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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Laporan Keuangan 

Pada awalnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai 

penguji dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan 

keuangan tidak sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk 

menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, di mana dengan 

hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil suatu 

keputusan. Jadi untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-

hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut perlu adanya laporan keuangan dari 

perusahaan yang bersangkutan.  

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh 

informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan akan lebih berarti bagi pihak-

pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua 

periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga dapat mendukung 

keputusan yang akan diambil. Laporan keuangan melaporkan posisi historis dari 

suatu perusahaan dan memberikan dasar, bersama dengan analisis bisnis dan 

ekonomi, untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan. Laporan 

keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan 
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sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan 

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)  dalam PSAK No.1 Paragraf 07 

Tahun 2007 mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut: 

“Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan posisi keuangan, (yang dapat disajikan dalam berbagai cara 

seperti laporan keuangan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan 

laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan.” 

 

Menurut Munawir (2007:2) mendefinisikan laporan keuangan sebagai 

berikut: 

“laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akutansi 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.” 

 

Menurut Kasmir (2008:7) mendefinisikan laporan keuangan sebagai 

berikut: 

“laporan keuangan adalah laporan yang menunjukan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.” 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-

pihak yang berkepentingan dan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi 

berupa ikhtisar peristiwa keuangan suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No.1 Tahun 2007 tentang 

penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap 

terdiri atas komponen-komponen berikut ini:  
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1) Neraca 

2) Laporan laba rugi 

3) Laporan perubahan ekuitas 

4) Laporan arus kas 

5) Catatan atas laporan keuangan 

Karateristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam 

laporan keuangan berguna bagi pemakai laporan keuangan. Karateristik kualitatif 

laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.1 Tahun 

2007 adalah sebagai berikut: 

a. Dapat dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk 

maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk 

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, 

informasi kompleks yang seharusnya dimasukan dalam laporan keuangan 

tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi 

tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pengguna tertentu. 

b. Relevan  

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki 

kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna 

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, 
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masa depan, serta menegaskan dan mengoreksi hasil pengguna di masa 

lalu. 

c. Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (rediable). Informasi 

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian 

yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya 

disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

d. Dapat Dibandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan 

antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan 

kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan 

keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, 

serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, 

pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa 

lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan 

tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang 

berbeda. 

2.1.1.1 Tujuan Laporan Keuangan 

 Seperti diketahui laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki 

tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, 

terutama bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Disamping itu 

tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak 
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yang berkepentingan terhadap perusahaan. Tujuan penyusunan laporan keuangan 

pada dasarnya tujuan akuntansi keuangan dan penyusunan laporan keuangan 

adalah untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha yang akan 

digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di 

dalam pengambilan keputusan ekonomi (Machfoedz, 1995:4). 

  Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.1 Tahun 2007 

menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan sebagai berikut: 

a. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan 

tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna 

dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum 

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak 

diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan. 

c. Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen 

(stewardship) atas sumber daya yang dilakukan atau pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna 

yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban 

manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan 

ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup, misalnya keputusan untuk 
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menahan dan menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan 

untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

Tujuan umum dari laporan keuangan adalah menyajikan laporan posisi 

keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip 

akuntansi yang diterima (Harahap, 2002:17). Tujuan pembuatan laporan keuangan 

keuangan suatu bank secara umum adalah sebagai berikut:  

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan modal 

bank pada waktu tertentu.  

2. Memberikan informasi tentang ahsil usaha yang tercermin dari pendapatan 

yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.  

3. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

aktiva, kewajiban dan modal suatu bank.  

4. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode 

tertentu.  

2.1.1.2 Pengguna Laporan Keuangan    

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.1 Tahun 2007 

menyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan 

investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan usaha kreditor 

lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. 

Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan 

informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini meliputi : 
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a. Investor 

Penanam modal berisiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan 

risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka 

lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan 

apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. 

Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan 

mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. 

b. Karyawan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga 

tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan paska 

kerja, dan kesempatan kerja. 

c. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar saat jatuh tempo. 

d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pemasok dan usaha kreditor lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada 

perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi 
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pinjaman kecuali kalau sebagian pelanggan utama mereka bergantung 

pada kelangsungan hidup perusahaan. 

e. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan, atau bergantung pada perusahaan. 

f. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan 

dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk 

mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai 

dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

g. Masyarakat 

Perusahaan mempengaruhi anggota msyarakat dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat 

membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan 

(tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian 

aktivitasnya. 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Dengan 

demikian tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap 

pengguna. Berhubung para investor merupakan penanam modal berisiko ke 
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perusahaan, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka 

juga akan memenuhi sebagian besar kebutuhan pengguna lain. 

