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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Agensi 

Teori keagenan (agency theory) merupakan suatu bentuk hubungan 

kontraktual antara seseoramg atau beberapa orang yang bertindak sebagai 

principal dan seseorang atau beberapa orang lainnya yang bertindak sebagai 

agent, untuk melakukan pelayanan bagi kepentingan principal dan mencakup 

pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan dari principal kepada 

agent. Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengendalian perusahaan 

terpisah dari kepemilikan. Manejer bertanggung jawab terhadap pemilik yang 

kemudian berimbas dengan pendanaan baik dari investor atau kreditor. 

Tujuan dari sistem pemisahan ini adalah menciptakan efisiensi dan 

efektivitas dengan memperkerjakan agen-agen profesional dalam mengelola 

perusahaan. Penguasaan kendali perusahaan dipegang oleh agent sehingga agent 

dituntut untuk selalu transparan dalam melaksanakan kendali perusahaan dibawah 

principal. Salah satu bentuk pertanggung jawabannya adalah dengan mengajukan 

laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk melaporkan kondisi 

keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu.  

Informasi dari laporan keuangan tersebut dapat dijadikan pihak eksternal 

perusahaan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Jika laba yang diperoleh 

perusahaan nilainya tinggi dalam jangka waktu yang relatif lama, maka dapat 

dilihat bahwa perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasinya dengan baik. 
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Hal ini juga mengindikasikan bahwa dari nilai laba bersih yang diperoleh, 

perusahaan dapat melakukan pembagian devidan kepada setiap investor.  

Selain itu, dapat dilihat juga dari arus kas yang diperoleh perusahan. Jika 

arus kas yang diperoleh perusahaan nilainya tinggi  dalam jangka waktu yang 

relatif lama, maka perusahaan dinilai dapat melakukan pengembalian atas kredit 

yang diperikan oleh pihak kreditor. Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan 

kepada perusahaan akan semakn kuat dan perusahaanpun akan mendapatkan 

kredit dengan mudah dalam setiap kegiatan operasinya.  

Sebaliknya, jika nilai laba dan  arus kas suatu perusahaan bernilai kecil 

dalam jangka waktu relatif lama, maka dapat dilihat dari nilai tersebut  bahwa 

pihak eksternal akan menganggap perusahaan tidak mampu  dalam menjalankan 

kegiatan operasinya dengan baik. Kondisi tersebut akan mengakibatkan 

perusahaan  mengalami permasalahan keuangan atau kondisi financial distress. 

Kondisi financial distress tergambar dari ketidakmampuan untuk membayar 

kewajiban yang telah jatuh tempo. Laju arus kas dan besarnya laba sangat 

berhubungan dengan  kondisi financial distress. Didasarkan pada teori keaganan, 

diharapkan dapat berfungsi sebagai  alat untuk memberikan keyakinan kepada 

para investor bahwa mereka akan menerima return atau dana yang telah mereka 

investasikan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa 

manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka.  Sebaliknya, dari adanya 

laporan keuangan yang buruk dalam pelaporan  laba dan arus kasnya, hal ini dapat 

menunjukan kondisi financial distress. Kondisi tersebut dapat menciptakan 
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keraguan dari pihak investor dan kreditor untuk memberikan dananya karena tidak 

adanya kepastian atas return dana yang telah diberikan.  

2.2 Teori Keputusan 

Teori keputusan adalah teori mengenai cara manusia memililh pilihan 

diantara pilihan-pilihan yang tersedia secara acak guna mencapai tujuan yang 

hendak diraih. Teori keputusan dibagi menjadi dua yaitu: (1) Teori Keputusan 

Normatif yaitu teori tentang bagaimana keputusan seharusnya dibuat berdasarkan 

prinsip rasionalitas, dan (2) Teori Keputusan Deskriptif yaitu teori tentang 

bagaimana keputusan secara faktual dibuat (Hansson, 2005). 

Keputusan tidaklah secara tiba-tiba terjadi, melainkan melalui beberapa 

tahapan proses. Condorcet membagi proses pembuatan keputusan menjadi tiga 

tahap antara lain: proses mengusulkan prinsip dasar bagi pengambilan keputusan, 

proses mengeliminasi pilihan-pilihan yang tersedia menjadi pilihan yang paling 

memungkinkan, serta proses pemilihan pilihan dan mengimplementasikan pilihan 

(Hansson, 2005). 

Teori mengenai tahapan pembuatan keputusan berkembang menjadi dua 

golongan besar, yakni model pembuatan keputusan secara runtut (sequential 

models) dan model pembuatan keputusan secara tidak runtut (non sequential 

models). Model pembuatan keputusan secara runtut mengasumsikan bahwa 

tahapan pembuatan keputusan terjadi secara runtut  dan linear, sedangkan model 

pembuatan keputusan tidak secara runtut mengamsusikan bahwa  tahapan 

pembuatan keputusan tidaklah terjadi secara linear tetapi sirkuler (Hansson, 

2005). 
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Pada setiap pembuatan keputusan, seorang individu dapat bersifat terbukan 

maupun tertutup dalam menentukan pilihan keputusan. Seorang individu yang 

bersifat terbuka, tidak akan membatasi pilihan dan sering kali menambahkan 

pilihan baru diluar  pilihan yang telah ada. Disisi lain seorang  individu yang 

bersifat tertutup, tidak akan menambah pilihan yang telah ada. Dikehidupan nyata 

kemungkinan pilihan terbuka lebih sering terjadi (Hansson, 2005). 

2.3 Financial Distress 

2.3.1 Pengertian Financial Distress 

          Financial distress atau kesulitan keuangan merupakan suatu kondisi yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan menurun yang terjadi sebelum 

kebangkrutan atau likuidasi (Platt dan Platt, 2002 dalam Putri dan Merkusiwati, 

2014). Kondisi keuangan perusahaan menurun terlihat dalam situasi dimana arus 

kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban 

lancar perusahaan seperti utang dagang atau beban bunga (Hapsari, 2012). 

Prediksi kelangsungan hidup perusahaan sangat penting bagi manajemen dan 

pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi kesulitan 

keuangan atau kondisi financial distress. 

