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SARI 

Suryanto, Tejo. 2017. “Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Kepemilikan 

Manajerial terhadap Financial Distress dengan Profitabilitas sebagai Variabel 

Moderating”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I. Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si. II Dr. Agus 

Wahyudin, M.Si. 

Kata Kunci: Leverage, Likuiditas, Kepemilikan Manajerial, Financial 

Distress, dan Profitabilitas  

 

Financial distress adalah suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan 

tidak memadahi untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang 

dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan 

perbaikan. Sehingga perusahaan harus mengetahu faktor yang mempengaruhi 

financial distress. Banyak faktor-faktor yang memberikan indikasi perusahaan 

akan mengalami financial distress. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor 

yang mempengaruhi financial distress dengan indikator leverage, likuidasi dan 

kepemilikan manajerial serta profitabilitas sebagai moderasi. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, diperoleh 17 

perusahaan dari total populasi sebanyak 41 perusahaan dengan tahun pengamatan 

adalah tiga tahun, sehingga diperoleh sebanyak 51 unit analisis yang sesuai 

dengan kriteria yang sudah ditentukan. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis statistik deskriptif dan regresi logistik untuk analisis statistik 

inferensialnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio leverage yang dihitung dengan 

DAR berpengaruh positif terhadap financial distress. Likuiditas yang dihitung 

dengan current rasio dan kepemilikan manajerial yang dihitung dengan saham 

yang dimiliki manajemen/saham yang beredar tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. Selain itu profitabilitas sebagai variabel moderating terbukti 

memoderasi pengaruh leverage dan kepemilikan manajerial terhadap financial 

distress. Tetapi variabel profitabilitas terbukti mampu memoderasi secara 

signifikan pengaruh likuiditas terhadap financial distress. 

Simpulan penelitian ini adalah perusahaan yang mengalami financial 

distress dapat dipengaruhi oleh leverage tetapi tidak terbukti dapat dipengaruhi 

oleh likuiditas dan kepemilikan manajerial. Selain itu, profitabilitas dapat 

meoderasi hubungan likuiditas terhadap financial distress tetapi tidak dapat 

memoderasi leverage dan kepemilikan manajerial terhadap financial distress yang 

diajukan. Penelitian ini memperoleh nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,720, 

yang berarti bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen 

sebesar 72,0% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. 

Oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah variabel lain 

atau menggunakan variabel moderasi lain. 
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ABSTRACT  

Suryanto, Tejo. 2017. " The Effect of Leverage, Liquidity, and Managerial 

Ownership on  Financial Distress with Profitability as Moderating Variable". 

Final Project. Department of Accounting. Faculty of Economics. Semarang State 

University. Supervisor I Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si. Supervisor II Dr. 

Agus Wahyudin, M.Si. 

Keywords: Leverage, Liquidity, Managerial Ownership, Financial Distress, and 

Profitability 

 

 Financial distress occurred when company's operating cash flow is 

inadequate to pay off current liabilities (such as accounts payable or interest 

expense) company is demanded to take corrective action. Thus, it is very essential 

to identify factors that affect financial distress. There are many factors as 

financial distress indication. This study aims to analyze financial distress by 

leverage, liquidaty and managerial ownership as well as profitability as 

moderation. 

 Population in this research is a mining company listed on the Indonesia 

Stock Exchange (BEI). By employing purposive sampling technique, there are 17 

companies as sample from 41 population in three years observation, hence this 

research analyses 51 analysis units. In addition, the data is analysed by 

descriptive statistical analysis and logistic regression for inferential statistical 

analysis. 

 Results show that leverage, which is measured by DAR, effects financial 

distress positively. Moreover, liquidity, which is measured by current ratio, and 

managerial ownership as stock ownership by managers have no effect on 

financial distress. In addition, profitability cannot moderate leverage and 

managerial ownership to financial distress. However, profitability is found to 

significantly moderate the influence of liquidity on financial distress. 

 Based on the results, financial distress of the company is affected by 

leverage, however it is not influenced by liquidity and managerial ownership. 

Furthermore, profitability can moderate the effect of liquidity on financial 

distress. Nevertheless, profitability cannot moderate the influence of leverage and 

managerial ownership on financial distress. Based on the analysis, Nagelkerke R 

Square has value of 0.720, which means that dependent variable can be explained 

by the independent variables of 72.0% and the remaining is explained by other 

variables outside the research model. Therefore, further research is expected to 

add another variable or use other moderating variables. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian 

 Dengan perkembangan kemajuan di bidang ekonomi persaingan antar 

perusahaan semakin ketat, menimbulkan banyaknya terjadi kebangkrutan. Semua 

itu tidak terlepas dari kondisi ekonomi di Indonesia yang semakin tidak kondusif 

setelah terjadinya inflasi di tahun 2008, bahkan kondisi ini juga dirasakan di 

berbagai negara-negara maju. Selain itu persaingan timbul karena adanya 

perusahaan baru yang berdiri sehingga memaksa perusahaan yang lama berdiri 

harus bekerja keras untuk bertahan. Namun sebelum perusahaan mengalami 

kebangkrutan ada kondisi yang biasa disebut dengan financial distress. Dimana 

saat itu perusahaan harus bangkit kembali atau akan dinyatakan pailit apabila 

tidak bisa bertahan dengan konsidi tersebut. 

 Financial distress adalah suatu situasi dimana arus kas operasi perusahaan 

tidak memadahi untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang 

dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan 

perbaikan. Financial distress adalah masalah likuiditas yang sangat parah yang 

tidak bisa dipecahkan tanpa perubahan ukuran dari operasi atau struktur 

perusahaan. Financial distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan 

dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Financial distress terjadi sebelum 

kebangkrutan dan terjadi saat perusahaan mengalami kerugian beberapa tahun. 

Model prediksi kebangkrutan yang bermunculan merupakan antisipasi dan sistem 
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peringatan dini terhadap financial distress karena model tersebut dapat digunakan 

sebagai sarana untuk mengidentifikasikan bahkan memperbaiki kondisi sebelum 

sampai pada kondisi krisis atau kebangkrutan (Hapsari, 2012).  

 Financial distress merupakan keadaan dimana perusahaan gagal atau tidak 

mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban kepada debitur karena perusahaan 

mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana dimana total kewajiban lebih 

besar daripada total aset, serta tidak dapat mencapai tujuan ekonomi perusahaan, 

yaitu profit. Kegagalan dalam arti ekonomi berarti bahwa perusahaan kehilangan 

uang atau pendapatan perusahaan tidak bisa menutup biayanya sendiri Ini berarti 

tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas 

perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya 

dari perusahaan tersebut jatuh di bawah arus kas yang diharapkan. Bahkan 

kegagalan dapat juga berarti bahwa tingkat pendapatan atas biaya historis dari 

investasinya lebih kecil daripada biaya modal perusahaan (Almilia dan Kristijadi, 

2003). 

 Kondisi financial distress akan cepat terjadi di negara yang sedang 

mengalami kesulitan atau keterpurukan ekonomi, karena hal tersebut akan 

mendorong semakin cepat atau bahkan parahnya keuangan perusahaan yang 

mungkin awalnya sudah tidak sehat akan semakin tidak sehat dan bahkan 

mengalami kebangkrutan. Menurut Almilia dan Kristijadi (2003), suatu 

perusahaan yang dikategorikan mengalami financial distress adalah jika 

perusahaan tersebut mengalami laba operasi negatif selama dua tahun berturut-

turut. Perusahaan yang mengalami laba operasi selama lebih dari setahun 
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menunjukkan telah terjadi tahap penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan. 

Jika tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan manajemen perusahaan maka 

perusahaan dapat mengalami kebangkrutan. Sedangkan menurut Widyasaputri 

(2012), kondisi financial distress mempunyai arti bahwa perusahaan mengalami 

kondisi keuangan pada setiap tahunnya semakin menurun. Kondisi perusahaan 

yang mengalami kebangkrutan mempunyai arti bahwa perusahaan sudah tidak 

beroperasi, tidak dapat membayar kewajiban perusahaan, tidak dapat membayar 

hutang dan menutup semua kegiatan perusahaan. Apabila keadaan perusahaan 

yang sudah mendekati financial distress biasanya manajemen perusahaan 

mengambil keputusan untuk menutup semua kegiatan dalam perusahaan baik itu 

kegiatan produksi maupun kegiatan operasional lainnya sebelum terjadinya 

kebangkrutan atau yang sering disebut dengan likuidasi. 

 Financial distress terjadi karena perusahaan tidak mampu mengelola dan 

menjaga kestabilan kinerja keuangan sehingga menyebabkan perusahaan 

mengalami kerugian operasional dan kerugian bersih untuk tahun yang berjalan. 

Lebih lanjut, dari kerugian yang terjadi akan mengakibatkan defisiensi modal 

dikarenakan penurunan nilai saldo laba yang terpakai untuk melakukan 

pembayaran dividen, sehingga total ekuitas secara keseluruhan pun akan 

mengalami defisiensi. Kondisi tersebut mengindikasikan suatu perusahaan sedang 

mengalami kesulitan keuangan (financial distress) yang pada akhirnya jika 

perusahaan tidak mampu keluar dari kondisi tersebut di atas, maka perusahaan 

tersebut akan mengalami kepailitan (Andre, 2013). 
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 Financial distress dapat dialami oleh semua perusahaan, terutama jika 

kondisi perekonomian di negara yang bersangkutan tersebut mengalami krisis 

ekonomi. Indikatornya adalah penurunan keuangan yang terjadi beberapa tahun 

terakhir. Sehingga kebangkrutan merupakan masalah yang sangat esensial yang 

harus diperhatikan dan diwaspadai oleh semua perusahaan. Apabila sebuah 

perusahaan mengalami kebangkrutan berarti bahwa perusahaan tersebut telah 

benar-benar mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu 

ketika terjadi financial distress, perusahaan sedini mungkin melakukan berbagai 

tindakan untuk menjaga perusahaannya gara tetap terjaga kelangsungan hidup 

usahanya (Going Concern). Perusahaan harus mampu mengatasi dan 

meminimalisir perusahaannya dengan pengawasan yang lebih agar tidak terjadi 

kebangkrutan. Menganalisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh 

peringatan awal kebangkrutan. Semakin awal mengetahui tanda-tanda 

kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen karena dapat secepat 

mungkin melakukan perbaikan. 