2.1.2 Analisis Laporan Keuangan 

Menurut Munawir (2010;35) mendefinisikan laporan keuangan sebgai 

berikut: 

“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.” 

 

Menurut Harahap (2009:190) mendefinisikan laporan keuangan sebgai 

berikut: 

“Analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan 

keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 

hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara 

yang satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-

kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam 

yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.” 

Menurut Rusdin (2008:140) mendefinisikan laporan keuangan sebgai 

berikut: 

“Analisis laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan hubungan diantara berbagai account dari beberapa 

laporan keuangan yang mencerminkan keadaan keuangan serta hasil 

operasional perusahaan.” 

Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa analisa laporan 

keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan untuk membantu 

mengevalusi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang 

dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling 

mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. 
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2.1.2.1 Tujuan Analaisis Laporan Keuangan  

Menurut Harahap (2006:197) menyebutkan bahwa tujuan analisis laporan 

keuangan adalah screening, forcasting, diagnosis, dan evaluation. Penjelasan dari 

masing-masing tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Screening, analisis dilakukan dengan melihat secara analitis laporan 

keuangan dengan tujuan untuk memilih kemungkinan investasi atau 

merger; 

b.  Forcasting, analisis dilakukan untuk meramalkan kondisi keuangan 

perusahaan di masa yang akan datang; 

c.  Diagnosis, analisis dimaksudkan untuk melihat kemungkinan adanya 

masalah-masalah yang terjadi baik dalam manajemen, operasi, keuangan 

atau masalah lain; Evaluation, analisis dilakukan untuk menilai prestasi 

manajemen, operasional, efisiensi, dan lain-lain. 

 

2.1.3 Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Sutrisno (2008:214) pengertian analisis  rasio  keuangan  adalah  

sebagai berikut :  

“Analisis  rasio  keuangan  adalah  menghubungkan  elemen–elemen yang 

ada dilaporan keuangan.” 

Menurut James dan John (2005:202) pengertian analisis  rasio  keuangan  

adalah  sebagai berikut :  

“Analisis rasio keuangan merupakan sebuah indeks yang menghubungkan 

dua angka akuntansi dan didapat dengan membagi satu angka dengan yang 

lainnya.” 
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Menurut Harahap (2009:297) pengertian analisis  rasio  keuangan  adalah  

sebagai berikut :  

“Rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan 

dari satu akun laporan keuangan dengan akun lainnya yang mempunyai 

hubungan yang relevan dan signifikan.” 

2.1.3.1 Jenis-Jenis Rasio Keuangan 

 Menurut Rusdin (2008:140), umumnya rasio dapat dikelompokkan dalam 

5 tipe dasar, yaitu : 

1. Rasio Likuiditas 

Menurut Rusdin (2008:140) pengertian rasio likuiditas adalah sebagai 

berikut :  

“Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya.”  

Menurut Harahap (2009:301) pengertian rasio likuiditas adalah sebagai 

berikut :  

“Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya.”  

Untuk dapat memenuhi kewajibannya yang sewaktu-waktu ini, maka 

perusahaan harus mempunyai alat-alat untuk membayar yang berupa aset-aset 

lancar yang jumlahnya harus jauh lebih besar dari pada kewajiban-kewajiban yang 

harus segera dibayar berupa kewajiban-kewajiban lancar.  
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2. Rasio Aktivitas 

Menurut Rusdin (2008:140) pengertian rasio aktivitas adalah sebagai 

berikut :  

“Rasio aktivitas merupakan rasio yang menunjukan kemampuan serta 

efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.”  

Menurut Harahap (2009:308) pengertian rasio aktivitas adalah sebagai 

berikut :  

“Rasio aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan 

dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, 

dan kegiatan lainnya.” 

Rasio ini dinyatakan sebagai perbandingan penjualan dengan berbagai 

elemen aset. Elemen aset sebagai pengguna dana seharusnya bisa dikendalikan 

agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Semakin efektif dalam memanfaatkan 

dana semakin cepat perputaran dana tersebut, karena rasio aktivitas umumnya 

diukur dari perputaran masing-masing elemen aset. 