Brigham dan Daves (2003) dalam Fachrudin (2008) menjelaskan financial 

distress terjadi karena adanya kesalahan dalam pengambilan keputusan serta 

kurangnya upaya mengawasi kondisi keuangan perusahaan sehingga penggunaan 

uang tidak sesuai dengan keperluan perusahaan atau pengeluaran lebih besar 

daripada pemasukan. Kondisi financial distress dapat terjadi di berbagai 
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perusahaan dan dapat menjadi pertanda/sinyal bahwa adanya potensi 

kebangkrutan yang mungkin dialami perusahaan (Dwijayanti, 2016). 

Financial Distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam 

keadaan tidak sehat atau krisis. Kondisi financial distress terjadi sebelum 

perusahaan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan atau situasi dimana perusahaan gagal dan tidak mampu lagi memenuhi 

kewajiban-kewajiban debitur karena perusahaan megalami kekurangan dan 

ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi. Model 

financial distress perlu dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi 

financial distress perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-

tindakan untuk mengantisipasi yang mengarah kepada kebangkrutan (Purwanti 

2005).   

2.3.2 Manfaat Informasi Financial Distress 

Manfaat informasi financial distress bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

adalah sebagai berikut (Almilia dan Kristijadi, 2003) dalam Christiana (2013): 

1. Pemberi pinjaman 

Penelitian berkaitan dengan prediksi Financial Distress mempunyai 

relevansi terhadap intitusi pemberi pinjaman, baik dalam memutuskan 

apakah akan memberikan suatu pinjaman dan menentukan kebijakan untuk 

mengawasi pinjaman yang telah diberikan. 

2. Investor 
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Model prediksi Financial Distress dapat membantu investor ketika akan 

menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan 

pembayaran kembali pokok dan bunga. 

3. Pembuat peraturan 

Lembaga regulator mempunyai tanggung jawab mengawasi kesanggupan 

membayar hutang dan menstabilkan perusahaan individu. Hal ini 

menyebabkan perlunya suatu model  yang aplikatif  untuk mengetahui 

kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai stabilitas 

perusahaan.  

4. Pemerintah  

Prediksi  Financial Distress juga penting bagi pemerintah dan  antirust dan  

regulations.  

5. Auditor  

Model prediksi Financial Distress dapat menjadi alat yang berguna bagi 

auditor dalam membuat penilaian going cencern perusahaan.  

6. Manajemen  

Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka perusahaan akan 

menaggung biaya langsung (fee akutan dan pengacara) dan  biaya tidak 

langsung (kerugian penjualan atau kerugian paksa akibat ketetapan 

pengadilan) sehingga dengan adanya model prediksi Financial Distress, 

diharapkan perusahaan dapat  menghindari kebangkrutan dan otomatis juga 

dapat menghindari biaya langsung dan tidak langsung dari kebangkrutan.  
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2.3.3 Penyebab Financial Distress 

Financial distress dapat terjadi pada semua perusahaan. Oleh karena itu, tiap 

perusahaan harus mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kondisi financial 

distress. Lizal (2002) dalam Wijoyo (2016) menjelaskan ada tiga alasan utama 

mengapa perusahaan mengalami financial distress, yaitu: 

1. Neoclassical model.  

Financial distress terjadi jika alokasi sumber daya tidak tepat. Manajemen 

kurang bisa mengalokasikan sumber daya (aset) yang ada di perusahaan 

untuk kegiatan operasional perusahaan sehingga memungkinkan mengalami 

kondisi financial distress.  

2. Financial model.  

Financial distress ditandai dengan adanya struktur keuangan yang salah 

menyebabkan batasan likuidasi. Hal ini berarti bahwa meskipun perusahaan 

dapat bertahan hidup dalam jangka panjang namun, perusahaan harus 

banngkrut dalam jangka pendek.  

3. Corporate governance model. 

Kondisi financial distress dapat terjadi ketika perusahaan memiliki susunan 

aset yang tepat dan strukturkeuangan yang baik namun dikelola dengan 

buruk. 

2.3.4 Solusi untuk Perusahaan yang Mengalami Financial Distress 

Perusahaan yang mengalami kondsisi financial distress memiliki dampak 

buruk yaitu hilangnya kepercayaan investor dan kreditor serta pihak eksternal 

lainnya. Oleh karena itu, manajemen harus melakukan tindakan untuk dapat 
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mengatasi kondisi financial distress dan mencegah terjadinya kebangkrutan. 

Pustylnick (2012) dalam Dwijayanti (2016), ada dua solusi yang bisa dilakukan 

jika perusahaan mengalami financial distress, yaitu:  

1. Restrukturisasi utang. Menajamen perusahaan bisa melakukan restrukturiasi 

utang, yaitu mencoba pelunasan utang diberi perpanjangan waktu dari 

kreditor sampai perusahaan mempunyai kas yang cukup untuk melunasi 

utang tersebut. 

2. Perubahan dalam manajemen. Perusahaan melakukan penggantian, yaitu 

mengganti manajemen dengan orang yang lebih berkompoten. Dengan 

begitu, mungkin saja stackholder bisa kembali memberikan kepercayaan 

kepada perusahaan. 

2.3.5 Pengukuran Financial Distress 

Financial distress atau kesulitan keuangan merupakan suatu kondisi yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan menurun yang terjadi sebelum 

kebangkrutan atau likuidasi. Menurut Marfungatun (2016) dan Suprobo (2017),  

variabel dependennya yaitu financial distress menggunakan variabel dummy 

dengan ukuran binomial yaitu satu (1) apabila perusahaan mengalami financial 

distress dan nol (0) apabila perusahaan tidak mengalami financial distres. 
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2.3.6 Penelitian terdahulu tentang Financial Distress 

Penelitian yang berhubungan dengan financial distress telah dilakukan 

beberapa peneliti sebelumnya sehingga hasil penelitian mereka dapat dijadikan 

landasan untuk penelitian ini. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu: 

Penelitian Ardian, dkk (2017) menguji tentang pengaruh likuditas, aktivitas, 

profitabilitas, dan leverage terhadap financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2013-2015. Hasil 

penelitian yang di dapat adalah rasio likuiditas, rasio leverage dan rasio aktivitas 

berpengaruh terhadap kondsi financial distress terhadap perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI sedangkan rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

kondisi financial distress terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  

Penelitian Aisyah, dkk. (2017) menguji pengaruh rasio likuiditas, rasio 

aktivitas, rasio profitabiltas, dan rasio leverage terhadap financial distress pada 

perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. hasil 

penelitian dengan menggunakan regresi logistik yaitu rasio likuiditas, aktivitas 

dan leverage berpengaruh terhadap financial distress, sedangkan rasio 

profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap financial distress. 