 Kondisi keuangan suatu perusahaan menjadi hal yang penting dan menjadi 

perhatian bagi banyak pihak, tidak hanya oleh manajemen perusahaan, karena 

kelangsungan hidup dan kondisi keuangan perusahaan menentukan kemakmuran 

berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder), seperti investor, kreditor, dan 

pihak lainnya. Stabilitas keuangan perusahaan menjadi perhatian penting bagi 

karyawan, investor, pemerintah, pemilik bank, dan otoritas pengatur regulasi. 

Menurut Widarjo dan Setiawan (2009), kesehatan suatu perusahaan akan 

mencerminkan kemampuan dalam menjalankan usahanya, distribusi aktiva, 
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keefektifan penggunaan aktiva, hasil usaha yang telah dicapai, kewajiban yang 

harus dilunasi dan potensi kebangkrutan yang akan terjadi. Masalah keuangan 

yang dihadapi suatu perusahaan apabila dibiarkan berlarut-larut dapat 

mengakibatkan terjadinya kebangkrutan. Beberapa perusahaan yang mengalami 

masalah keuangan mencoba mengatasi masalah tersebut dengan melakukan 

pinjaman dan penggabungan usaha, atau sebaliknya ada yang menutup usahanya.  

 Oleh karena itu, banyak dikembangkan metode atau cara untuk 

memprediksi terjadinya financial distress. Jika kondisi financial distress ini dapat 

diprediksi lebih dini, maka pihak manajemen perusahaan bisa melakukan 

tindakan-tindakan yang bisa digunakan untuk memperbaiki kondisi keuangan 

perusahaan. Prediksi ini sekaligus bisa digunakan oleh berbagai pihak untuk 

pengambilan keputusannya. 

 Setiap perusahaan tentunya mengharapkan perusahaannya dapat 

menjalankan kelangsungan hidup usahanya. Dengan kata lain perusahaan tidak 

menginginkan terjadinya financial distress, yang pada akhirnya berujung 

kebangkrutan. Perusahaan menginginkan usahanya mempunyai hasil yang 

maksimal dengan laporan keuangan yang baik setiap tahunnya. Keuntungan atau 

laba merupakan salah satu tujuan usaha yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. 

Sehingga dengan profit yang banyak itu perusahaan mampun bertahan dalam 

dunia bisnisnya dalam jangka waktu yang panjang sesuai dengan visi dan misinya. 

 Namun pada kenyataannya, tidak semua harapan sebuah perusahaan itu 

tercapai. Seiring dengan perkembangan zaman atau memasuki era yang global ini, 

berbagai masalah datang secara signifikan. Banyak kendala-kendala yang harus 
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dihadapi oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, misalnya seperti 

saat sekarang ini nilai rupiah terhadap dollar sedang melemah. Nilai tukar rupiah 

terhadap dolar Amerika Serikat (AS) selama lima tahun terakhir pada periode 23 

September 2015 hingga 24 September 2011 sudah melemah 64,5 persen. Data 

Bloomberg menyatakan, rupiah Rabu (23/9) berada di level Rp 14.647 per dolar 

AS. Sementara pada perdagangan 24 September 2011 di level Rp 8.958 per dolar 

AS. Sehingga pada periode 23 September 2015 hingga 24 September 2011 teleh 

melemah 64,5 persen. Hal semacam inilah yang dapat menghambat perusahaan 

dalam operasionalnya. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan 

keuntungan atau bahkan kerugian karena masalah perekonomian seperti ini. 

 Hal lain yang juga dapat melihat kondisi financial distress perusahaan 

apabila perusahaan mengalami laba negatif secara berturut-turut. Seperti di lansir 

sahamok.com PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) pada tahun 2009-2011 

mengalami kerugian berturut-turut yaitu Rp 352.477.000, Rp 158.736.000 dan Rp 

168.106.000. Perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ARII) pada tahun 

2013-2015 mengalami kerugian sebesar Rp 2.065.884.091.526, Rp 

720.080.469.181, Rp 965.672.947.183. 

 Selain itu di lansir dari Kaltim.tribunnews.com krisis perekonomian global 

semakin akut. Perusahaan di bidang pertambangan dan perkebunan paling parah 

dampaknya. Sebanyak-banyak 125 perusahaan pertambangan batu bara 

dikalimantan timur telah tutup beoperasi alias bangkrut. Itu semua diakibatkan 

apabila perusahaan tidak mampu menghasilkan laba yang maksimal dan diiringi 

dengan beban-beban perusahaan yang lebih tinggi maka perusahaan akan 
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mengalami financial distress dan lebih parah lagi mengalami kebangkrutan. 

Dengan hal itu  perushaan harus mampu mendeteksi kondisi financial distress 

agar tidak mengalami bangkrut. 

 Perusahaan tentunya mengharapkan kondisi keuangannya dalam keadaan 

yang baik dengan keuntungan/laba yang tinggi. Namun tidak dapat dihindari 

perusahaan juga bisa mengalami kerugian seperti beberapa perusahaan diatas. 

Permasalahan tersebut memaksa perusahaan memperkuat fundamentalnya untuk 

mengantisipasi perkembangan global yang terjadi. Dalam hal ini, perusahaan yang 

tidak mampu memperbaiki kinerjanya lambat laun akan mengalami kesulitan 

keuangan perusahaan yang pada akhirnya terjadi kebangkrutan. Kondisi ini tentu 

saja membuat para investor dan kreditur khawatir untuk menanamkan dananya.  

 Banyak faktor yang menyebabkan penurunan keuntungan (profit) bahkan 

rugi sebuah perusahaan. Berdasarkan keterangan diatas, perkembangan keuangan 

perusahaan dari setiap periode itu berbeda. Untuk mengatasi permasalahan 

keuangan itu, setiap perusahaan dituntut harus mampu mengelola dan melakukan 

tindakan-tindakan perbaikan agar kondisi financial distress tidak berujung pada 

kebangkrutan. Sehingga perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

usahanya (Going Concern). 

 Banyak faktor-faktor yang memberikan indikasi perusahaan sedang 

mengalami financial distress. Hapsary (2012) menguji faktor-faktor yang dapat 

memprediksi kondisi financial distress, yaitu likuiditas (current ratio), 

profitabilitas (return on total assets dan profit margin on sales) dan leverage 

(current liabilities total asset).  
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 Sastriana (2013) menganalisis faktor lain yang mempengaruhi 

kemungkinan terjadinya financial distress yaitu, empat indikator dari struktur 

corporate governance yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

proporsi komisaris independen, jumlah dewan direksi, anggota komite audit, dan 

indikator yang lain, yaitu ukuran perusahaan. 

 Widarjo dan Setiawan (2009), menguji faktor-faktor yang dapat 

memprediksi kondisi financial ditress selain dari faktor sebelumnya yaitu 

pertumbuhan penjualan. Triwahyuningtias dan Muharam (2012) melakukan 

pengujian terhadap faktor yang berbeda dalam memprediksi financial distress, 

yaitu ukuran dewan komisaris. Selain faktor sebelumnya ada faktor rasio aktvitas 

digunakan untuk memprediksi financial ditress seperti yang penelitian Hastuti 

(2014). Agusti (2013)  menganalisis faktor lain yang mempengaruhi kemungkinan 

terjadinya financial distress yaitu, Direksi Turnover yang tebagi menjadi dua 

jumlah direksi masuk dan jumlah direksi keluar. Dari banyaknya faktor-faktor 

penulis mengambil variabel dari penelitian terdahulu yang hasilnya belum 

konsisten. Ada 3 faktor yang diambil untuk menjadi variabel bebas yaitu leverage, 

likuiditas dan kepemilkan manajerial. 

 Laverage menunjukkan kemampuan perusahaan untuk untuk memenuhi 

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

ini diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang 

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

dilikuidasi atau dibubarkan (Sigit dalam Widarjo dan Setiawan, 2009). Dengan 
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tingkat hutang yang tinggi maka perusahaan untuk mengalami financial distress 

yang lebih tinggi juga. 

 Menurut Manurung dan Wibisono (2015) Likuiditas perusahaan 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan 

dan melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan. Apabila perusahan mampu 

mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik maka potensi 

perusahaan mengalami financial distress akan semakin kecil.  

 Menurut Indra Hastuti (2014), kepemilikan manajerial merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan dimasa yang akan 

datang, Kepemilikan manajerial mampu mengurangi masalah keagenan yang 

timbul pada suatu perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan perusahaan 

oleh manajemen (direksi atau komisaris) maka semakin besar pula tanggung 

jawab manajemen tersebut dalam mengelola perusahaan. Sehingga dengan 

besarnya kepemilikan saham oleh manajemen akan memperkecil perusahaan 

mengalami financial distress. 

 Penelitian mengenai pengaruh leverage, likuiditas dan kepemilikan 

manajerial terhadap kondisi financial distress telah banyak dilakukan, namun 

hasil penelitian tidak konsisten. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuningsih dan Muharam (2012), menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

signifikan dalam memprediksi financial distress karena memiliki signifikansi 

sebesar 0,003 < 0,05. Likuiditas berpengaruh dalam memprediksi financial 

distress karena memiliki signifikansi sebesar 0,049 > 0,05. Sementara 
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kepemilikan manajerial berpengaruh dalam memprediksi kondisi financial 

distress karena memiliki signifikansi 0,020 > 0,05.  

 Menurut hasil pengujian hipotesis dari penelitian Hastuti (2014), 

menunjukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap financial 

distress dengan nilai signifikansi 0,031 < 0,05. Rasio likuiditas berpengaruh 

terhadap kondisi financial distress dengan nilai signifikansi 0,047 < 0,05. Rasio 

leverage tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress dengan nilai 

signifikansi 0,959 > 0,05. 