3. Rasio Rentabilitas (Profitabilitas) 

Menurut  Rusdin (2008:140) pengertian rasio profitabilitas adalah sebagai 

berikut :  

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukan kemampuan 

emiten untuk menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi 

dalam menggunakan harta yang dimilikinya.” 
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Menurut Harahap (2009:309) pengertian rasio profitabilitas adalah sebagai 

berikut :  

“Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuannya, dan sumber yang ada 

seperti kegiatan penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang 

dan sebagainya.” 

 

4. Rasio Solvabilitas (Leverage) 

Menurut  Rusdin (2008:140) pengertian rasio leverage  adalah sebagai 

berikut :  

“Rasio leverage merupakan rasio yang menunjukan kemampuan 

membayar kewajiban jangka panjang.”  

Menurut Harahap (2009:306) pengertian rasio leverage  adalah sebagai 

berikut :  

“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 ini dapat digunakan untuk melihat seberapa resiko 

keuangan perusahaan. 

5. Rasio Pasar (Rasio Saham) 

Menurut  Rusdin (2008:140) pengertian rasio pasar adalah sebagai berikut:  

“Rasio pasar  merupakan rasio yang menggambarkan kinerja saham dan 

menunjukan informasi penting dalam basis persaham.”  
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Menurut Sutrisno (2003:256) pengertian rasio pasar adalah sebagai 

berikut:  

“Rasio ini memberikan informasi seberapa besar masyarakat (investor) 

atau para pemegang saham menghargai perusahaan, sehingga mereka mau 

membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih tinggi dibanding 

dengan nilai buku saham.” 

 

Rasio-rasio yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi rasio 

likuiditas, rasio rentabilitas (profitabilitas), dan rasio solvabilitas (leverage). Rasio 

likuiditas yang digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan (financial 

distress) dalam penelitian ini adalah current ratio. Rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan (financial distress) dalam 

penelitian ini adalah net profit margin. Rasio leverage yang digunakan untuk 

memprediksi kesulitan keuangan (financial distress) dalam penelitian ini adalah 

debt to equity ratio.  

1. Current Ratio (CR)  

Menurut Kasmir (2012:134) pengertian current ratio adalah sebagai 

berikut  : 

“Current ratio adalah 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. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur 

tingkat keamanan (margin of safety) suatu perusahaan.” 

 

Menurut Rusdin (2008:140) pengertian current ratio adalah sebagai 

berikut  : 
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“Current ratio menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang dimiliki 

emiten dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, semakin tinggi 

rasio maka semakin bagus.” 

Rasio ini termasuk ke dalam rasio likuiditas, menggambarkan aktiva 

lancar yang dibandingkan dengan hutang lancar. Current ratio dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut :  

              
             

             
      

 

2. Net Profit Margin (NPM) 

Menurut Alexandri (2008:200) pengertian net profit margin adalah sebagai 

berikut  : 

 “Net profit margin adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah 

dipotong pajak.”  

Menurut Rusdin (2008:144) pengertian net profit margin adalah sebagai 

berikut  : 

 “Net profit margin adalah rasio yang menunjukan kontribusi penjualan 

terhadap laba bersih yang dihasilkan semakin besar rasio semakin baik.”  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa net profit 

margin merupakan perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Net profit 

margin dapat disebut juga sebagai ukuran keuntungan dengan membandingkan 

antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini 

menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan dan bisa juga 
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diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran 

efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. Net profit margin dalam penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut :  

                    
                 

     
         

 

3. Debt to Equity Ratio (DER) 

Menurut Munawir (2007:239) pengertian debt to equity ratio adalah 

sebagai berikut  : 

“Ratio antara total hutang dengan total modal sendiri. Ia mendefinisikan 

bahwa rasio ini menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan hutang. Bagi perusahaan makin besar rasio 

ini akan semakin menguntungkan.” 

Menurut Rusdin (2008:142) pengertian debt to equity ratio adalah sebagai 

berikut  : 

 “Debt to equity ratio adalah rasio yang menunjukan struktur permodalan 

emiten jika dibandingkan dengan kewajiban.”  

Berdasarkan pada pengertian-pengertian yang tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa debt to equity ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar semua kewajibannya dengan menggunakan modal yang dimiliki 

oleh perusahaan tersebut.  Debt to equity ratio dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut :  
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2.1.4 Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

Kesulitan keuangan (financial distress) adalah suatu konsep luas yang terdiri 

dari beberapa situasi di mana suatu perusahaan menghadapi masalah kesulitan 

keuangan. Istilah umum untuk menggambarkan situasi tersebut adalah 

kebangkrutan, kegagalan, ketidakmampuan melunasi hutang, dan default. 