Penelitian Julius (2017) pengaruh financial leverage, firm growth, laba dan 

arus kas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2010-2014. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi logistik yaitu 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arus kas memiliki pengaruh untuk 

memprediksi financial distress di perusahaan, sedangkan financial leverage, firm 
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growht, dan laba tidak berpengaruh dalam memprediksi financial distress di 

perusahaan. 

Penelitian Kumalaningrum (2015) menguji analisis pengaruh rasio keuangan 

dalam memprediksi financial distress. Penelitiannya pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI dari tahun 2010-2013. Hasil penelitian dengan 

menggunakan regresi logistik yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, aktivitas, dan 

rasio pasar tidak berpengaruh dalam memprediksi financial distress, rasio 

leverage mempunyai pengaruh dalam memprediksi financial distress. 

Penelitian Andre (2013) menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas dan 

leverage dalam memprediksi financial distress. Penelitiannya pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2006-2010. Hasil penelitian dengan 

menggunakan regresi logistik profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan 

dalam memprediksi financial distress, likuiditas tidak berpengaruh dalam 

memprediksi financial distress, sementara leverage berpengaruh positif dan 

signifikan dalam memprediksi kondisi financial distress. 

Hapsari (2012) meneliti tentang kekuatan rasio keuangan dalam 

memprediksi kondisi financial distress perusahaan manufaktur periode 2007-

2010. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi logistik yaitu profitabilitas 

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dalam memprediksi financial 

distress, likuiditas  tidak berpengaruh dalam memprediksi financial distress dan  

Leverage mempunyai pengaruh dalam memprediksi financial distress. 
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2.4 Likuiditas 

2.4.1 Pengertian Likuiditas 

Menurut Kasmir (2015), rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Rasio likuiditas yang biasa 

dipakai dalam berbagai penelitian adalah rasio lancar atau current ratio merupakan 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Menurut Lukman 

(2004), likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan 

untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo 

dengan aktiva lancar yang tersedia. Menurut John (2010), ketidakmampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya merupakan suatu masalah 

likuiditas yang ekstrem, masalah ini dapat mengarah pada penjualan investasi dan 

asset lainnya yang dipaksakan, dan bahkan mengarah pada kesulitan insolvabilitas 

dan kebangkrutan.  

Menurut Toto (2008), ketidakmampuan membayar kewajiban secara tepat 

waktu akan lansung dirasakan oleh kreditor, terutama kreditor yang berhubungan 

dengan operasional perusahaan (supplier). Menurut Luciana (2006) hal ini telah 

megindikasikan adanya sinyal distress yang menyebabkan adanya penundaan 

pengiriman dan masalah kualitas produk. Apabila perusahaan mampu mendanai 

dan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik maka potensi perusahaan 

mengalami pinancial distress akan semakin kecil.  

Likuiditas perusahaan menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek 
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perusahaan (Widarjo dan Setiawan, 2009). Rasio likuiditas (Liquidity Ratio) 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Rasio ini memandingkan kewaiban jangka pendek (atau 

lancar) yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut (Fitdini,2009). Dari 

rasio ini banyak pandangan kedalam yang bisa didapatkan mengenai kompetensi 

keuangan perusahaan saat ini dan kemampuan perusahaan untuk tetap kompeten 

jika terjadi masalah (Triwahyuningtias,2012).  

2.4.2 Jenis-jenis Likuiditas 

Rasio likuditas ini terdiri dari berbagai jenis rasio seperti yang disebutkan 

Sunyoto (2013): 

a. Current ratio, rasio ini diukur dengan cara membandingkan antara aktiva 

lancar dengan utang lancar atau utang jangka pendek.  

b. Quick ratio, rasio ini diukur dengan cara membandingkan antara kas 

dikurang persediaan dengan utang lancar atau utang jangka pendek 

c. Cash ratio, rasio ini diukur dengan cara membandingkan kas dan surat-

surat berharga dengan utang lancar. 

d. Receivable turnover, rasio ini diukur dengan cara membandingkan 

penjualan bersih kredit dengan rata-rata piutang.  

e. Inventory turnover, rasio ini diukur dengan cara membandingakn antara 

penjualan bersih dengan rata-rata persediaan. 
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2.4.3 Pengukuran Likuiditas 

Ratio yang digunakan dalam penelitian ini adalah ratio lancar (current 

ratio). Ratio lancar merupakan satu dari rasio likuiditas yang paling umum dan 

sering digunaka. Curent ratio mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya (Fitdini,2009).  

Menurut Lukman (2004), tidak ada ketentuan mutlak tentang berapa tingkat 

current ratio yang dianggap baik atau yang harus dipertahankan oleh suatu 

perusahaan kerena biasanya tergantung dari jenis usaha yang dijalankan 

perusahaan. Akan tetapi tingkat current ratio sebesar 2 sudah dianggap baik, rasio 

ini  dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Current Ratio =     Aset Lancar 

                                                          Kewajiban Lancar  

2.5 Aktivitas  

2.5.1 Pengertian Aktivitas 

Menurut Kasmir (2014), aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya. 

Dapat pula dikatakan bahwa aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan. 

