortage of Cash. Dalam tahap kekurangan kas, perusahaan tidak memiliki 

cukup sumber daya kas untuk memenuhi kewajiban saat ini, meskipun 

masih mungkin memiliki tingkat profitabilitas yang kuat.  

c. Financial Distress. Kesulitan keuangan dapat dianggap sebagai keadaan 

darurat keuangan, dimana kondisi ini mendekati kebangkrutan.  

d. Bankruptcy. Jika perusahaan tidak dapat menyembuhkan gejala kesulitan 

keuangan (financial distress), maka perusahaan akan bangkrut (Febriani, 

2010:196) 

2.1.6.2. Penyebab Financial Distress 

Faktor yang menyebabkan financial distress yaitu ketidakmampuan 

dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat 

jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban 

dalam kategori solvabilitas. Permasalahan terjadinya insolvency bisa timbul 

karena factor berawal dari kesulitan likuiditas. Ketidakmampuan tersebut dapat 

ditunjukkan dengan 2 (dua) metode, yaitu Stock-based insolvency dan Flow-

based insolvency. Stock- based insolvency adalah kondisi yang menunjukkan 

suatu kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan (negative net worth), 

sedangkan Flow-based insolvency ditunjukkan oleh kondisi arus kas operasi 

(operating cash flow) yang tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban lancar 

perusahaan (Fahmi, 2014:169). 

Faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kegagalan, 

diantaranya adalah faktor ekonomi, kesalahan manajemen, dan bencana alam. 

Perusahaan yang mengalami kegagalan dalam operasinya akan berdampak 

pada kesulitan keuangan. Tapi kebanyakan penyebabnya, baik langsung 

maupun tidak langsung adalah karena kesalahan manajemen yang terjadi 

berulang-ulang (Sudana, 2011:249). 

2.1.6.3. Alternatif Perbaikan Financial Distress 

Alternatif perbaikan kesulitan keuangan dapat dilakukan dengan dua 

pemecahan, yaitu: 

1. Pemecahan secara informal 
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    a. Dilakukan apabila masalah belum begitu parah. 

    b. Masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan masih 

bagus, caranya: 

        1. Perpanjangan (Extention): dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo 

utang-utang. 

        2. Komposisi (Composition): dilakukan dengan mengurangi besarnya 

tagihan, misal klaim utang diturunkan menjadi 70%. Jika utang besarnya 

1.000, maka nilai utang yang baru adalah 0,7 x 1.000 = 700. 

2. Pemecahan secara formal 

    Dilakukan apabila masalah sudah parah, kreditur ingin mempunyai jaminan 

keamanan, caranya: 

      1. Apabila nilai perusahaan diteruskan > nilai perusahaan dilikuidasi 

        Reorganisasi: dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal yang 

layak. 

      2. Apabila nilai perusahaan diteruskan < nilai perusahaan dilikuidasi 

          Likuidasi: dengan menjual aset-aset perusahaan (Hanafi dan Halim,   

2018:260). 

2.1.7. Pengukuran Financial Distress 

  Rumus pertumbuhan laba ditetapkan berdasarkan teori  Platt dan Platt 

(2002) yang menyatakan bahwa perusahaan dikategorikan mengalami financial 

distress jika laba operasi perusahaan negatif selama dua tahun berturut-turut. 

Rumus pertumbuhan laba adalah sebagai berikut: 

∆𝑌𝑖𝑡 =  
(𝑌𝑖𝑡 −  𝑌𝑖𝑡 − 1) 

𝑌𝑖𝑡 − 1
 

 

Dimana :  

∆Yit  = Pertumbuhan laba pada periode t 

Yit  = Laba bersih (Ebit) perusahaan i pada periode t  

Yit-1  = Laba bersih (Ebit) perusahaan i pada periode t-1  

(Machfoedz 1994:119). 
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2.2. Kerangka Berpikir Hipotesis Penelitian 

2.2.1.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi 

penelitian, yaitu: 

1. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Rasio Keuangan 

Terhadap Financial Distress. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan 

komisaris independen, komite audit, CR, ROA memiliki pengaruh negatif 

sedangkan  profit margin on sales dan current liabilities to total asset 

memiliki pengaruh positif terhadap financial distress. Pengaruh yang 

signifikan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, CR, ROA, dan 

current liabilities to total asset (Andina Nur Fathonah, 2016). Persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah menggunakan dua 

variabel bebas yang sama yaitu, CR dan ROA. Perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah terdapat beberapa variabel 

bebas yang berbeda yaitu indikator kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, profit 

margin on sales, current liabilities to total asset dan penelitian terdahulu yang 

diteliti adalah pada perusahaan Property, Real Estate, dan Kontruksi 

Bangunan yang terdaftar di BEI. 