 Sedangkan penelitian lain oleh Dian Sastriana faud (2013), menunjukan 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kondisi  financial distress 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,177 > 0,05. Pada hasil pengujian Claudia 

Laurenzia dan Sufiyati (2015) likuiditas tidak berpengaruh terhadap kondisi 

financial distress dengan nilai signifikansi 0,277 > 0,05 sedangkan untuk leverage 

juga tidak beperngaruh terhadap kondisi  financial distress dengan signifikansi 

0,728 > 0,05. 

 Hasil pengujian hipotesis Sari dan Putri (2016) Menunjukan leverage 

berpengaruh terhadap kondisi  financial distress dengan nilai signifikansi 0,048 > 

0,05 sedangkan untuk likuiditas bepengaruh terhadap kondisi  financial distress 

dengan signifikansi 0,002 > 0,05. 

 Adanya ketidakkonsistenan pada penelitian terdahulu peneliti tertarik 

untuk mendatang variabel moderating. Oleh karena itu, penulis melakukan 

penelitian dengan menggunakan profitabilitas sebagai variabel moderating yang 
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dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara leverage, likuiditas, dan 

kepemilikan manajerial terhadap prediksi financial distress.  

 Menurut Sari dan Putri (2016) profitabilitas digunakan untuk menunjukkan 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada satu periode tertentu. Laba yang 

didapatkan akan digunakan kembali sesuai kepentingan perusahaan seperti 

membiayai operasional, membayar dividen serta untuk kepentingan lainnya. 

Perusahaan yang tidak mendapatkan laba akan mengalami kondisi financial 

distress, yang ditunjukkan dengan ditundanya pembayaran utang kepada pihak 

bank serta ditundanya pembayaran dividen. 

 Menurut Sari dan Putri (2016) variabel moderating yaitu variabel yang 

dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara satu variabel dengan 

variabel lain. Dalam penelitian ini, mencoba menggunakan profitabilitas sebagai 

variabel moderasi. Profitabilitas dipilih karena setiap keuntungan yang 

diperoleh perusahaan dari kegiatan produksinya akan mampu menambah aktiva 

perusahaan serta dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. 

 Profitabilitas digunakan sebagai moderating karena dari penilitian-

penelitian terdahulu selalu berpengaruh kuat dengan arah negatif terhadap 

financial distress. Hal tersebut sesuai dengan penilitian yang dilakukan Widarjo 

dan Setiawan (2009). Selain itu, Gobenvy (2014) juga mengatakan hal yang sama 

dalam penelitiannya, profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif dalam 

memprediksi kondisi financial distress. Sehingga diharapkan profitabiltas mampu 

memoderasi hubungan leverage, likuiditas, dan kepemilikan manajerial terhadap 

financial ditress. 
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 Berdasarkan fenomena dan reasearch gap diatas, penelitian ini sangatlah 

penting. Perusahaan tentunya tidak menginginkan perusahaannya dalam kondisi 

financial distress apalagi berujung kebangrutan. Oleh karena itu, penelitian ini 

dibutuhkan untuk menganalisis pengaruh leverage, likuiditas, dan kepemilikan 

manajerial perusahaan dengan dimoderasi profitabilitas untuk memprediksi 

terjadinya financial distress dengan melihat laporan keuangan perusahaan. 

Sehingga dengan penelitian ini perusahaan dapat mengambil strategi atau 

tindakan-tindakan perbaikan perusahaanya agar dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup usahanya (Going Concern). 

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 

 Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang ada, maka beberapa 

masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan situasi dalam negeri 

maupun luar negeri berkaitan dengan eksistensi perusahaan ke depan dapat 

dilihat dari informasi yang terdapat pada Laporan Keuangan. 

2. Banyak kendala-kendala yang harus dihadapi oleh sebuah perusahaan dalam 

menjalankan bisnisnya, misalnya seperti saat sekarang ini nilai rupiah terhadap 

dollar sedang melemah.  

3. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan keuntungan atau bahkan 

kerugian karena masalah perekonomian. 

4. Perlu dikembangkan metode atau cara untuk memprediksi terjadinya financial 

distress (kondisi perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan). 
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5. Tinggi rendahnya nilai variabel financial distress dapat diprediksi dari variasi 

atau tinggi rendahnya variabel : 

a) Leverage 

b) Likuiditas 

c) Profitabilitas 

d) Rasio Aktivitas 

e) Kepemilikan Manajerial 

f) Kepemilikan Asing 

g) Kepemilikan Institusional 

h) Kepemilikan pemerintah 

i) Ukuran Perusahaan 

j) Ukuran Dewan Direksi 

k) Direksi  Turnover 

l) Pertumbuhan Penjualan. 

m)  Proporsi Komisaris Independen 

n) Anggota Komite Audit 

1.3 Cakupan Masalah Penelitian 

 Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh leverage, likuiditas, dan 

kepemilikan manajerial terhadap financial distress dan variabel lain yang dapat 

memperkuat maupun memperlemah pengaruhnya. Variabel lain yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah variabel moderasi yang dalam penelitian ini 

menggunakan profitabilitas dengan harapan dapat memoderasi pengaruh masing-

masing variabel indenpenden yang di duga dapat memprediksi variabel dependen. 
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Penelitian ini hanya menguji perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dari 

tahun 2013-2015. 

1.4 Perumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan cakupan masalah 

penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah leverage berpengaruh positif signifikan terhadap financial distress? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress? 

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

financial distress? 

4. Apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap 

financial distress? 

5. Apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap 

financial distress? 

6. Apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap financial distress? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam 

pembuatan penelitian ini adalah untuk membuktikan: 

1. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap financial distress. 

2. Untuk menganalisis pengaruh positif likuditas terhadap financial distress. 

3. Untuk menganalisis pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap 

financial distress. 
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4. Untuk menganalisis profitabilitas dalam memoderasi pengaruh leverage 

terhadap financial distress. 

5. Untuk menganalisis profitabilitas dalam memoderasi pengaruh likuiditas 

terhadap financial distress. 

6. Untuk menganalisis profitabilitas dalam memoderasi pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap financial distress. 

1.6 Kegunaan Penelitian 

 Mengacu pada tujuan yang ingin diwujudkan melalui penelitian ini, maka 

manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

penelitian ini merupakan media belajar untuk memecahkan masalah secara 

ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang 

diperoleh selama perkuliahan serta untuk membuktikan suatu teori  berlaku 

atau tidak dilapangan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan 

dalam mengambil langkah dan keputusan guna melakukan pencegahan 

kebangkrutan dan perbaikan demi kemajuan perusahaan. 

b. Bagi investor, penelitian ini dapat digunakan dalam mengambil keputusan 

investasi. Apabila sebuah perusahaan mengalami financial distress maka 

investor dapat mempertimbangkan keputusan untuk berinvestasi atau tidak. 
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c. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

informasi dan referensi penelitian selanjutnya. 

1.7 Orisinilitas Penelitian 

 Penelitian tentang financial ditress dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya sudah banyak dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian yang 

dilakukan Sari dan Putri (2016) yang menguji pengaruh likuditas dan leverage 

dengan profitabilitas sebagai variabel moderating di ukur dengan EPS. Penelitian 

yang dilakukan Hapsary (2012) menguji faktor-faktor yang dapat memprediksi 

kondisi financial distress, yaitu likuiditas, profitabilitas, dan leverage.  

 Penelitian Manurung dan Wibisono (2015) meneliti pengaruh struktur 

kepemilikan, likuiditas dan leverage dalam memprediksi kondisi financial 

distress perusahaan manufaktur. Penelitian lain yang dilakukan Sastriana (2013) 

menganalisis faktor lain yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya financial 

distress yaitu, empat indikator dari struktur corporate governance yaitu 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris 

independen, jumlah dewan direksi, anggota komite audit, dan indikator yang lain, 

yaitu ukuran perusahaan. Berdasarkan riset terdahulu yang demikian, peneliti 

mencoba untuk mengambil variabel levarage, likuiditas dan kepemilikan 

manajerial terhadap financial ditress. Mengingat tiga variabel independen tersebut 

masih memperoleh hasil yang inkonsiten dalam penelitian. 

 Orisinalitas dalam penelitian ini menambah satu variabel independen  

kepemilikan manajerial yang sebelumnya Sari dan Putri (2016) hanya 

menghadirkan 2 variabel independen yaitu levarage dan likuiditas. Selain itu 

menghadirkan variabel moderating menggunakan profitabilitas di ukur dengan 
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ROA. Oleh karena itu, profitabilitas diharapakn mampu memoderasi pengaruh 

levarage, likuiditas, dan kepemilikan manajerial terhadap financial distress. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai 

suatu kontrak di bawah satu atau lebih prinsipal yang melibatkan agen untuk 

melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian 

wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal maupun agen adalah 

dua atau lebih yang bekerja sama demi pengelolaan perusahaan, dimana keduanya 

memiliki motivasi sendiri untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Pihak 

prinsipal atau pemilik atau pemegang saham memberikan instruksi kepada agen 

untuk mengelola perusahaan sesuai apa yang dikehendaki untuk mencapai 

kejayaan perusahaan. Sementara di lain pihak, seringkali manajemen sebagai agen 

akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan instruksi yang 

diperintahkan oleh prinsipal. Agen akan lebih mementingkan untuk pencapaian 

hasil yang lebih baik dari pada selalu taat pada perintah prinsipal.  

 Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan 

melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Brigham, 

2006) dalam Sunarto dan Budi (2009). Namun pihak manajemen atau manajer 

perusahaan sering mempunyai tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan utama 

tersebut. Sehingga timbul konflik kepentingan antara manajer dan pemilik yang 

dikenal dengan problem keagenan (agency problem). Hubungan antara principal 
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dan agent ini merupakan intisari dari teori keagenan (agency theory). Pada agency 

theory yang disebut hubungan keagenan (agency relationship) merupakan kontrak 

dimana satu atau beberapa orang yang merupakan principal memberi tugas kepada 

orang lain (agent) untuk melakukan tugas/jasa atas nama principal dan 

mendelegasikan wewenang kepada agent Jensen dan Meckling (1976). Dalam 

teori ini principal adalah pemilik/pemegang saham dan yang dimaksud dengan 

agent adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Manajemen perusahaan 

mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya 

dengan biaya pihak lain. 

 Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa agency problem akan 

terjadi bila proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 

100% sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya 

dan sudah tidak berdasarkan maksimalisasi nilai dalam pengambilan keputusan 

pendanaan. Kondisi di atas merupakan konsekuensi dari pemisahan fungsi 

pengelola dengan fungsi kepemilikan atau sering disebut dengan the separation of 

the decision-making and risk bearing functions of the firm. Manajemen tidak 

menanggung risiko atas kesalahan dalam mengambil keputusan, risiko tersebut 

sepenuhnya ditanggung pemegang saham (principal). Oleh karena itu manajemen 

cenderung melakukan pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tidak produktif 

untuk kepentingan pribadinya, seperti peningkatan gaji, fasilitas dan status.  

 Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat 

diminimumkan dengan suatu konsekuensi adanya agency cost atau biaya 

keagenan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan agency cost sebagai 
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jumlah dari (1) the monitoring expenditures by principal, yang merupakan 

mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemilik, dalam praktek hal ini dapat 

dilihat dengan adanya dewan komisaris, komite audit serta auditor eksternal; (2) 

the bonding expenditure by the agent, berupa pemberian remunerasi, bonus, jasa 

produksi serta fasilitas lain kepada manajer sebagai agent untuk menjamin 

manajer tidak akan melakukan tindakan yang membahayakan perusahaan; (3) 

residual loss, berupa sejumlah uang yang mengurangi kekayaan pemilik akibat 

hubungan keagenan.  

 Pendekatan terhadap biaya keagenan (agency cost) juga turut menjadi 

pertimbangan dalam menentukan komposisi atau proporsi yang optimal antara 

ekuitas dari luar (Outside Equity) dengan pendanaan utang (Debt) ataupun 

Struktur Kepemilikan. Peningkatan biaya keagenan terjadi manakala kepemilikan 

perusahaan dari luar meningkat, sedangkan secara teoritis biaya keagenan 

mancapai maksimal ketika seluruh pendanaan dari utang tanpa adanya ekuitas dari 

luar. Titik biaya keagenan minimal terjadi ketika perbandingan ekuitas dari luar 

dengan utang mencapai optimal. Sementara untuk menentukan jumlah optimal 

sumber pendanaan yang berasal dari utang dapat ditentukan dengan melihat 

marginal agency cost. Disamping untuk menentukan proporsi kepemilikan, 

konsep biaya keagenan dapat menentukan skala optimal suatu perusahaan, yaitu 

dengan melihat biaya monitoring dan pemberian kompensasi (monitoring and 

bonding cost) terhadap kurva indiferen Jensen dan Meckling (1976). 
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2.1.2 Pecking Order Theory  

Agar rasio hutang tidak terlampau tinggi serta keputusan manajemen 

perusahaan mengenai pendanaan  perusahaan dapat mengacu pada pecking order 

theory ini. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Myers pada tahun 1984. 

Dalam pecking order theory dibagi menjadi 2 pendanaan yaitu pendanaan dari 

dalam dan pendanaan dari luar. Perusahaan lebih menyukai pendanaan dari dalam 

seperti modal sendiri daripada pendanaan dari luar seperti obligasi dan saham. 

Jika external financing akhirnya diperlukan, maka perusahaan akan memilih 

pendanaan yang paling aman terlebih dahulu hingga yang berisiko, seperti 

menerbitkan obligasi dan kemudian saham. Pada teori ini juga dikatakan turunnya 

nilai suatu perusahaan itu diakibatkan oleh tingginya rasio hutang ini (Weston dan 

Copeland, 1992 dalam Eliu, 2014). Semakin tinggi rasio hutang mengakibatkan 

semakin besar resikonya dan bisa berujung pada potensi kebangkrutan yang 

dihadapi suatu perusahaan. 

2.2 Kajian Variabel Penelitian 

2.2.1  Financial Distress 

 Menurut Almilia (2006) mendefinisikan financial distress adalah tahap 

penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan 

ataupun likuidasi. Suatu perusahaan mengalami kondisi financial distress terlebih 

dahulu sebelum akhirnya perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, hal ini 

disebabkan karena pada saat tersebut keadaan keuangan yang terjadi di 

perusahaan dalam keadaan yang krisis, dimana dalam keadaan seperti ini dapat 

dikatakan bahwa perusahaan mengalami penurunan dana dalam menjalankan 
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usahanya yang dapat disebabkan karena adanya penurunan dalam pendapatan dari 

hasil penjualan atau hasil operasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan laba, namun pendapatan atau hasil yang diperoleh tidaklah 

sebanding dengan kewajiban-kewajiban atau hutang yang banyak dan telah jatuh 

tempo. 

 Suatu perusahaan yang dikategorikan mengalami financial distress adalah 

jika perusahaan tersebut mengalami laba operasi negatif selama dua tahun 

berturut-turut. Perusahaan yang mengalami laba operasi selama lebih dari setahun 

menunjukkan telah terjadi tahap penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan. 

Jika tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan manajemen perusahaan maka 

perusahaan dapat mengalami kebangkrutan (Almilia dan Kristijadi, 2003). 

 Sedangkan menurut Wruck (1990) dalam Tasman & Kurniawati (2014), 

kesulitan keuangan adalah suatu situasi di mana arus kas dari kegiatan operasi 

perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban atau utang lancarnya (seperti 

utang dagang atau pembayaran bunga) dan perusahaan terpaksa mengambil 

tindakan perbaikan. Kesulitan keuangan bermula dari kesulitan likuiditas yang 

bersifat jangka pendek. Kesulitan keuangan jangka pendek ini biasanya bersifat 

sementara, tetapi bila tidak segera diantisipasi oleh manajemen perusahaan, tidak 

tertutup kemungkinan kesulitan ini berkembang menjadi lebih parah. Kondisi ini 

akan dapat mengancam solvabilitas dan dapat membawa perusahaan ke arah 

kebangkrutan.  

 Kesulitan keuangan atau yang lebih dikenal dengan financial distress 

hampir pasti pernah dialami oleh setiap perusahaan. Kondisi ini merupakan ciri 
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khas yang dialami oleh perusahaan sebagai akibat dari beberapa kondisi yang 

terjadi dari dalam perusahaan, seperti manajemen yang tidak mampu mengelola 

dan mengatur perusahaannya dengan baik maupun faktor yang berasal dari luar 

perusahaan yang tidak mungkin mampu dikendalikan perusahaan.  

 Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan pada suatu perusahaan. 

Dengan demikian model financial distress perlu untuk dikembangkan, karena 

dengan mengetahui kondisi financial distress perusahaan sejak dini diharapkan 

dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah 

pada kebangkrutan. Financial distress dapat diukur melalui laporan keuangan 

dengan cara menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil 

dari suatu aktivitas yang bersifat teknis berdasar pada metode dan prosedur-

prosedur yang memerlukan penjelasan-penjelasan agar tujuan atau maksud untuk 

menyediakan informasi yang bermanfaat dapat dicapai. Laporan keuangan dapat 

digunakan sebagai alat untuk membuat proyeksi tentang berbagai aspek finansial 

perusahaan di masa mendatang. 

 Financial distress dapat timbul karena adanya pengaruh dari dalam 

perusahaan sendiri (internal) maupun dari luar perusahaan (eksternal). Damodaran 

(2001) dalam Agusti (2013) menyatakan, faktor penyebab financial distress dari 

dalam perusahan lebih bersifat mikro, faktor-faktor dari dalam perusahaan 

tersebut adalah  

1) Kesulitan arus kas  

2) Besarnya jumlah hutang  

3) Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun  
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 Jika perusahaan mampu menutupi atau menanggulangi tigal di atas, belum 

tetu perusahaan tersebut dapat terhindar dari financial distress. Karena masih 

terdapat faktor eksternal perusahaan yang menyebabkan financial distress. 

menurut Damodaran (2001) dalam Agusti (2013), faktor eksternal perusahaan 

lebih bersifat makro dan cakupannya lebih luas. Faktor eksternal dapat berupa 

kebijakan pemerintah yang dapat menambah beban usaha yang di tanggung 

perusahaan, misalnya tarif pajak yang meningkat yang dapat menambah beban 

perusahaan. Selain itu masih ada kebijakan suku bunga pinjaman yang meingkat, 

menyebabkan beban bunga yang ditanggung perusahaan meningkat. 

 Sedangkan menurut Harnanto (1998:486) dalam Juwita (2009), berbagai 

faktor yang menyebabkan terjadinya financial distress dapat dikelompokan 

menjadi tiga: 

1. Sistem perekonomian dalam negara 

Financial distress bisa menimpa suatu perusahaan yang berada dalam 

lingkungan sistem perekonomian, diamana hak dan kebebasan setiap individu 

untuk menjalankan usaha perusahaan dijamin tanpa memperhatikan kualifikasi 

dan kemampuan individu yang bersangkutan. Ketidakmampuan perusahaan 

untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, perubahan-peubahan 

metode produksi dan distribusi modern, pada akhirnya akan memaksa 

perusahaan untuk meninggalkan atau menutup usahanya. 

2. Faktor-faktor ekstern perusahaan 

Kesulitan atau kegagalan yang kemungkinan menyebabkan perusahaan 

mengalami kondisi financial distress kadang-kadang berada diluar jangkauan 
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perusahaan, misalnya kecelakaan dan bencana alam yang sewaktu-waktu dapat 

menimpa perusahaan. 

3. Faktor-faktor intern didalam perusahaan 

Faktor-faktor intern ini biasanya merupakan hasil keputusan dan kebijaksanaan 

yang tidak tepat di masa lalu dan kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu 

pada saat diperlukan. Berbagai faktor intern itu adalah: 

a. Terlalu besarnya pinjaman/kredit yang diberikan kepada debitur 

b. Manajemen yang tidak efisien 

c. Kekurangan modal 

d. Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan-kecurangan 

 Berbagai tanda-tanda situasi atau keadaan yang dihadapi perusahaan yang 

mengalami kondisi financial distress: 

1. Volume penjualan yang relatif rendah atau adanya trend penjualan yng 

menurun 

2. Cash flow yang negatif 

3. Kerugian yang selalu diderita dari operasinya 

4. Hutang yang semakin membengkak 

 Hanafi dan Halim (2003) dalam Gobenvy (2014) merinci manfaat dari 

informasi kebangkrutan atau informasi financial distress berdasarkan kepentingan 

dari tiap pihak yang bersangkutan dengan perusahaan sebagai berikut:  

1. Pemberi Pinjaman (seperti bank)  
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Informasi kebangkrutan dapat bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa 

yang akan diberi pinjaman, dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan 

memonitor pinjaman yang ada.  