Selanjutnya Ress (1995) dalam Ika (2011) juga menyatakan bahwa aktivitas 

adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber 

daya yang dimiliki atau sejauhmana efektifitas penggunaan aset, dengan melihat 

tingkat aktivitas aset, seperti rasio periode pengumpulan piutang, rasio tingkat 



25 
 

perputaranpiutang, rasio tingkat perputaran persediaan, rasio tingkat perputaran 

aktiva tetap, dan rasio tingkat perputaran total aktiva.  

Menurut Hardiyanti (2012), rasio aktivitas dimaksudkan untuk melihat 

beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aset tersebut pada 

tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu 

akan mengakibatkan semakin besarnya kelebihan dana yang tertanam pada aset 

tersebut.  

Menurut Kasmir (2014), ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari 

penggunaan rasio aktivitas, yaitu: 1. Untuk mengukur berapa lama penagihan 

piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang tertanam dalam piutang ini 

berputar dalam satu periode. 2. Untuk menghitung hari ratarata penagihan piutang 

(day’sof receivable). Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari (berapa hari) 

piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih. 3. Untuk menghitung berapa hari 

rata-rata sediaan tersimpan dalam gudang. 4. Untuk mengukur berapa kali dana 

yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa 

penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang digunakan (working 

capitalturnover). 5. Untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam aset 

tetap berputar dalam satu periode. 6. Untuk mengukur penggunaan semua 

asetperusahaan dibandingkan dengan penjualan.  

2.5.2 Jenis-jenis Aktivitas  

Jenis-jenis rasio aktivitas menurut Harahap (2010) adalah sebagai berikut:  

a. Perputaran persediaan, rasio ini diukur dengan cara membandingkan 

harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan barang. 
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b. Perputaran piutang, rasio ini diukur dengan cara membandingkan 

penjualan kredit bersih dengan rata-rata piutang. 

c. Perputaran aktiva tetap, rasio ini diukur dengan cara membandingkan 

penjualan dengan ativatetap bersih. 

d. Perputaran total aset, rasio ini diukur dengan cara membandingkan 

penjualan dengan total asset. 

e. Periode penagihan piutang, rasio ini diukur dengan cara membandingkan 

piutang rata-rata dengan penjualan per hari. 

2.5.3 Pengukuran Aktivitas 

Rasio aktifitas ini diukur dengan menggunakan total asset turnover yaitu 

dengan membandingkan total penjualan dengan total aset yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini mengukur seberapa besar efektifitas perusahaan dalam 

menggunakansumber dayanya. Jika perusahaan dapat mengelola sumber dayanya 

seefektif dan seefisien mungkin maka perusahaan tersebut akan terhindar dari 

kondisi yang mengarah ke kebangkrutan.  

Total asset turnoverdapat digunakan untuk memprediksi kondisifinancial 

distress hal ini didukung oleh hasil penelitian Dwijayanti (2016). Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Utami (2015) dan Aisyah (2017) menyatakan 

bahwa total asset turnover tidakdapat digunakan untuk memprediksi kondisi 

financial distress. Menurut Harahap (2010), dihitung dengan rumus berikut: 
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2.6 Profitabilitas 

2.6.1 Pengertian Profitabilitas 

Menurut Harahap (2010), profitabilitas adalah rasio yang mengukur 

seberapa besar efektivitas manajemen atau eksekutif perusahaan yang dibuktikan 

dengan kemapuan menciptakan keuntungan. 

Menurut Hery (2009), profitabilitas menunjukkan efisiensi dan efektivitas 

penggunaan aset perusahaan karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aset. Dengan adanya efektivitas dari 

penggunaan aset perusahaan maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh penghematan dan akan memiliki 

kecukupan dana untuk menjalankan usahanya. Dengan adanya kecukupan dana 

tersebut maka kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan 

menjadi lebih kecil. 

2.6.2 Jenis-jenis Profitabilitas 

Berikut beberapa rasio yang termasuk rasio profitabilitas (Harahap, 2010):  

a.  Margin laba, rasio ini diukur dengan cara membandingkan pendapatan 

bersih dengan penjualan. 

b. Aset turn over, rasio ini diukur dengan cara membandingkan penjualan 

bersih dengan total aktiva. 

c. Return on Investment, rasio ini diukur dengan cara membandingkan laba 

bersih dengan rata-rata modal. 

d. Return on total asset, rasio ini diukur dengan cara membandingkan laba 

bersih dengan rata-rata total aset. 
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e. Basic Earning Power, rasio ini diukur dengan cara membandingkan laba 

sebelum bunga dan pajak dengan total aktiva. 

f. Earning per share, rasio ini diukur dengan cara membandingkan laba 

bagian saham bersangkutan dengan jumlah saham. 

 

2.6.3 Pengukuran Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas suatu 

perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut (ardiyanto, 2011). Indikator profitabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Return On Asset (ROA). ROA digunakan 

untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan 

dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA 

menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat 

pengembaliannya semakin besar (Husnan 2008). Apabil ROA meningkat, berarti 

profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah 

peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Ardiyanto, 

2011). 

Menurut Harahap (2010), indikator yang dapat digunakan sebagai 

pengukuran profitabilitas perusahaan adalah ROA yang merupakan pengembalian 

atas asset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan bersih perusahaan. 

Menurut harahap (2010) ROA dapat Dihitung dengan rumus berikut : 
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2.7 Leverage 

2.7.1 Pengertian Leverage 

Menurut Hery (2009), rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi 

yang digunakan perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang 

dihadapi perusahaan. Semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan maka 

ketidakpastian untuk menghasilkan laba dimasa depan juga akan semakin 

meningkat. 

Menurut Kasmir (2014) rasio leverage merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sejauhmana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Menurut 

Van Horne (2005) dalam Triwahyuningtias (2012), leverage menekankan pada 

peran penting pendanaan utang bagi perusahaan dengan menunjukkan persentase 

aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang. 