Insolvency dalam kebangkrutan menunjukkan kekayaan bersih negatif. 

Ketidakmampuan melunasi utang menunjukkan kinerja negatif dan menunjukkan 

adanya masalah likuiditas. Default berarti suatu perusahaan melanggar perjanjian 

dengan kreditur dan dapat menyebabkan tindakan hukum. 

Menurut Platt dan Platt (2002:1) pengertian kesulitan keuangan (financial 

distress) adalah sebagai berikut  : 

“Financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang dialami 

oleh suatu perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan 

ataupun likuidasi.” 

Menurut Purwanti (2005:27) pengertian kesulitan keuangan (financial 

distress) adalah sebagai berikut  : 

“Financial distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan 

dalam keadaan tidak sehat atau krisis.” 

Menurut Luciana dan Kristajadi (2003:546) pengertian kesulitan keuangan 

(financial distress) adalah sebagai berikut  : 

 “Financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi 

keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi.” 

 



26 
 

Menurut Supardi (2003:79) pengertian kesulitan keuangan (financial 

distress) adalah sebagai berikut  : 

“Financial distress mempunyai makna kesulitan dana baik dalam arti dana 

dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja.” 

2.1.4.1 Manfaat Informasi Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

Menurut Platt dan Platt yang dikutip oleh Luciana (2003:546), menyatakan 

kegunaan informasi jika suatu perusahaan mengalami financial distress adalah : 

1. Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah 

sebelum terjadinya kebangkrutan, 

2. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover agar 

perusahaan lebih mampu untuk membayar utang dan mengelola 

perusahaan dengan lebih baik, 

3. Memberikan tanda peringatan awal adanya kebangkrutan pada masa yang 

akan datang. 

2.1.4.2 Bentuk-Bentuk Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

Menurut Brigham dan Gapenski (1997) mendefinisikan kesulitan 

keuangan (financial distress)  berdasarkan tipenya sebagai economic failure, 

business failure, technical insolvency, insolvency in bankruptcy, dan legal 

bankruptcy. Penjelasan masing-masing tipe adalah sebagai berikut : 

1. Economic failure adalah keadaan ketika pendapatan perusahaan tidak 

dapat menutupi total biaya, termasuk cost of capital-nya. 

2. Business failure didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi 

dengan akibat kerugian kepada kreditur. 
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3. Technical insolvency, perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancar 

ketika jatuh tempo. 

4. Insolvency in bankruptcy, perusahaan memiliki nilai buku hutang melebihi 

nilai pasar aset. 

5. Legal bankruptcy, perusahaan telah diajukan tuntutan secara resmi dengan 

undang-undang 

2.1.4.3 Penyebab Terjadinya Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

Menurut Fachrudin (2008:6) mengelompokkan penyebab-penyebab 

kesulitan keuangan sebagai berikut: 

1. Neoclassical model, kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak 

tepat. Prediksi kesulitan keuangan dilakukan dengan menggunakan data 

neraca dan laporan laba rugi. Misalnya ukuran profitabilitas berupa return 

on assets dan ukuran solvabilitas berupa debt to assets ratio. 

2. Financial model, bauran aktiva benar tapi struktur keuangan salah dan 

dihadapkan pada batasan likuiditas. Hal ini berarti bahwa walaupun 

perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus 

bangkrut juga dalam jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang 

tidak sempurna dan struktur modal yang inherited menjadi pemicu utama 

kasus ini. Prediksi kesulitan keuangan dilakukan dengan menggunakan 

indikator keuangan atau indikator kinerja seperti turnover/total assets, 

revenues/turnover, ROA, ROE, dan profit margin. 

3. Corporate governance model, kebangkrutan disebabkan bauran aktiva dan 

struktur keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. 
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Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan menjadi out of the market 

sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak 

terpecahkan. Prediksi kesulitan keuangan dilakukan dengan menggunakan 

informasi kepemilikan. Kepemilikan berhubungan dengan struktur tata 

kelola perusahaan dan goodwill perusahaan. 