2. Investor  

Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tentunya 

akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut atau 

tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. Investor yang 

menganut strategi aktif akan mengembangkan model prediksi financial distress 

untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan seawal mungkin kemudian 

mengantisipasi kemungkinan tersebut.  

3. Pihak Pemerintah 

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab 

jalannya usaha tersebut (misal sektor manufaktur). Lembaga pemerintah 

mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal 

supaya tindakan-tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal.  

4. Akuntan  

Akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan 5 suatu 

usaha karena akuntan akan menilai kemampuan going concern suatu 

perusahaan. 

5. Manajemen 

Financial distress berarti munculnya biaya-biaya yang berkaitan dengan 

kebangkrutan dan biaya cukup besar. Apabila manajemen dapat mendeteksi 

financial distress ini lebih awal, maka tindakan-tindakan penghematan dapat 
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dilakukan, misal dengan melakukan merger atau restrukturisasi keuangan 

sehingga biaya kebangkrutan dapat dihindari. 

 Penelitian mengenai financial distress dapat menggunakan berbagai 

macam cara untuk mengkategorikan apakah perusahaan tersebut dikategorikan 

mengalami financial distress atau tidak. Elloumi dan Gueyie (2001) dalam 

Rahmawati (2015) mengkategorikan perusahaan mengalami financial distress 

jika perusahaan mempunyai Earning per Share (EPS) negatif. Triwahyunintias 

dan Muharam (2012) menggunakan Interest Coverage Ratio (ICR). Penelitian 

Almila dan Kritijadi (2003) menggunkan dua macam pengukuran financial 

distress, yang pertama yaitu perusahaan mengalami kerugian selama 2 tahun 

yang berurutan, sedangkan kondisi financial distress kedua yaitu perusahaan 

mengalami kerugian dan nilai buku ekuitas negatif selama 2 tahun berturut-turut. 

Penelitian Rahmat et al. (2009) dalam Agusti mengkategorikan perusahaan yang 

mengalami financial distress adalah perusahaan yang dikenai sanksi karena 

tidak memiliki solvabilitas yang baik oleh Bursa Malaysia.  

 Financial Distress diproksi dengan menggunakan interest coverage ratio  

(rasio antara biaya bunga terhadap laba operasional) sesuai dengan penelitian 

(Triwahyunintias dan Muharam 2012). Penggunaan interest coverage ratio 

sebagai proksi variabel dependen dikarenakan interest coverage ratio 

menggambarkan seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan keuntungan per 

lembar saham yang akan dibagikan pada pemilik saham, dimana keuntungan 

tersebut diperoleh dari kegiatan operasinya. Jika interest coverage ratio sebuah 

perusahaan diketahui negatif, berarti perusahaan tersebut sedang mengalami rugi 
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usaha, yang diakibatkan pendapatan yang diterima perusahaan dalam periode 

tersebut lebih kecil daripada biaya yang timbul. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan keadaan seperti itu menandakan perusahaan masuk dalam kategori 

financial distress. Dalam penelitian ini variabel dependen disajikan dalam bentuk 

variabel dummy dengan ukuran binomial, yaitu nilai satu (1) apabila perusahaan 

memiliki interest coverage ratio (ICR) negatif dan nol (0) apabila perusahaan 

memiliki interest coverage ratio (ICR) positif. 

ICR = 
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒏𝒔𝒆
 

Keterangan :  

ICR     : Interest Coverage Ratio  

EBIT     : Earning Before Interest and Tax  

Interest Expense  : Beban Bunga 

Penelitian mengenai faktor-faktor dalam memprediksi financial distress 

telah banyak dilakukan. Berikut ini dijelaskan mengenai penelitian-penelitian 

terdahulu dengan analisis-analisis faktor dalam memprediksi  financial distress 

sebagai berikut : 

Hapsary (2012) menguji faktor-faktor yang dapat memprediksi kondisi 

financial distress, yaitu likuiditas (current ratio), profitabilitas (return on total 

assets dan profit margin on sales) dan leverage (current liabilities total asset). 

Hasil penelitian menunjukan tidak terdapat pengaruh likuiditas (current ratio) 

terhadap kondisi financial distress. Profitabilitas (return on total assets) 

mempengaruhi  kondisi financial distress dan tidak terdapat pengaruh profit 

margin on sales terhadap kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur 
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Terdapat pengaruh leverage (current liabilities total asset) terhadap kondisi 

financial distress. 

Sastriana (2013) menganalisis faktor yang lain mempengaruhi 

kemungkinan terjadinya financial distress. Penelitian ini menggunakan lima 

faktor yang merupakan indikator dari struktur corporate governance yaitu 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris 

independen, ukuran dewan direksi, dan komite audit. faktor yang lain adalah 

ukuran perusahaan. 

Hasil penelitian Satriana (2013) menunjukkan struktur dari corporate 

governance yang berpengaruh terhadap financial distress. Variabel jumlah dewan 

direksi dan jumlah anggota komite audit terbukti berpengaruh negatif terhadap 

kondisi financial distress pada suatu perusahaan. sedangkan variabel lainnya 

berupa proporsi komisaris independen,  kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, dan ukuran perusahaan (firm size) terbukti tidak berpengaruh terhadap 

kondisi financial distress.  

Menurut Chiang dan Lin (2007) dalam Sastriana (2013) menyatakan 

struktur kepemilkan dan komposisi dewan merupakan komponen kunci dalam 

corporate governance. Adanya penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2004) 

dalam Sastriana (2013) menyatakan bahwa kemungkinan jumlah direksi yang 

kecil tidak mampu menjalankan perusahaan dengan optimal sedangkan jumlah 

dewan direksi yang besar memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan karena 

terciptanya network  dengan  pihak  luar  dalam  menjamin  ketersediaan  sumber 

daya.  Jadi,  dewan  direksi merupakan salah satu bagian yang sangat penting 
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dalam corporate governance, karena dengan adanya jumlah dewan direksi yang 

besar dapat membantu perusahaan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang 

bermanfaat  bagi  perusahaan  sehingga  dapat  menguntungkan  perusahaan 

tersebut  dan memberikan nilai tambah untuk perusahaan. 

Akan tetapi dengan wewenang kekuasaan yang dimiliki tidak menjadikan 

direktur dapat bertindak sesuai dengan keinginannya, karena di atas direktur 

masih terdapat dewan komisaris yang selalu mengawasi semua tindakan dan 

keputusan yang dibuat dan direncanakan oleh direktur perusahaan. Peran 

komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul 

antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris 

seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang 

dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Agusti 2013). 

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh 

institusi dari keseluruhan saham perusahaan yang beredar. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Bodroastuti (2009) membuktikan bahwa kepemilikan institusional 

tidak signifikan terhadap kemungkinan terjadinya financial distress. Kepemilikan 

institusional yang diharapkan akan mendorong peningkatan pengawasan yang 

lebih optimal terhadap kinerja manajemen  

Menurut Handayani dan Hadinugroho (2009) dalam Sastriana (2013) 

menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

akan ada suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh 

manajemen perusahaan. jadi, dengan adanya kepemilikan saham manajerial 
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diharapkan manajer dapat menghasilkan kinerja yang baik sehingga perusahaan 

akan terhindar dari masalah kesulitan keuangan. 

Jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari satu orang ini 

dimaksudkan agar komite audit  dapat  mengadakan pertemuan dan bertukar 

pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite 

audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan 

yang berbeda-beda (Oktadella, 2011). Oleh karena itu, diharapkan keberadaan 

komite audit yang efektif dapat mengubah kebijakan yang berbeda dalam 

pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun kedepan sehingga perusahaan 

dapat menghindari terjadinya permasalahan keuangan. 

Ukuran perusahaan, menggambarkan seberapa besar perusahaan dan 

seberapa banyak total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, 

ukuran perusahaan diukur dengan total aset perusahaan, karena total aset lebih 

dapat mengukur besar kecilnya perusahaan (Agusti 2013).  

Widarjo dan Setiawan (2009), menguji faktor-faktor yang dapat 

memprediksi kondisi financial ditress, yaitu pertumbuhan penjualan. Hasil 

pengujian adalah Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap financial 

distress perusahaan. 

Pertumbuhan penjualan (sales growth) mencerminkan kemampuan 

perusahaan  untuk  meningkatkan  penjualannya  dari  waktu  ke  waktu. Semakin 

tinggi  tingkat  pertumbuhan  penjualan  suatu  perusahaan  maka perusahaan  

tersebut  berhasil  dalam  menjalankan  strateginya  dalam  hal pemasaran dan 

penjualan produk. Hal ini berarti   semakin besar pula laba yang  akan  diperoleh  
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perusahaan  dari  penjualan  tersebut.  Variabel pertumbuhan penjualan mengacu 

pada penelitian yang dilakukan Almilia dan Herdiningtyas (2005) dan penelitian 

yang dilakukan Almilia (2006). 

Triwahyuningtias dan Muharam (2012) melakukan pengujian terhadap 

faktor lain yang memprediksi financial distress, yaitu ukuran dewan komisaris. 

Hasil pengujian adalah ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap terjadinya financial distress. 

Menurut Triwahyuningtias dan Muharam (2012) dewan komisaris 

berperan untuk memonitoring dari implementasi kebijakan direksi. Dewan 

komisaris bertanggung jawab mengawasi tindakan direksi dan memberikan 

nasehat kepada direksi jika dipandang perlu. Komposisi dewan komisaris harus 

sedemikan rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, 

tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak 

mempunyai kepentingan yang dapat menggangu kemampuannya untuk 

melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain 

dan terhadap direksi. Kecilnya jumlah komisaris berarti fungsi monitoring yang 

dijalankan dalam perusahaan tersebut relatif lebih lemah, dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak mengalami tekanan keuangan. 