Menurut Toto (2008) semakin besar jumlah utang maka semakin besar 

potensi perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan kebangkrutan. Menurut 

Lenox et al dalam Pasaribu (2008) kebangkrutan biasanya diawali dengan 

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

semakin tinggi probabilitas financial distress. Perusahaan dengan banyak kreditor 

akan semakin cepat bergerak kearah financial distress, dibanding perusahaan 

dengan kreditor tunggal. Apabila suatu perusahaan pembiayaannya lebih banyak 

menggunakan utang, hal ini berisiko akan terjadi kesulitan pembayaran dimasa 

mendatang akibat utang lebih besar dari aset yang dimiliki. Jika keadaan ini tidak 

dapat diatasi dengan baik, potensi terjadinya financial distress pun semakin besar. 
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Rasio leverage menunjukkan perlunya perusahaan memikirkan untuk 

menyediakan pendanaan hutang-hutang perusahaan yang sedang ditanggung. 

Pihak pemberi pinjaman perusahaan akan sangat memperhitungkan dan 

mengevaluasi rasio leverage perusahaan, karena pemberi pinjaman senantiasa 

mengiinginkan dana yang ia pinjamkan akan kembali lagi beserta bunga yang ia 

tanggungkan kepada perusahaan. Bagi pemberi pinjaman, perusahaan dengan 

rasio leverage yang tinggi cenderung mereka menghindari untuk berinvestasi 

dengan cara memberikan pinjaman hutang karena perusahaan dengan rasio 

leverage yang tinggi berarti perusahaan mempunyai banyak tanggunagan hutang, 

jika hutang-hutang tersebut dibandingkan dengan nilai aset yang dimiliki 

perusahaan. Hal ini membuat perlindungan terhadap pengembalian dana yang ia 

pinjamkan kepada perusahaan menjadi kecil dan bahkan mungkin saja benar-

benar tidak sanggup dikembalikan oleh perusahaan. Hal ini senada dengan 

pendapat Mulyani (2006) dalam Triwahyuningtias (2012) yang menyatakan pada 

perusahaan dengan leverage kecil kreditur akan lebih percaya bahwa perusahaan 

mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya, dalam artian bahwa jika terjadi 

hal yang tidak diharapkan aset perusahaan tersebut akan dapat dijadikan jaminan 

atas hutang perusahaan. 

Kemungkinan kegagalan perusahaan akan semakin besar jika nilai rasio 

leverage perusahaan juga besar, sebab perusahaan dengan nilai rasio leverage 

yang tinggi berarti perusahan tersebut mempunyai banyak tanggungan kewajiban 

atas pemerolehan pendanaan perusahaan yang tidak didukung dengan jumlah aset 

yang dimiliki perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Almila dan Kristadji 
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(2003) menemukan bahwa rasio leverage dominan dalam mempengaruhi financial 

distress. 

2.7.2 Jenis-jenis Leverage 

 Fahmi (2013) menjelaskan ada beberapa jenis yang termasuk dalam rasio 

leverage yaitu sebagai berikut:  

a. Debt to total assets atau debt ratio, rasio ini diukur dengan cara 

membandingkan total utang dengan total asset.  

b. Debt to equity ratio, rasio ini diukur dengan cara membandingkan total 

utang dengan total modal sendiri.  

c. Times interest earned ratio, rasio ini diukur dengan cara membandingkan 

laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. 

d. Long-term debt to total capitalization, rasio ini diukur dengan cara 

membandingkan utang jangka panjang dengan utang jangka panjang 

ditambah ekuitas pemegang saham. 

e. Fixed Charge Coverage, rasio ini diukur dengan cara membandingkan 

laba usaha ditambah beban bunga dengan beban bunga ditambah beban 

sewa. 

f. Cash flow adequency, rasio ini diukur dengan cara membandingkan arus 

kas dari aktivitas operasi dengan pengeluaran modal ditambah pelunasan 

utang ditambah bayar deviden. 
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2.7.3 Pengukuran Leverage 

Salah satu rasio yang dipakai dalam mengukur leverage adalah debt ratio, 

yaitu rasio ini diukur dengan cara membandingkan total utang dengan total asset.      

Menurut Hery (2009) rasio ini dapat diukur dengan rumus berikut: 

          
            

            
 

2.8 Arus Kas ( Cash Flow) 

2.8.1 Pengertian Arus Kas ( Cash Flow) 

  Uang tunai atau kas (cash) merupakan saldo sisa dari arus kas masuk 

dikurangi arus kas keluar yang bersal dari periodesebelumnya. Kas terlalu sering 

terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan. Kas merupakan harta yang siap 

dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain, 

mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda pemilik. Jumlah uang kas yang 

dimiliki oleh perusahaan harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak terlalu 

banyak dan tidak kurang. 

Perusahaan membutuhkan kas untuk melaksanakan usaha, melunasi 

kewajiban, dan membagikan dividen kepada para investor. Pernyataan ini 

mewajibkan semua perusahaan menyajikan laporan arus kas. Informasi arus kas 

membantu kita menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, 

membayar dividen, meningkatkan kapasitas, dan mendapatkan pendanaan. 

Informasi arus kas berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai 

dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara 

kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. 

Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan 
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evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas 

serta kepastianperolehannya. 

Tujuan dari pelaporan arus kas adalah menyediakan informasi arus kas 

masuk dan arus kas keluar untuk satu periode. Memberikan informasi historis 

mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus 

kas. Laporan tersebut juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan 

memisahkan arus kas menjadi 3 aktivitas, yaitu kas yang berasal atau digunakan 

untuk aktivitas operasi, kas yang berasal atau digunakan untuk aktivitas investasi 

dan kas yang berasal atau digunakan untuk aktivitas pendanaan (Subramanyam 

dan Wild, 2010). Berikut penjelasan dari masing–masing aktivitas: 

1. Aktivitas operasi 

Aktivitas operasi (operating activities) merupakan aktivitas operasi yang 

terkait dengan laba. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitasoperasi 

merupakanindikator yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untukmelunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, danmelakukan 

investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. 

Informasmengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi 

lain, berguna dalammemprediksi arus kas operasi masa depan. Arus kas 

operasi memberikan petunjuk penting tentang stabilitas sumber dana. 