Faktor-faktor penyebab kesulitan keuangan perusahaan, diantaranya yaitu : 

1. Faktor Internal Kesulitan Keuangan 

Merupakan faktor dan kondisi yang timbul dari dalam perusahaan yang 

bersifat mikro ekonomi. faktor internal dapat berupa: 

a. Kesulitan arus kas 

Disebabkan oleh tidak imbangnya aliran penerimaan uang yang 

bersumber dari penjualan dengan pengeluaran uang untuk 

pembelanjaan dan terjadinya kesalahan pengelolaan arus kas (cash 

flow) oleh manajemen dalam pembiayaan operasional perusahaan 

sehingga arus kas perusahaan berada dalam kondisi defisit. 

b. Besarnya jumlah utang 

Perusahaan akan terus mengembangkan aktivitasnya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut perusahaan 

akan melakukan berbagai aktivitas dalam mencapai tujuannya tersebut. 

Salah satu sumber pendanaan perusahaan dalam aktivitasnya sehari-

hari yaitu dengan melakukan pinjaman. Perusahaan harus mampu 

mengatur utang-utang yang dimiliki. Kebijakan utang pun hendaknya 

menjadi fokus perusahaan. Jika ternyata terbukti adanya suatu 
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ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengatur penggunaan 

dana pinjaman hal ini akan berakibat terjadinya gagal pembayaran 

(default) yang pada akhirnya timbul penyitaan harta perusahaan yang 

dijadikan sebagai jaminan pada bank. 

c. Kerugian dalam kegiatan operasi perusahaan selama beberapa tahun 

Faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan (financial distress). Situasi ini perlu 

mendapat perhatian manajemen dengan seksama dan terarah. 

2. Faktor Eksternal Kesulitan Keuangan 

Faktor eksternal kesulitan keuangan merupakan faktor-faktor diluar 

perusahaan yang bersifat makro ekonomi yang mempengaruhi baik secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap kesulitan keuangan perusahaan. 

Faktor eksternal kesulitan keuangan dapat berupa kenaikan tigkat bunga 

pinjaman. Utang merupakan suatu hal yang secara makro tidak dapat 

dihindarkan oleh perusahaan. Konsekuensi dari utang perusahaan yaitu 

bunga yang akan menjadi kewajiban perusahaan. Ketidakpastian tingkat 

bunga dapat berimbas pada kondisi keuangan perusahaan. Terlebih lagi 

jika tingkat bunga pinjaman mengalami kenaikan. Hal ini akan menjadi 

kesulitan bagi perusahaan karena harus mengembalikan pinjaman dengan 

jumlah yang lebih besar. Sebaiknya hal tersebut menjadi fokus perusahaan 

sebab sedikit banyak akan berpengaruh pada kondisi perusahaan itu 

sendiri. 
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2.1.4.4 Cara Mengatasi Kondisi Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

Menurut Rodoni dan Ali (2009:196) kesulitan keuangan (financial 

distress) dapat diatasi dengan beberapa cara, diantaranya yaitu : 

1. Berhubungan dengan aset perusahaan yaitu dengan menjual aset-aset 

utama, melakukan merger dengan perusahaan lain, menurunkan 

pengeluaran dan biaya penelitian pengembangan. 

2. Berhubungan dengan restrukturisasi keuangan yaitu dengan menerbitkan 

sekuritas baru, mengadakan negosiasi dengan bank dan kreditor, dan 

bankrut. Kesulitan keuangan (financial distress) dapat melibatkan 

restrukturisasi aset ataupun restrukturisasi keuangan. 

2.1.4.5 Cara Pengukuran Kesulitan Keuangan (Financial Distress) 

Dalam penelitian ini cara mengukur kesulitan keuangan (financial 

distress) yaitu menggunakan rasio time interest earned ratio (interest coverage 

ratio). Rasio ini merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak 

atau laba operasi (EBIT) dengan beban bunga. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

Time interest earned ratio =  EBIT (Operating Profit) 

                  Interest Expense 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana besarnya jaminan keuntungan 

sebelum bunga dan pajak atau laba operasi (EBIT) untuk membayar beban 

bunganya. Menurut Fahmi (2011:63), semakin tinggi rasio semakin baik karena 

perusahaan dianggap mampu untuk membayar beban bunga periode tertentu 

dengan jaminan laba operasi yang diperolehnya pada periode tertentu. Time 

interest earned ratio (interest coverage ratio) merupakan contoh rasio yang 
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tergolong financial risk ratio. Analisis risiko memeriksa ketidakpastian arus 

pendapatan untuk perusahaan dan sumber daya modal individu (seperti: utang, 

saham preferen, dan saham biasa). Time interest earned ratio (interest coverage 

ratio) yaitu rasio yang berhubungan dengan arus pendapatan yang tersedia untuk 

membayar kewajiban membayar bunga dan membayar leasee. Time interest 

earned ratio (interest coverage ratio) yang nilainya tinggi mengindikasikan 

rendahnya risiko keuangan yang dihadapi (Tunggal, 2008:56). Risiko yang ada 

dalam penelitian ini dapat diartikan atau mengarah pada permasalahan keuangan 

perusahaan.  