2.2.2 Leverage 

 Rasio Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang 

ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas rasio 

solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar 
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seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Kasmir, 

2014). 

 Menurut Keown (2008:83) dalam Gobenvy (2014), rasio utang/leverage 

menunjukkan seberapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai aset-aset 

perusahaan. Penggunaan jumlah hutang perusahaan tergantung pada keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan ketersediaan aktiva yang bisa 

digunakan sebagai jaminan atas hutang tersebut. 

 Rasio leverage menunjukan 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 

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

tanggungkan kepada perusahaan. bagi pemberi pinjaman, perusahaan dengan rasio 

leverage yang tinggi akan cenderung mereka hindari untuk berinvestasi dengan 

cara memberikan pinjaman hutang karena perusahaan dengan rasio leverage yang 

tinggi berarti perusahaan mempunyai banyak tanggungan hutang (Agusti 2013). 

 Leverage sering diartikan sebagai pendongkrak kinerja perusahaan dan 

identik dengan utang. Laverage menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. 

Analisis terhadap rasio ini diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar utang (jangka pendek dan jangka panjang) apabila pada suatu 

saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan (Sigit dalam Widarjo dan Setiawan, 

2009).  



34 

 

 Berdasarkan uraian-uraian diatas, rasio leverage mengukur kemampuan 

perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Dengan rasio leverage perusahaan 

dapat mengetahui kondisi keuangan dan penggunaan modal baik yang berasal dari 

modal sendiri maupun modal dari pihak luar (kreditor). 

 Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio 

leverage (Kasmir, 2014), yaitu: 

a) Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya 

(kreditor). 

b) Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjama termasuk bunga). 

c) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan 

modal. 

d) Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. 

e) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan 

aktiva. 

f) Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri 

yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 

g) Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian 

kalinya modal sendiri yang dimiliki dan tujuan lainnya. 

 Menurut Kasmir (2014), dalam praktiknya ada beberapa jenis rasio 

leverage yang sering digunakan perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

1) Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) 
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Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa 

besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang 

perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rumus untuk mencari 

Debt Ratio dapat digunakan sebagai berikut: 

Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) = Total Debt / Total Assets 

2) Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rumus untuk mencari Debt to Equity Ratio dapat digunakan 

sebagai berikut: 

Debt to Equity Ratio = Total Utang (Debt) / Ekuitas (Equity) 

3) Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) 

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. 

Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan 

antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh 

perusahaan. rumus untuk mencari LTDtER dapat digunakan sebagai berikut: 

LTDtER = Long Term Debt / Equity 

4) Times Interest Earned 

Menurut J. Fred Weston, Times Interest Earned merupakan rasio untuk 

mencari jumlah kali perolehan bungan. Rasio ini diartikan oleh James C. Van 

Horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, 
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sama seperti coverage ratio. Rumus untuk mencari Times Interest Earned 

dapat digunakan dengan dua cara yaitu sebagai berikut: 

Times Interest Earned = EBT / Biaya Bunga (interest) 

Times Interest Earned = (EBT + Biaya Bunga) / Biaya Bunga (interest) 

5) Fixe Charge Coverage (FCC) 

Fixe Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang 

menyerupai Times Interest Earned. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini 

dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa 

aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Biaya tetap merupakan biaya 

bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rumus untuk 

mencari FCC dapat digunakan sebagai berikut: 

Fixe Charge Coverage (FCC) = (EBT + Biaya Bunga + Kewajiban Sewa) / 

(Biaya Bunga + Kewajiban Sewa) 

 Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio utang 

(debt ratio) yaitu total utang dibagi dengan total aktiva. Semakin rendah rasio 

utang, semakin baik kondisi perusahaan itu. Artinya hanya sebagian kecil aset 

perusahaan yang dibiayai dengan utang. Untuk calon kreditur atau pemberi 

pinjaman, informasi rasio utang ini juga penting karena melalui rasio utang, 

kreditur dapat mengukur seberapa tinggi risiko utang yang diberikan kepada suatu 

perusahaan. 

2.2.3 Likuditas 

 Rasio Likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau Current Liabilities. 
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Fungsinya adalah untuk menunjukan atau mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak 

luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun didalam perusahan. Atau dengan 

kata lain rasio likuiditas merupakan yang menunjukan kemampuan perusahaan 

untuk membayar utang-utang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo 

(Kasmir, 2014). Widarjo dan Setiawan (2009), Likuiditas perusahaan menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dan melunasi 

kewajiban jangka pendek perusahaan.  

 Adapun tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas 

(Kasmir, 2014), adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang 

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

membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu 

yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu). 

b. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek 

dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah kewajiban yang 

berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan 

dengan total aktiva lancar. 

c. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek 

dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. Dalam hal 

ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih 

rendah. 



38 

 

d. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan 

modal kerja perusahaan. 

e. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar 

utang. 

f. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan 

perencanaan kas dan utang. 

g. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu 

dengan membandingkannya untuk beberapa periode. 

h. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing 

komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. 

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

dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. 

 Menurut Kasmir (2014), jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Rasio lancar (Current Ratio) 

 Rasio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

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. Rumus untuk mencari rasio lancar (current ratio) dapat digunakan 

sebagai berikut: 

Current Ratio = Aktiva Lancar (Current Assets) / Utang Lancar (Current 

Liabilities 
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2. Rasio sangat lancar (Quick Ratio atau Acid Test Ratio) 

 Rasio sangat lancar merupakan rasio yang menunjukan perusahaan dalam 

memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) 

dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (inventory). Rumus 

untuk mencari rasio cepat (quick ratio) dapat digunakan sebagai berikut: 

Quick Ratio =(Current Assets – Inventory) / Curren Liabilities 

Atau Quick Ratio = (Kas + Bank + Efek + Piutang) / Current Liabilities 

3. Rasio Kas (Cash Ratio)  

 Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat 

ditunjukan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti 

rekening giro atau tabungan dibank (yang dapat ditarik setiap saat). Rumus 

untuk mencari rasio kas atau cash ratio dapat digunakan sebagai berikut: 

Cash Ratio = Cash or Cash equivalent / Current Liabilities 

Atau Cash Ratio = (Kas + Bank) /  Current Liabilities 

4. Rasio perputaran kas  

 Rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja 

perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai 

penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan 

kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan 

penjualan. Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah 

sebagai berikut: 

Rasio Perputaran Kas = Penjualan Bersih / Modal Kerja Bersih 
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5. Inventory to net working capital 

Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal 

kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva 

lancar dengan utang lancar. Rumus untuk mencari Inventory to net working 

capital dapat digunakan sebagai berikut: 

Inventory to NWC = Inventory / (Current Assets – Current Liabilities) 

 Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Current Ratio, jika 

kewajiban lancar lebih cepat daripada akiva lancar, rasio lancar akan turun, hal ini 

pertanda adanya masalah. Current ratio merupakan indikator likuiditas yang 

dipakai secara luas, dengan alasan selisih lebih aset lancar di atas hutang lancar 

merupakan suatu jaminan terhadap kemungkinan rugi yang timbul dari usaha 

dengan cara merealisasikan aset lancar non kas menjadi kas. Semakin besar 

jumlah jaminan yang tersedia untuk menutup kemungkinan rugi, kesulitan 

keuangan akan semakin terhindar. 

2.2.4 Kepemilikan Manajerial  

 Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen maupun direktur perusahaan (Khafid, 2012). Kepemilikan manajerial 

merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut 

dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi. 

Adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya 

dalam mengurangi masalalah keagenan dengan manajer dan menyelaraskan 

kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Selain itu, kepemilikan 
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manajerial membuat pengawasan terhadap praktik kecurangan keuangan 

perusahaan menurun karena dalam perusahaan sendiri ada pemilik perusahaan 

yang mengakibatkan pengawasan secara langsung oleh pemilik. Kepemilikan 

manajerial diukur dengan proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen 

perusahaan dari semua saham yang beredar menurut Agusti (2013).  

 Menurut Triwayuningsih dan Muharam (2012), masalah tentang keagenan 

biasanya berhubungan dengan struktur kepemilkan perusahaan yang 

bersangkutan. Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi 

perusahaan di masa yang akan datang. Kepemilikan manajerial mampu 

mengurangi masalah keagenan yang timbul pada suatu perusahaan. Kepemilikan 

manajerial merupakan proporsi kepemilikan perusahaan oleh manejemen (direksi 

atau komisaris). Semakin besar proporsi kepemilikan oleh manajemen maka 

semakin besar pula tanggung jawab manajemen tersebut dalam mengelola 

perusahaan. 

 Indikator untuk menilai kepemilikan manajerial dapat dilihat melalui 

persentase kepemilikan saham oleh manajemen/direktur dari total saham yang 

beredar dalam sebuah perusahaan. Persentase ini menunjukkan besar kecilnya 

kepemilikan manajerial sebuah perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan 

manajerial maka akan semakin besar pula hak milik manajemen/direktur pada 

perusahaan yang dikelolanya. Persentase kepemilikan ini dapat dilihat dalam 

laporan keuangan sebuah perusahaan dengan meilhat strutur saham yang ada. 
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 Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan presentase kepemilikan saham 

oleh pihak manajer/direktur dalam perusahaan. Rumus yang digunakan untuk 

mengukur kepemilikan managerial sebagai berikut: 

KM = 
 Total saham oleh manajer/direktur 

Total saham beredar
 × 100% 

2.2.5 Profitabilitas 

 Menurut Kasmir (2014), Rasio Profitabilitas/Rentabilitas merupakan rasio 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam 

suatu periode tertentu. Dikatakan perusahaan profitabilitas/rentabilitasnya baik 

apabila mampu memenhi target laba yang telah ditetapkan dengan menggunakan 

aktiva atau modal yang dimilikinya.  

 Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengambilan yang dihasilkan dari 

penjualan dan investasi (Weston dan Copeland, 1995 dalam Widarjo & Setiawan, 

2009).Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan menurut Kasmir 

(2014) adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu. 

b) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

c) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

d) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

e) Untuk mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri. 
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f) Dan tujuan lainnya. 