Contoh arus kas masuk dari aktivitas operasi yaitu: 

a. Penerimaan kas dari penagihan piutang pelanggan. 

b.  Penerimaan dari bunga atau dividen yang dikumpulkan  
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         Contoh arus kas keluar dari aktivitas operasi yaitu: 

a. Pengeluaran kas untuk pembayaran gajikaryawan. 

b. Kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual. 

c. Pengeluaran kas untuk pelunasan utang kepada pemasok. 

d. Bunga yang dibayar atas utang perusahaan. 

2. Aktivitas investasi 

Aktivitas invetasi (Investing Activities) merupakan cara untuk memperoleh 

dan menghapuskan aset non kas. Merupakan arus kas dari transaksi yang 

mempengaruhi investasi dalam asettidaklancer. Aktivitas ini meliputi aset 

yang diharapkan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. 

        Contoh arus kas masuk dalam aktivitas investasi yaitu: 

a. Penerimaan kas dari penjualan investasi surat berharga perusahaan lain. 

b. Penagihan pinjaman jangka panjang. 

c. Penerimaan kas dari aset tetap. 

        Contoh arus kas keluar dari aktivitas investasi yaitu: 

a. Pengeluaran kas untuk pembelian surat berharga. 

b. Pemberian pinjaman pada pihak lain. 

3. Aktivitas pendanaan 

Aktivitas pendanaan (financing activities) merupakan cara untuk 

mendistribusikan, menarik dan mendapatkan dana untuk mendukung 

aktivitas usaha. Merupakan arus kas yang menyebabkan perubahan struktur 

modal atau pinjamanperusahaaan. 

Contoh arus kas masuk dari aktivitas pendanaan yaitu: 
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a. Penerimaan kas dari penerimaan surat berharga. 

        Contoh arus kas keluar dari aktivitas pendanaan yaitu: 

a. Pengeluaran kas untuk pembayaran dividen. 

b. Pegeluaran kas untuk pelunasan hutang jangka panjang atau obligasi. 

c. Pengeluaran kas untuk pembelian saham kembali. 

Laporan arus kas tersebut banyak memberikan informasi tentang 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba, kondisi likuiditas perusahaan 

yang merupakan kedekatan aset dan kewajiban pada kas, solvabilitas yang 

merupakan kemampuan untuk membayar kewajiban saat jatuh tempo, fleksibilitas 

keuangan yang merupakan kemampuan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri 

terhadap kesempatan dan kesulitan masa yang akan datang. Pengukuran arus kas 

semakin banyak digunakan untuk analisis kredit, prediksi kebangkrutan, 

penetapan ketentuan pinjaman, menilai kualitas laba, serta menetapkan kebijakan 

dividen dan kebijakan ekspansi. 

2.8.2 Pengukuran Arus Kas 

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat diketahui bahwa arus kas merupakan jumlah kas yang 

mengalir masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam suatu perusahaan dalam 

suatu periode tertentu. Dalam menghitung nilai arus kas pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan rumus seperti yang digunakan oleh penelitian (Julius, 

2017): 

Arus kas = 
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2.9 Kajian Ke - Islaman 

Aspek syariah mengenai financial distress (kesulitan keuangan) dalam Islam 

dikutip dalam ayat Al-Qur’an dan Hadits dibawah ini: 

 

Artinya :  “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian 

atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. 

(Surat Al-Baqarah ayat 280). 

 

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang 

yang berada dalam kesulitan, dimana orang tersebut belim bisa melunasi hutang. 

Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib. 

Selanjutnya jika ingin membebaskan hutangnya, maka ini hukumnya sunnah 

(dianjurkan). Orang yang berhati baik seperti inilah yang akan mendapatkan 

kebaikan dan pahala berlimpah. Begitu pula dalam hadits dibawah ini yang 

menjelaskan bahwa keutamaan orang-orang yang memberi tenggang waktu bagi 

orang yang sulit melunasi hutang akan mendapatkan naungan dari Allah SWT.  

Rasulullah SAW bersabda : 

ُ فِى ِظلِّهِ   َمْن أَْنظََر ُمْعِسًرا أَْو َوَضَع َعْنهُ أَظَلَّهُ َّللاَّ

Artinya : “Barangsiapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam 

kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, 

maka dia akan mendapat naungan Allah.” (HR. Muslim no. 3006).  
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1.  − Penulis: 

Frans Julius  

− Sampel: 

Perusahaan 

Manufaktu 

− Metode 

Analisis: 

Regresi 

Logistik 

− Sumber: 

Jurnal Jom 

Fekon Vol. 4 

No. 1. 2017 

  

Pengaruh 

Financial 

Leverage, 

Firm Growth, 

Laba Dan 

Arus Kas 

Terhadap 

Financial 

Distress 

(Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang 

Terdaftar Di 

BEI Tahun 

2010-2014) 

Firm growth 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

financial 

distress. Laba 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

financial 

distress. Arus 

kas memiliki 

pengaruh 

terhadap 

financial 

distress 

− Variabel Laba 

dan Arus kas 

− Metode 

Analisis 

 

− Variabel 

firm growth 

− Objek 

penelitian 

− Tahun 

2. − Penulis: 

Aisyah, dkk  

− Sampel: 

Perusahaan 

Tekstil Dan 

Garmen 

− Metode 

Analisis: 

Regresi 

Logistik 

− Sumber:  

E-Proceeding 

Of 

Management 

Pengaruh 

Rasio 

Likuiditas, 

Rasio 

Aktivitas, 

Rasio 

Profitabiltas, 

Dan Rasio 

Leverage 

Terhadap 

Financial 

Distress Pada 

Perusahaan 

Tekstil Dan 

Garmen Yang 

Hasil 

penelitian 

dengan 

menggunakan 

regresi 

logistik yaitu 

rasio 

likuiditas, 

aktivitas dan 

leverage 

berpengaruh 

terhadap 

financial 

distress, 

sedangkan 

− Variabel 

Rasio 

Likuiditas, 

Rasio 

Aktivitas, 

Rasio 

Profitabiltas, 

Dan Rasio 

Leverage 

− Metode 

Analisis 

− Objek 

penelitia 

− Tahun 
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: Vol.4, No.1. 