2.2 Kerangka Pemikiran  

Perusahaan merupakan sebuah entitas bisnis yang menjalankan usahanya 

dengan tujuan memperoleh laba (profit oriented). Dalam era globalisasi dan 

perkembangan ekonomi yang semakin pesat, setiap perusahaan dituntut agar dapat 

berkompetisi dengan perusahaan lainnya. Hal tersebut mendorong setiap 

perusahaan untuk menciptakan berbagai inovasi agar menarik perhatian 

konsumen, yang pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan. Laba 

menjadi tolok ukur yang penting atas efektivitas dan efisiensi, namun perolehan 

laba tidak menjamin perusahaan mampu beroperasi dalam jangka panjang 

(Anthony dan Govindarajan 2008:175). 

Namun dalam dunia bisnis, persaingan yang semakin kompetitif membuat 

beberapa perusahaan mengelami kerugian atau mengalami kondisi kesulitan 

keuangan (financial distress) yang pada akhirnya membuat perusahaan tersebut 

tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya atau samapi mengalami kebangkrutan. 
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dalam hal ini kesulitan keuangan (financial distress) adalah tahap penurunan 

kondisi keuangan yang dialami oleh suatu perusahan, yang terjadi sebelum 

terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi (Plat dan Plat, 2002:1). Apabila kondisi 

kesulitan keuangan (financial distress) ini diketahui, diharapkan dapat dilakukan 

tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut sehingga perusahan tidak akan 

masuk pada tahap kesulitan yang lebih berat seperti kebangkrutan ataupun 

likuidasi. Suatu perusahan sudah dapat dikatakan menderita kesulitan keuangan 

pada tahun pertama aliran kas kurang dari kewajiban jangka panjang yang jatuh 

tempo (Whitaker 1999: 2). 

Dengan mengetahui kondisi kesulitan keuangan (financial distress) sejak 

dini diharapkan perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk 

mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan. Oleh karena itu 

perusahaan perlu melakukan berbagai analisis laporan keuangan perusahaan untuk 

mengetahui kondisi dan perkembangan financial perusahaan di masa yang akan 

datang. Bagi investor, informasi akuntansi merupakan data dasar dalam 

melakukan analisis saham serta untuk memprediksi prospek earnings di masa 

mendatang. Salah satu bentuk informasi yang digunakan antara lain adalah 

laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2009:4). 
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Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis 

kelemahan dan kekuatan di bidang keuangan akan sangat membantu dalam 

menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa yang akan datang. 

Sehingga, dengan analisis keuangan ini dapat diketahui kekuatan serta kelemahan 

yang dimiliki oleh seorang business enterprise. Dalam hal ini analisis rasio 

keuangan juga merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja manajemen 

perusahan. Pada dasarnya analisis  rasio  keuangan  adalah  menghubungkan  

elemen–elemen yang ada dilaporan keuangan (Sutrisno, 2008:214). 

Pada umumnya rasio keuangan dibagi menjadi 5 rasio keuangan yaitu 

rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas (profitabilitas), rasio solvabilitas 

(leverage), dan rasio pasar (rasio saham) (Rusdin, 2008:140). Rasio-rasio yang 

digunakan di dalam penelitian ini meliputi rasio likuiditas, rasio rentabilitas 

(profitabilitas), dan rasio solvabilitas (leverage).  

Rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Harahap, 2009:301). Dalam penelitian 

ini rasio likuiditas diukur menggunakan current ratio. Current ratio menunjukkan 

kemampuan aktiva lancar yang dimiliki emiten dalam membayar kewajiban 

jangka pendeknya, semakin tinggi rasio maka semakin bagus (Rusdin, 2008:140). 

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan 

laba melalui semua kemampuannya, dan sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya 

(Harahap, 2009:309). Dalam penelitian ini rasio profitabilitas diukur 

menggunakan net profit margin. Net profit margin adalah rasio yang digunakan 
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untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan 

bersih setelah dipotong pajak (Alexandri, 2008:200). 

Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan oleh ekuitas (Harahap, 2009:306). Dalam penelitian ini rasio 

leverage  diukur menggunakan debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan 

rasio antara total hutang dengan total modal sendiri. Ia mendefinisikan bahwa rasio 

ini menunjukkan berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

jaminan hutang. Bagi perusahaan makin besar rasio ini akan semakin 

menguntungkan (Munawir, 2007:239). 

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Merkusiwati 

(2014) yang meneliti mengenai pengaruh mekanisme corporate governance, 

likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan pada financial distress menunjukan 

hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada 

financial distress. Sedangkan mekanisme corporate governance, likuiditas dan 

leverage tidak memiliki pengaruh signifikan pada financial distress. 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan beberapa teori hubungan yang 

di uraikan di atas, maka peneliti bermaksud menggambarkannya dalam suatu 

kerangka pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran peniliti, kerangka pemikiran 

akan disajikan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Penelitian Terdahulu 

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti–peneliti 

terdahulu yang berkaitn dengan penelitian ini akan di ringkas ke dalam tabel 

penelitian terdahulu pada sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 

Review Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Kesimpulan/ Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Hapsari 

 (2012) 

Kekuatan rasio 

keuangan dalam 

memprediksi 

kondisi financial 

distress 

perusahaan 

manufaktur di 

BEI 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

rasio likuiditas 

(current ratio) dan 

rasio profitabilitas 

(profit margin on 

sales) tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kondisi financial 

distress perusahaan 

meskipun bertanda 

negatif sedangkan 

rasio profitabilitas 

(return on total 

assets) dan rasio 

leverage (current 

liabilities total 

asset) berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

kondisi financial 

distress 

perusahaan. 

Persamaannya 

adalah pada 

penelitian 

sebelumnya untuk 

variabel independen 

sama2 

menggunakan rasio 

likuiditas, 

profitabilitas, dan 

leverage. 

Sedangkan variabel 

dependen 

menggunakan 

financial distress. 

Perbedaaanya 

adalah pada 

penelitian 

sebelumnya rasio 

profitabilitas 

diukur dengan 

menggunakan dua 

proksi yaitu 

current ratio 

dan return on 

total assets. 

Sedangkan 

dalam penelitian 

ini hanya 

menggunakan 

current ratio. 

2. 

 

 

 

 

 

 

Putri dan 

Merkusiwati  

(2014) 

Pengaruh 

mekanisme 

corporate 

governance, 

likuiditas, 

leverage, dan 

ukuran 

perusahaan pada 

financial distress 

Hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa 

ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh 

negatif dan 

signifikan pada 

financial distress. 

Sedangkan 

mekanisme 

corporate 

governance, 

likuiditas dan 

leverage tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan pada 

financial distress  

Persamaannya 

adalah pada 

penelitian 

sebelumnya untuk 

variabel independen 

sama2 

menggunakan rasio 
likuiditas dan 

leverage. 

Sedangkan variabel 

dependen 

menggunakan 

financial distress. 

Perbedaaanya 

adalah pada 

penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

variabe 

independen lain 

yaitu corporate 

governance dan 

ukuran 

perusahaan. 

Sedangkan 

dalam penelitian 

ini 

menggunakan 

variabel lain 

yaitu rasio 

profitabilitas. 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2011:64) hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

“Hipotesis merupakan jawaban sementar terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan”. 

2.3.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Financial Distress  

Likuiditas merupakan suatu kinerja perusahaan dalam menjalankan 

operasionalnya, yang ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut Surya (2012:3) likuiditas 

merupakan ketersediaan kas jangka pendek di masa depan setelah 

memperhitungkan komitmen yang ada. Likuiditas difokuskan pada hubungan 

aktiva lancar dan hutang lancar yang dimiliki perusahaan. 

Kurangnya likuiditas menghalangi perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari diskon atau kesempatan mendapatkan keuntungan. 

Ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya merupakan 

masalah likuiditas yang lebih ekstrem. Masalah ini dapat mengarah pada 

penjualan investasi dan aset lainnya yang dipaksakan, dan kemungkinan yang 

paling parah mengarah pada insolvabilitas dan kebangkrutan. 

Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka semakin rendah 

kemungkinan perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan (financial 

distress). Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat likuiditas perusahaan 

maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan akan mengalami kondisi kesulitan 
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keuangan (financial distress). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang 

terbentuk adalah sebagai berikut : 

H1 : Likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi kesulitan keuangan  

(financial distress). 