2. Pengaruh CR, ROA, Ukuran Perusahaan dan Sales Growth Terhadap 

Financial Distress. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CR tidak 

berpengaruh dalam memprediksi financial distress, ROA berpengaruh dalam 

memprediksi financial distress, ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam 

memprediksi financial distress, sales growth berpengaruh dalam memprediksi 

financial distress (Marisa Lutfia Firdiana, 2016). Persamaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah menggunakan dua variabel 

bebas yang sama yaitu, ROA dan CR. Perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang dibuat adalah terdapat dua variabel bebas yang 

berbeda yaitu ukuran perusahaan dan sales growth, dan penelitian terdahulu 
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yang diteliti adalah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2014. 

3. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Financial Distress (Studi Pada 

Perusahaan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2011-2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan rasio 

likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio 

pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial distress, 

secara parsial rasio leverage dengan proksi debt ratio berpengaruh positif 

terhadap financial distress dan rasio aktivitas dengan proksi total asset 

turnover berpengaruh negatif terhadap financial distress, Rasio likuiditas, 

rasio profitabilitas dan rasio pertumbuhan tidak memiliki pengaruh terhadap 

prediksi financial distress.  (Christon Simanjuntak, Dr. Farida Titik, Wiwin 

Aminah, 2017). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat 

adalah menggunakan tiga variabel bebas yang sama yaitu, ROA, DR, dan CR. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah 

terdapat dua variabel bebas yang berbeda yaitu TATO dan SG, dan penelitian 

terdahulu yang diteliti adalah pada perusahaan transportasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

4.  Pengaruh Beberapa Rasio Keuangan Terhadap Prediksi Kondisi Financial 

Distress. Hasil penelitian menunjukan bahwa CR, DAR dan CLTA 

merupakan rasio yang dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial 

distress perusahaan. Sedangkan Profit Margin, Sales Growth dan Inventory 

Turn Over tidak dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress 

perusahaan (Atika, Darminto, dan Siti Ragil Handayani , 2013). Persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah menggunakan dua 

variabel bebas yang sama yaitu, CR dan DR. Perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah terdapat empat variabel bebas 

yang berbeda yaitu Profit margin, Current liabilities to total asset, SG, dan 

Inventory turnover, dan penelitian terdahulu yang diteliti adalah pada 

perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2008-2011. 
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5.  Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Financial 

Distress pada Perusahaan Property & Real Estate di Bursa Efek Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CR dan DER secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Secara parsial, CR maupun 

DER berpengaruh signifikan terhadap financial distress (Mitha Christina 

Ginting, 2017). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat 

adalah menggunakan satu variabel bebas yang sama yaitu, CR. Perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah terdapat satu 

variabel bebas yang berbeda yaitu DER, dan penelitian terdahulu yang diteliti 

adalah pada Perusahaan Property & Real Estate di Bursa Efek Indonesia. 

6.  Pengaruh Rasio Keuangan Pada Financial Distress Perusahaan Ritel Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Rasio likuiditas tidak berpengaruh pada financial distress, rasio leverage 

berpengaruh positif pada financial distress, rasio profitabilitas berpengaruh 

negatif pada financial distress, rasio aktivitas berpengaruh negatif pada 

financial distress, rasio pertumbuhan tidak berpengaruh pada financial 

distress (Ni Wayan Agustini dan Ni Gusti Putu Wirawati, 2019). Persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah menggunakan tiga 

variabel bebas yang sama yaitu, CR, DR, dan ROA. Perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah terdapat dua 

variabel bebas yang berbeda yaitu TATO dan SG, dan penelitian terdahulu 

yang diteliti adalah pada perusahaan ritel yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 

7.  Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Financial Distress 

(Z-Score) Perusahaan Property, Real Estate, Dan Manufaktur Periode 2014-

2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CR memiliki pengaruh signifikan 

dan positif terhadap financial distress, DAR memiliki pengaruh signifikan dan 

positif terhadap financial distress, ROA memiliki hasil berpengaruh tidak 

siginifikan dan negatif (Eveline Kusuma dan Sumani, 2017). Persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah menggunakan tiga 

variabel bebas yang sama yaitu, CR, DR, dan ROA. Perbedaan antara 
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penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah perusahaan 

Property, Real Estate, dan Manufaktur Periode 2014-2016. 

8.  Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Pada 

Perusahaan Customer Goods yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa CR tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap prediksi financial distress, DAR berpengaruh secara signifikan 

terhadap prediksi financial distress, ROA tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap prediksi financial distress, EPS tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap prediksi financial distress, CR, DAR, ROA)dan EPS berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap prediksi financial distress (Lamria Sagala, 

SE, M.Si, 2015). Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dibuat adalah menggunakan tiga variabel bebas yang sama yaitu, CR, DR, dan 

ROA. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat 

adalah terdapat satu variabel bebas yang berbeda yaitu EPS dan penelitian 

terdahulu yang diteliti adalah pada perusahaan Customer Goods yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

9.  Financial Distress pada PT Panasia Indo Resources Tbk. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa CR tidak berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress, DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress, 

working capital turnover tidak berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress, NPM berpengaruh signifikan terhadap financial distress, CR, DAR, 

working capital turnover dan NPM secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress (Akhbar Nugraha dan Catur Martian Fajar, 2018). 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah 

menggunakan dua variabel bebas yang sama yaitu, CR dan DAR. Perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah terdapat dua 

variabel bebas yang berbeda yaitu Working capital turnover dan NPM, dan 

penelitian terdahulu yang diteliti adalah pada PT Panasia Indo Resources Tbk. 