2017 

 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2011-

2015. 

rasio 

profitabilitas 

berpengaruh 

negatif secara 

signifikan 

terhadap 

financial 

distress 

3. − Penulis: 

Ardian, dkk 

− Sampel: 

Perusahaan 

Manufaktu 

− Metode 

Analisis: 

Regresi 

Logistik 

− Sumber: 

Jurnal 

Akuntansi, 

Vol. 3, No. 3. 

2017  

Pengaruh 

Rasio 

Likuiditas, 

Rasio 

Leverage, 

Rasio 

Aktifitas dan 

Rasio 

Profitabilitas  

Terhadap 

Financial 

Distress 

(Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 

Tahun 2013-

2015).  

 

Hasil 

penelitian 

yang di dapat 

adalah rasio 

likuiditas, 

rasio leverage 

dan rasio 

aktivitas 

berpengaruh 

terhadap 

kondsi 

financial 

distress 

terhadap 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI 

sedangkan 

rasio 

profitabilitas 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kondisi 

financial 

distress 

terhadap 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

− Variabel 

Likuiditas, 

Leverage, 

Aktifitas 

dan 

Profitabilita

s 

− Metode 

Analisis   

− Objek 

penelitia 

− Tahun 
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di BEI. 

4. − Penulis: 

Mesisti 

Utami 

− Sampel: 

Perusahaan 

Manufaktu 

− Metode 

Analisis: 

Regresi 

Logistik 

− Sumber: 

Skripsi 

Universitas 

Negeri 

Padang. 2015 

 

Pengaruh 

Aktivitas, 

Leverage, 

Dan 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

Dalam 

Memprediksi 

Financial 

Distress 

(Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

BEI Periode 

2009-2012) 

 

Hasil 

penelitian 

dengan 

menggunakan 

regresi 

logistik yaitu 

Aktivitas 

tidak 

mempunyai 

pengaruh 

yang 

signifikan 

dalam 

memprediksi 

financial 

distress pada 

perusahaan, 

Leverage 

mempunyai 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

dalam 

memprediksi 

financial 

distress pada 

perusahaan 

,Pertumbuhan 

perusahaanme

mpunyai 

pengaruh 

negatif dan 

signifikan 

dalam 

memprediksi 

financial 

distress pada 

perusahaan  

− Variabel 

Aktivitas 

dan 

Leverage 

− Metode 

Analisis 

− Variabel 

Pertumbuh

an 

Perusahaan  

− Objek 

penelitia 

− Tahun 
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5. − Penulis: 

Kumalaningr

um 

− Sampel: 

Perusahaan 

Manufaktur 

− Metode 

Analisis: 

Regresi 

Logistik 

− Sumber: 

Jurnal 

Ekonomi. 

Surakarta: 

Universitas 

Muhammadi

yah 

Surakarta. 

2015 

 

analisis 

pengaruh 

rasio 

keuangan 

dalam 

memprediksi 

financial 

distress. 

Penelitiannya 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI dari 

tahun 2010-

2013. 

Hasil 

penelitian 

dengan 

menggunakan 

regresi 

logistik yaitu 

rasio 

likuiditas, 

profitabilitas, 

aktivitas, dan 

rasio pasar 

tidak 

berpengaruh 

dalam 

memprediksi 

financial 

distress, rasio 

leverage 

mempunyai 

pengaruh 

dalam 

memprediksi 

financial 

distress 

− Variabel 

Rasio 

Likuiditas, 

Profitabilitas, 

Aktivitas dan 

Leverage 

− Metode 

Analisis 

− Variabel 

Rasio 

Pasar  

− Objek 

penelitia 

− Tahun 

6. − Penulis: 

Hapsari 

− Sampel: 

Perusahaan 

Manufaktur 

− Metode 

Analisis: 

Regresi 

Logistik 

− Sumber: 

Jurnal 

Dinamika 

Manajemen, 

Vol.3, No.2: 

101-109. 

kekuatan 

rasio 

keuangan 

dalam 

memprediksi 

kondisi 

financial 

distress 

perusahaan 

manufaktur 

periode 2007-

2010.  

Hasil 

penelitian 

dengan 

menggunakan 

regresi 

logistik yaitu 

profitabilitas 

mempunyai 

pengaruh 

negatif dan 

signifikan 

dalam 

memprediksi 

financial 

distress, 

− Variabel 

Rasio 

Likuiditas, 

Profitabilitas 

dan Leverage 

− Metode 

Analisis 

− Objek 

penelitia 

− Tahun 
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2012 

 

likuiditas  

tidak 

berpengaruh 

dalam 

memprediksi 

financial 

distress dan  

Leverage 

mempunyai 

pengaruh 

dalam 

memprediksi 

financial 

distress. 

 

 

2.11 Hipotesis dan Pengembangan Hipotesis 

  Kerangka pemikiran adalah suatu bentuk proses dari keseluruhan terhadap 

proses penelitian Sugiono (2008). Kerangka pemikiran pada penelitian ini 

dilandasi dari hubungan antara variabel yang dapat di jelaskan sebagai berikut : 

2.11.1 Hubungan Likuiditas terhadap Kondisi Financial Distress  

Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 

likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan 

perusahaan mendanai operasional perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) 

jangka pendek (Hery, 2009). Likuiditas perusahaan diasumsikan dalam penelitian 

ini mampu menjadi alat prediksi kondisi financial distress suatu perusahaan dan 

diukur dengan current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Current 

ratio mengukur kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya 

dengan menggunakan aktiva lancarnya. 
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Semakin besar rasio likuiditas maka semakin kecil kemungkinan 

perusahaan mengalami financial distress. Luciana dan Kristijadi (2003) 

menganalisis rasio keuangan untuk memprediksi financial distress. Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa likuiditas yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang 

lancar, memiliki pengaruh positif terhadap kondisi financial distress perusahaan. 

Semakin besar rasio ini maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami 

financial distress. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan manfaat laporan 

keuangan dalam meprediksi kinerja perusahaan seperti financial distress. Hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa likuiditas mampu memprediksi 

financial distress perusahaan. 