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Financial Distress  

Profitabilitas merupakan hasil akhir kinerja perusahaan dalam 

menjalankan aktivitasnya. Efektifitas perusahaan terlihat dari rasio ini. Semakin 

efektif perusahaan mengelola perusahaan, maka semakin besar keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. Apabila perusahaan memperoleh tingkat laba, maka 

perusahaan dapat  mempertahankan kelangsungan usahanya sehingga perusahaan 

dapat bertahan dan tidak mengalami kesulitan keuangan. 

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan 

laba melalui semua kemampuannya, dan sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya 

(Harahap, 2009:309). Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka 

semakin rendah kemungkinan perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan 

(financial distress). Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat profitabilitas 

perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan akan mengalami 

kondisi kesulitan keuangan (financial distress). Berdasarkan uraian di atas, maka 

hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

H2 : Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi kesulitan 

keuangan  (financial distress). 
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2.3.3 Pengaruh Leverage Terhadap Financial Distress  

Leverage atau solvabilitas merupakan ketersediaan kas jangka panjang 

untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo (Surya, 2012:4). Rasio leverage 

merupakan rasio yang digunakan untuk sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai 

oleh hutang. Apabila suatu perusahaan pembiayaannya lebih banyak 

menggunakan hutang, hal ini beresiko akan terjadi kesulitan pembayaran di masa 

yang akan datang akibat hutang lebih besar dari asset yang dimiliki. Jika keadaan 

ini tidak dapat diatasi dengan baik, potensi terjadinya kesulitan keuangan 

(financial distress) semakin besar. Kebangkrutan biasanya diawali dengan 

terjadinya moment gagal bayar, hal ini disebabkan semakin besar jumlah hutang, 

dan erat kaitanya dengan kesulitan keuangan (financial distress).  

Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan oleh ekuitas (Harahap, 2009:306). Semakin tinggi tingkat leverage 

perusahaan maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan mengalami 

kondisi kesulitan keuangan (financial distress). Begitupun sebaliknya, semakin 

rendah tingkat leverage perusahaan maka semakin rendah pula kemungkinan 

perusahaan akan mengalami kondisi kesulitan keuangan (financial distress). 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

H3 : Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi kesulitan keuangan  

(financial distress). 
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2.3.4 Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Financial 

Distress  

Indikator keuangan berupa rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk 

memprediksi atau menganalisa kesulitan keuangan perusahaan, dan untuk 

mengkaji kemungkinan survive perusahaan kesulitan keuangan. Rasio-rasio 

tersebut diantaranya likuiditas, profitabilitas, dan leverage. Financial distress 

bukan hanya masalah pada saat perusahaan default tetapi juga dimulai ketika 

terjadinya peningkatan kemungkinan atau probabilitas perusahaan mengalami 

default (Whitaker, 1999). Perusahaan kesulitan keuangan umumnya mempunyai 

rasio likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas yang rendah. Indikator keuangan lain 

yang dipakai dalam prediksi adalah struktur pasar yang membandingkan nilai 

pasar ekuitas dengan nilai buku hutang  (Altman, 1968). 

Likuiditas suatu perusahaan didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi semua kewajibannya yang sudah jatuh tempo, yaitu, apakah 

perusahaan memiliki sumber dana yang cukup untuk membayar kreditur saat 

kewajiban itu jatuh tempo. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui 

secara relatif apakah laba yang dihasilkan perusahaan sudah cukup jika 

dibandingkan dengan aktiva yang diinvestasikan. Masalah pendanaan perusahaan, 

apakah menggunakan hutang atau ekuitas dapat dijawab dengan rasio hutang 

(debt ratio) yang membandingkan total hutang dengan total aset, rasio yang tinggi 

berarti perusahaan menggunakan utang/leverage yang tinggi. Penggunaan utang 

yang tinggi akan meningkatkan profitabilitas, di lain pihak utang yang tinggi juga 

akan meningkatkan risiko. Jika penjualan tinggi, maka perusahaan bisa 
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memperoleh keuntungan yang tinggi (karena hanya membayar bunga yang 

sifatnya tetap). Sebaliknya, jika penjualan turun, perusahaan terpaksa bisa 

mengalami kerugian, karena adanya beban bunga yang tetap harus dibayarkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

H4 : Likuiditas, profitabilitas, dan leverage berpengaruh secara signifikan 

terhadap kondisi kesulitan keuangan  (financial distress). 