10. Manfaat Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba dan 

Kebangkrutan Perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi 

keuangan dan rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi 
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pertumbuhan laba dan kebangkrutan perusahaan (Nuryaman, 2003). 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah terdapat 

rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah adanya pengukuran 

kebangkrutan Altman dan membandingkan beberapa penelitian. 

11. Analisis Kebangkrutan PT. Bank Centra Asia (Persero) Tbk. Dan PT. Bank 

Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode 2011-2013. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan 

keuangan yang cukup serius dan apabila tidak diperbaiki akan mengalami 

kebangkrutan (Eristy & Neneng, 2015). Persamaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang dibuat adalah menggunakan rasio keuangan untuk 

mengukur kesulitan keuangan. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang dibuat adalah penelitian dilakukan pada perusahaan 

perbankan. 

2.2.2. Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Financial Distress 

ROA menunjukan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh 

aktiva yang dimiki untuk menghasilkan laba setelah pajak (Sudana, 2011:22). 

Rasio ini merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam 

mengelola investasinya (Kasmir, 2017:202). Semakin besar ROA, Dengan kata 

lain, apabila perusahaan dengan ROA yang tinggi kemungkinan kecil perusahaan 

tersebut mengalami kesulitan keuangan (financial distress) dan sebaliknya, 

apabila perusahaan memiliki ROA yang rendah maka perusahaan tersebut bisa 

jadi dalam keadaan kesulitan keuangan (Bimbi, 2015). Jika profitabilitas 

perusahaan meningkat, tekanan keuangan perusahaan kemungkinan akan menurun 

karena target yang diinginkan tercapai sehingga juga kemungkinan terjadinya 

Financial distress juga akan menurun (Erma, 2018).   

2.2.3.  Pengaruh Current Ratio Terhadap Financial Distress 

Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perusahaan mulai lambat 

membayar utang usaha, meminjam lebih banyak dari bank yang mana kedua hal 

tersebut akan meningkatkan liabilitas lancar (Brigham dan Houston, 2018:128). 
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Jika kewajiban lancar naik lebih cepat daripada aset lancar, rasio lancar akan 

turun, dan merupakan pertanda adanya masalah (Bimbi, 2015). Current ratio 

dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. 

Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin kecil perusahaan mengalami financial 

distress. (Widyawati,Yuhelmi, dan Desiyanti, 2014). 

2.2.4. Pengaruh Debt to Asset Ratio Terhadap Financial Distress 

Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total hutangnya 

lebih besar dibandingkan total asetnya (Hanafi dan Halim, 2018:79). Leverage 

yang tinggi dapat menyebabkan financial distress pada perusahaan karena 

ketidakmampuan membayar hutang dan terjadi penurunan arus kas perusahaan 

yang akan menyebabkan financial distress (Erma, 2018). Semakin besar rasio ini, 

menunjukan semakin besar porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi 

pada aktiva, yang berarti pula risiko keuangan perusahaan meningkat (Sudana, 

2011:20).  

2.2.5. Pengaruh Return On Asset (ROA), Current Ratio, Dan Debt to Asset 

Ratio Terhadap Financial Distress 

Indikator berupa rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksi 

kondisi kesulitan keuangan perusahaan dan untuk mengkaji kemungkinan 

bertahannya perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan. Rasio-rasio tersebut 

diantaranya profitabilitas, likuiditas dan leverage. Financial distress terjadi 

sebelum kebangkrutan pada suatu perusahaan. Model financial distress perlu 

dikembangkan karena dengan mengetahui kondisi financial distress perusahaan 

sejak dini, perusahaan diharapkan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk 

mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan. Financial distress 

dapat diukur melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis laporan 

keuangan, (Mas’ud dan Srengga, 2012). Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan sebelumnya oleh Alfinda,dkk (2017) yang menyatakan bahwa 

variabel profitabilitas (ROA), likuiditas (CR), dan leverage (DAR) secara 

simultan berpengaruh terhadap financial distress.  
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2.2.6. Gambar Paradigma Konseptual Penelitian 

 Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas maka dirumuskan 

paradigma penelitian Return On Aset (ROA), Current Ratio (CR) Debt to Asset 

Ratio (DAR) Terhadap Financial Distress sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 

Paradigma Konseptual Penelitian 

2.2.7. Hipotesis Penelitian 

H1 : Return On Asset (ROA) berpengaruh negatif terhadap financial distress  

H2 : Current Ratio berpengaruh negatif terhadap financial distress 

H3 : Debt  to Asset Ratio berpengaruh positif terhadap financial distress 

H4 : Return On Asset (ROA), Current Ratio, dan Debt to Asset Ratio secara

 simultan berpengaruh terhadap financial distress 
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