Dari hubungan antara variabel maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

H1: Likuiditas mempunyai kemampuan dalam memprediksi kondisi 

financial distress. 

2.11.2 Hubungan Rasio Aktivitas terhadap Financial Distress 

Rasio aktifitas yaitu rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan 

dalam menggunakan sumber dayanya. Rasio aktifitas ini diukur dengan 

menggunakan total asset turnover yaitu dengan membandingkan total penjualan 

dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini mengukur seberapa besar 

efektifitas perusahaan dalam menggunakansumber dayanya. Jika perusahaan 

dapat mengelola sumber dayanya seefektif dan seefisien mungkin maka 

perusahaan tersebut akan terhindar dari kondisi yang mengarah ke kebangkrutan.  
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Total asset turnoverdapat digunakan untuk memprediksi kondisifinancial 

distress hal ini didukung oleh hasil penelitian Dwijayanti (2016). Sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Utami (2015) dan Aisyah (2017) menyatakan 

bahwa total asset turnover tidakdapat digunakan untuk memprediksi kondisi 

financial distress. 

Dari hubungan antara variabel maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

H2: aktivitas leverage mempunyai kemampuan dalam memprediksi kondisi 

financial distress. 

2.11.3 Hubungan Profitabilitas terhadap Kondisi Financial Distress 

Profitabilitas merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan 

keputusan, dimana rasio ini digunakan sebagai alat pengukur atas kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari setiap rupiah penjualan yang 

dihasilkan. Profitabilitas adalah tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan 

selama jangka waktu tertentu (Atmini, 2005). 

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi berarti memiliki laba yang 

besar. Ini berarti perusahaan tersebut semakin kecil kemungkinan untuk 

mengalami financial distress. Menurut Atmini (2005) Profitabilitas ialah tingkat 

keberhasilan atau kegagalan perusahaan selama jangka waktu tertentu. Suatu 

perusahaan dapat dikatakan berhasil dalam mengelola usahanya apabila 

perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang sangat tinggi sehingga dapat 

membagikan dividen kepada para investornya. Dengan laba yang tinggi tersebut 

maka akan menarik dan memberi kepercayaan para investor untuk menanamkan 
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modalnya, sehingga nantinya perusahaan akan terhindar dari ancaman financial 

distress. Rasio profitabilitas memiliki hubungan negatif dengan kemampuan 

perusahaan memprediksi kondisi financial distress. Penelitian yang dilakukan 

Arini (2010) profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kondisi 

financial distress perusahaan artinya semakin besar profitabilitas suatu perusahaan 

tersebut dan rasio yang paling dominan dalam meprediksi kondisi financial 

distress adalah rasio profitabilitas. 

Dari hubungan antara variabel maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

H3: Profitabilitas mempunyai kemampuan dalam memprediksi kondisi 

financial distress. 

2.11.4 Hubungan Leverage terhadap Kondisi Financial Distress 

Leverage 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) apablia pada suatu saat perusahaan 

dilikuiditas atau dibuburkan (Sigit, 2008). Indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat leverage perusahaan dalam penelitian ini adalah total hutang 

dibagi total modal (Debt to Equity Ratio). 

Suatu perusahaan yang memiliki leverage keuangan yang tinggi berarti 

memiliki banyak utang pada pihak luar. Ini berarti perusahaan tersebut memiliki 

risiko keuangan yang tinggi karena mengalami kesulitan keuangan (financial 

distress). Menurut Yuvita (2010) risiko keuangan yang tinggi mengindikasikan 
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bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan (financial distress). Kesulitan 

keuangan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan 

di masyarakat. 

Penelitian Luciana dan Kristijadi (2003) yang bertujuan untuk 

membuktikan manfaat laporan keuangan dalam memprediksi kinerja perusahaan 

seperti financial distress, penelitian ini membuat 12 persamaan regresi untuk 

menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk memprediksikan 

financial distress. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio-rasio keuangan 

disebutkan bahwa rasio financial leverage yaitu variabel total hutang dibagi 

dengan total modal (DER) dapat digunakan untuk memprediksikan financial 

distress suatu perusahaan. Karena semakin besar rasio financial leverageakan 

semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Koefisien 

dalam variabel ini bertanda positif, artinya variabel DER memiliki pengaruh 

positif terhadap financial distress suatu perusahaan. 

Dari hubungan antara variabel maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

H4: Financial leverage mempunyai kemampuan dalam memprediksi 

kondisi financial distress. 

2.11.5 Hubungan Arus Kas dengan Financial Distress 

  Informasi arus kas dapat digunakan dalam hal memprediksi financial 

distress suatu perusahaan. Faktor penting dalam memprediksi financial distress 

suatu perusahaan adalah posisi dari kas karena cash flow dapat memberikan 

peramalan yang lebih akurat.  
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Analisis rasio arus kas mengungkapkan bahwa informasi arus kas 

memiliki kemampuan dalam menjelaskan secara rinci keseluruhan aktivitas 

perusahaan. Informasi arus kas yang diperoleh dari laporan arus kas mampu 

menguraikan hubungan umum antara entitas gagal dan non-gagal. Semakin tinggi 

rasio yang dihitung dari laporan arus kas, semakin rendah kemungkinan terjadinya 

kegagalan atau financial distress. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah rasio 

yang dihitung dari laporan arus kas maka semakin besar kemungkinan perusahaan 

tersebut mengalami kondisi financial distress ( Leonie Jooste, 2007 dalam Julius, 

2017).  

Penelitian yang dilakukan oleh Kadir (2014) menemukan bahwa informasi 

nilai arus kas memiliki pengaruh yang signifikan dalam memprediksi kondisi 

financial distress. Hal ini berarti bahwa semakin rendah arus kas yang dimiliki 

perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut mengalami 

kondisi financial distress. 

Dari hubungan antara variabel maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

H5: Arus kas mempunyai kemampuan dalam memprediksi kondisi 

financial distress. 

2.12 Desain Penelitian 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, dapat digambarkan desain 

penelitian sebagai berikut: 
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Gambar III.1 

          Desain Penelitian 
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