 Rasio profitabilitas yang umum digunakan menurut Jumingan (2011: 245) 

dalam Rahmy (2015) adalah sebagai berikut: 

1) Gross Profit Margin  

Dipergunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba operasi melalui pendapatan operasi yang dihasilkan, 

dengan rumus sebagai berikut:  

Gross Profit margin = (Operating Income – Operating Expense) / Operating 

Income 

2) Net Profit Margin  

Dipergunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih melalui pendapatan operasi, dengan rumus sebagai 

berikut:  

Net Profit Margin = Net Income / Operating Income 

3) Return on Equity (ROE)  

Dipergunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih melalui penggunaan modal sendiri, dengan rumus 

sebagai berikut:  

ROE = Net Income / Total Equity 

4) Return on Asset (ROA)  

Dipergunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih melalui penggunaan aset, dengan rumus sebagai berikut:  

ROA = Net Income / Total Asset 
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5) Gross Income to Total Asset  

Dipergunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba kotor melalui penggunaan sejumlah aset, dengan rumus 

sebagai berikut:  

Gross Income to Total Asset = Gross Income / Total Asset 

 Rasio Profitabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan ROA 

(Return On Assets). Apabila rasio ROA rendah menunjukkan kemampuan aktiva 

perusahaan kurang produktif dalam menghasilkan laba, dan kondisi seperti ini 

akan mempersulit keuangan perusahaan dalam sumber pendanaan internal untuk 

investasi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya probabilitas financial distress. 

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu 

 Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress 

telah banyak dilakukan. Berikut ini mengenai penelitian-penelitian terdahulu 

dengan variabel dependen financial distress : 

1. Sari dan Putri (2016) 

 Penelitian ini menggunakan likuiditas dan leverage sebagai variabel 

independen.  Sedangkan variabel dependennya financial distress dengan 

profitabilitas sebagai variabel moderating. Populasi pada penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

periode 2009 sampai dengan 2013 dengan total sampel 565 perusahaan. 

Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan alat 

pengujian yang digunakan  adalah  analisis  regresi logistik.  Hasil  

penelitian ini membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap 
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financial distress, leverage berpengaruh positif terhadap financial distress, 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap financial distress, variabel 

profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara likuiditas terhadap 

financial distress, variabel profitabilitas mampu memoderasi hubungan 

antara leverage terhadap financial distress.  

2. Hastuti (2014) 

 Penelitian menguji analisis struktur kepemilikan dan karakteristik 

perusahan terhadap kemungkinan kesulitan keuangan (financial distress). 

Sampel yang digunakan pada perusahaan manufaktur di bursa efek 

indonesia tahun 2008-2012. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap financial 

distress dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. Sedangkan rasio likuiditas dan rasio aktivitas berpengaruh terhadap 

financial distress. Rasio leverage dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap financial  distress. 

3. Satriana (2013) 

 Peneitian ini menguji pengaruh corporate governance dan firm size 

terhadap perusahaan yang mengalami financial distress. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan kecuali industri perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2012. Hasil penelitian 

ini menunjukkan struktur dari corporate governance yang berpengaruh 

terhadap financial distress. Variabel jumlah dewan direksi dan jumlah 

anggota komite audit terbukti berpengaruh negatif terhadap kondisi financial 
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distress pada suatu perusahaan. sedangkan variabel lainnya berupa proporsi 

komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan 

ukuran perusahaan (firm size) terbukti tidak berpengaruh terhadap kondisi 

financial distress. 

4. Triwahyuningsih dan Muharam (2012) 

 Peneitian ini menguji mengetahui seberapa besar kemungkinan 

pengaruh sturktur kepemilikan, ukuran dewan, komisaris independen, 

likuiditas dan  leverage terhadap terjadinya kondisi financial distress pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Penelitian 

ini membuktikan bahwa variabel yang terbukti memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap terjadinya financial distress adalah kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, leverage dengan 

arah yang sesuai (kecuali untuk likuiditas) dengan yang diprediksi. Penelitian 

ini tidak berhasil membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris dan komisaris 

independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial distress.  

5. Laurenzia dab Sufiyati (2015) 

 Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan institusional, ukuran dewan 

komisaris, likuiditas, aktivitas, dan leverage terhadap financial distress 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2014.Penelitian 

menggunakan metode regresi logistik sebagai alait analisis. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa kepemilikan isntitusional adalah satu-satunya variabel 

memiliki pengaruh signifikan terhadap fianncial distress sedangkan ukuran 
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dewan komisaris, likuditas, aktivitas dan leverage  tidak memiliki pengaruh 

terhadap financial ditress. 

6. Manurung dan Wibisono (2015) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah struktur kepemilihan, 

likuiditas dan leverage memiliki kemampuan untuk memprediksi kondisi 

financial distress perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia  pada  periode 2009  

hingga 2014. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel bebas yang 

terbukti signifikan dapat memprediksi kondisi financial distress suatu 

perusahaan adalah struktur kepemilikan dengan indikator kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan asing, likuiditas dengan indikator current ratio,  

qucik ratio dan leverage dengan indikator debt ratio dan debt equity 

ratio. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepemilikan Institusi tidak 

dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

7. Shahwan (2015) 

 Penelitian ini untuk menilai tingkat praktek CG di sebuah perusahaan 

tertentu, penelitian ini membangun sebuah indeks tata kelola perusahaan 

(CGI) yang terdiri dari empat dimensi: pengungkapan dan transparansi, 

komposisi dewan direksi, hak pemegang saham dan investor relations dan 

kepemilikan dan struktur pengendalian. Berdasarkan sampel dari 86 non 

keuang perusahaan yang terdaftar di Bursa Mesir, efek CG terhadap 

kinerja dan financial distress dinilai. Tobin Q digunakan untuk menilai 
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kinerja perusahaan. Pada saat yang sama, Altman Z -score digunakan 

sebagai financial distress indikator, karena ukuran financial distress 

terbalik. Semakin besar Z -score, semakin kecil risiko dari financial 

distress. Nilai keseluruhan dari CGI, rata-rata, menunjukkan bahwa 

kualitas praktek CG dalam perusahaan Mesir yang terdaftar relatif 

rendah. Hasil tidak mendukung hubungan positif antara praktek CG 

dan kinerja keuangan . Selain itu, ada pengaruh negatif tidak 

signifikan hubungan antara praktek CG dan kemungkinan financial 

distress. Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa karakteristik spesifik 

perusahaan dapat berguna sebagai layar pertama-pass dalam menentukan 

kinerja perusahaan dan kemungkinan financial distress. 

8. Hu dan Zheng (2015) 

 Para penulis memperkirakan perusahaan yang engalami financial 

distress. Pengambilan sampel dari 378 perusahaan China yang terdaftar 

yang masuk ke financial distress antara tahun 2000 dan 2008. Financial 

distress dapat dipengaruhi oleh kemampuan jangka panjang solvabilitas, 

kemampuan likuiditas jangka pendek, pengembangan kemampuan, tingkat 

risiko, kemampuan profitabilitas, operasi kapasitas, dan kemampuan arus 

kas. Para penulis menganalisis hubungan antara struktur kepemilikan 

dengan financial distress di perusahaan-perusahaan ini, menggunakan 

metode analisis data panel. Para penulis menemukan bahwa struktur 

kepemilikan berhubungan negatif dengan financial distress. Selanjutnya, 

hasil menunjukkan bahwa status milik negara membantu perusahaan 
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dalam mengurangi financial distress mereka dan bahwa pemisahan hak 

aliran kas dan hak kontrol berhubugan positif dengan financial distress.  

9. Widarjo dan Setiawan (2009) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel  rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, profitabilitas, financial 

leverage dan pertumbuhan penjualan (sales growth) dalam memprediksi 

kondisi di mana perusahaan dikatakan dalam kondisi financial distress. 

Sampel yang digunakan perusahaan automotive and allied products yang 

terdaftar di BEI tahun 2004-2006. Hasil penelitian likuiditas yang diukur 

dengan current ratio tidak berpengaruh terhadap  financial distress  

perusahaan, likuiditas  yang  diukur  dengan  quick  ratio berpengaruh 

negatif terhadap financial distress perusahaan, likuiditas yang diukur dengan 

cash ratio tidak berpengaruh terhadap financial distress perusahaan, 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress perusahaan, 

financial leverage yang diukur dengan total liabilities to total asset tidak  

berpengaruh terhadap financial distress perusahaan,  financial leverage yang 

diukur dengan current liabilities to total asset tidak berpengaruh  terhadap  

financial  distress perusahaan, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh 

terhadap financial distress perusahaan 

10. Gobenvy (2014) 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh profitabilitas, 

financial  leverage, dan ukuran perusahaan terhadap financial distress yang 

dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Populasi 
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dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2009-2011. Sampel ditentukan  berdasarkan metode purposive sampling, 

sebanyak 90 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas 

dan leverage berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sedangkan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. 

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu 

No Judul Penelitian Peneliti Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Kemampuan 

profitabilias 

memmoderasi 

pengaruh 

likuiditas dan 

leverage terhadap 

Financial 

Distress 

Sari dan 

Putri, 

(2016) 

Likuiditas, Leverage, 

profitabiltas, dan 

Financial Distress 

Leverage dan likuditas 

berpengaruh terhadap 

financial distress. 

Variabel profitabiltas 

mampu memoderasi 

likudtas dan leverage 

terhadap financial 

distress 

2 Analisis pengaruh 

struktur 

kepemilikan dan 

karakteristik 

perusahaan 

terhadap 

kemungkinan 

financial distress 

Hastuti, 

(2014) 

Kepemilikan 

manajerial, 

Kepemelikan 

Institusional, 

likuiditas, leverage, 

aktivitas, ukuran 

perusahaan. 

financial distress 

Kepemilikan 

manjerial, likuditas 

dan aktifitas 

berpengaruh terhadap 

financial distress 

sedangkan 

kepemilikan 

institusional, leverage 

dan ukuran perushaaan 

tidak pengaruh 

terhadap financial 

distress 

3 Pengaruh 

corporate 

governance dan 

firm size terhadap 

perusahaan yang 

mengalami 

kesulitan 

keuangan 

(financial 

distress) 

 

Sastriana, 

(2013) 

Jumlah Dewan 

Direksi, Proporsi 

Dewan Komisaris 

Independen, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilkan 

Manajerial, Komite 

Audit,Ukuran 

Perusahaan 

Financial Distress 

Leverage, likuiditas 

Struktur dari corporate 

governance yang 

berpengaruh terhadap 

financial distress. 

Variabel jumlah 

dewan direksi dan 

jumlah anggota komite 

audit terbukti 

berpengaruh negatif 

terhadap kondisi 

financial distress 

padasuatu perusahaan. 

sedangkan variabel 

lainnya berupa 
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No Judul Penelitian Peneliti Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

proporsi komisaris 

independen,  

kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajerial, dan ukuran 

perusahaan (firm size) 

terbukti tidak 

berpengaruh terhadap 

kondisi financial 

distress  

4 Analisis Pengaruh 

struktur 

kepemilikan, 

ukuran dewan, 

komisaris 

independen, 

likuiditas dan 

leverage terhadap 

terjadinya kondisi 

financial distress 

Triwahyu

ningsih 

dan 

Muharam, 

(2012) 

Kepemilikan 

manajerial, 

Kepemilikan 

institusional, 

Ukuran dewan 

direksi, Ukuran 

dewan komisaris, 

Komisaris 

independen, 

Likuiditas, 

Leverage 

Financial Distress 

Variabel yang 

mempengaruhi 

financial distress 

adalah kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

isntitusional, ukuran 

dewan direksi,  

leverage dengan arah 

yang sesuai kecuali 

likuiditas sedangkan 

yang tidak 

berpengaruh ada 

ukuran dewan 

komisaris dan 

komisaris independen 

5 Pengaruh 

Kepemilikan 

Institusional 

,Ukuran dewan 

Komisaris, 

Likuiditas, 

Aktivitas, dan 

Leverage 

Terhadap 

Financial 

Distress 

perusahaan  

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode 2013-

2014 

Laurenzia 

dan 

Sufiyati, 

(2015) 

Kepemilikan 

Institusional , 

Ukuran dewan 

Komisaris, 

Likuiditas, Aktivitas, 

Leverage dan 

Financial Distress 

 Likuiditas dan 

leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

financial distress 

6 Analisis pengaruh 

struktur 

kepemilikan, 

likuiditas dan 

Leverage 

Manurung 

dan 

Wibisono 

(2015) 

Struktur 

kepemilikan,  

Likuiditas, 

Leverage, dan  

Financial Distress 

Kepemilikan 

manajerial dan 

leverage berpengaruh 

terhadap financial 

distress 
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No Judul Penelitian Peneliti Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

Terhadap 

Financial 

Distress 

perusahaan  

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode 2009-

2014 

7 Pengaruh 

corporate 

governance 

terhadap kinerja 

keuangan dan 

financial distress 

Shahwan 

2015 

Corporate 

governance, Kinerja 

keuangan dan 

Financial Distress 

Struktur kepemilikan 

dan likuiditas 

berpengaruh terhadap 

financial distress 

Leverage berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

keuangan 

8 Apakah struktur 

kepemilkan 

mempengaruhi 

tingkat korporasi 

financial distress 

di cina 

Dan Hu 

dan 

Zheng, 

2015 

Struktur 

Kepemillikan dan 

financial distress 

Struktur kepemilikan 

berpengaruh pada 

financial distress 

9 Pengaruh Rasio 

Keuangan 

Terhadap Kondisi 

Financial 

Distress 

Perusahaan 

Otomotif 

Widarjo 

dan 

Setiawan 

2009 

Likuiditas, 

Profitabiltas, 

leverage, sales 

growth, dan 

Financial Distress 

Likuiditas dan 

leverage tidak 

berpengaruh terhadap 

financial distress 

Profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

negatif financial 

distress 

10 Pengaruh 

Profitabilitas, 

Financial 

Leverage dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Financial 

Distress 

Perusahaan 

Manufatur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Tahun 2009-2011  

Gobenvy 

2014 

Profitabiltas, 

Leverage,  Ukuran 

Perusahaan, dan 

Financial Distress 

Profitabilitas dan 

leverage berpengaruh 

terhadap financial 

distress sedangkan 

ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap financial 

distress 
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2.4 Kerangka Berpikir 

 Berdasarkan tinjauan teori yang digunakan, maka dapat disusunlah 

hipotesis penelitian yang digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut: 

2.4.1 Pengaruh Leverage Terhadap Financial Distress 

 Leverage menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

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

ini diperlukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang 

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

dilikuidasi atau dibubarkan Widarjo dan Setiawan (2009). 

 Menurut Agusti (2013), Kemungkinan kegagalan perusahaan akan 

semakin besar jika nilai rasio leverage perusahaan juga besar, sebab perusahaan 

dengan nilai rasio leverage yang tinggi berarti perusahaan tersebut mempunyai 

banyak tanggungan kewajiban atas pemerolehan pendanaan perusahaan yang 

tidak didukung dengan jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Sebaliknya apabila 

nilai rasio leverage perusahaan kecil, maka semakin rendah kemungkinan 

kegagalan perusahaan. Apabila rasio menunjukan angka yang besar berarti hutang 

perusahaan lebih besar dari total aktiva yang dimiliki perusahaan, dengan 

demikian total hutang yang dimiliki perusahaan tidak dapat sepenuhnya ditutupi 

total aktiva yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap terjadinya financial distress ini sesuai dengan 

Pecking Order Theory.  

 Beberapa penelitian berikut disajikan untuk mendukung pengaruh leverage 

terhadap financial distress. Penelitian yang dilakukan oleh Almila dan Kristiadji 
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(2003) menemukan bahwa rasio leverage berpengaruh positif dan dominan dalam 

mempengaruhi financial distress. Penelitian Orina Andre (2013), melalui regresi 

logistik telah diketahui bahwa leverage memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

memprediksi financial distress. Hasil dari pengujian tersebut menunjukkan bahwa 

leverage memiliki pengaruh signifikan dan positif dalam memprediksi financial 

distress. 

2.4.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap Financial Ditress 

 Berdasarkan agency theory, pengungkapan rasio likuiditas merupakan 

salah satu bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan sebagai agent kepada 

pemegang saham (principal). Teori ini menyatakan bahwa telah terjadi 

kesepakatan diantara kedua belah pihak antara pemegang saham dan manajemen. 

Menurut Lambert (2011) dalam Sunarto (2009), menyatakan bahwa dalam 

kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimumkan utilitas pemilik 

(principal), dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen (agent) untuk 

menerima reward. Manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak didasarkan pada 

kinerja perusahaan. 

 Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk dapat memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini berguna untuk bank, kreditor 

jangka pendek, manajemen, dan kreditor jangka panjang. Bank dan kreditor 

jangka pendek menggunakan rasio ini untuk menganalisa dan menginterpretasikan 

posisi keuangan jangka pendek, sedangkan manajemen menggunakannya untuk 

melihat efisiensi modal kerja yang digunakan perusahaan. Prospek, deviden, dan 

pembayaran bunga juga dapat dilihat melalui analisis rasio ini yang berguna bagi 
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kreditor jangka panjang dan pemegang saham (Munawir, 1999 dalam Rahmawati, 

2015). 

 Rasio likuiditas adalah rasio pembagian jumlah aset lancar perusahaan 

dibagi dengan kewajiban jangka pendek perusahaan yang sedang ditanggungnya. 

Setidaknya perusahaan mempunyai rasio likuiditas lebih dari 2 agar dapat 

dikatakan bahwa perusahaan dalam kondisi likuid. Berarti perusahaan mempunyai 

aset lancar dua kali lebih besar dari pada kewajiban lancarnya, sehingga jika 

dibutuhkan dana untuk menutup kewajiban lancarnya sewaktu-waktu perusahaan 

dapat menyediakan dana tersebut dengan cepat. Jika kondisi perusahaan seperti 

ini maka kemungkinan perusahaan dapat terhindar dari financial distress. 

 Sebaliknya ketika perusahaan mempunyai kewajiban jangka pendek yang 

lebih besar dari pada aset lancarnya, perusahaan tidak dapat membayar tagihan 

kewajiban lancarnya sewaktu-waktu, sehingga perusahaan dapat mengalami 

kesulitan keuangan yang dapat memicu munculnya hutang baru untuk menutup 

kewajiban lancar yang jatuh tempo (Ardiyanto, 2011 dalam Agusti, 2013). Hal ini 

juga sesuai dengan penelitian Almilia dan Kristijadi (2003) yang menyatakan 

bahwa rasio likuiditas (CA/CL) merupakan salah satu rasio yang dominan 

mempengaruhi financial distress. Penelitian lain oleh Indra Hastuti (2014) 

menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap kondisi financial 

distress. 

 Menurut Sari dan Putri (2016) financial distress dapat diukur 

menggunakan rasio likuiditas. Suatu perusahaan yang memiliki kewajiban yang 

jatuh tempo dalam waktu yang bersamaan akan menyebabkan financial 
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distress. Kewajiban ini dapat dibayar menggunakan aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan. Sebagian kekayaan perusahaan tercermin dari aktiva lancar. 

Semakin banyak aktiva lancar yang dimiliki, maka perusahaan akan membayar 

kewajibannya tepat waktu, sehingga tidak akan mengalami kondisi financial 

distress.  

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Financial Ditress 

 Kepemilikan manajerial merupakan salah satu faktor dari terjadinya 

financial distress. Kepemilikan manajerial pada perusahaan diharapkan dapat 

menurunkan konflik-konflik keagenan tersebut, karena kepemililikan manajemen 

menunjukan bahwa perusahaan dimiliki oleh kalangan pengelolaan perusahaan 

sendiri, dengan kata lain para pemilik (prinsipal) ini juga berfungsi sebagai 

pengelola agen perusahaan tersebut. Keadaan seperti ini tentunya akan 

menambahkan keefektifan sekaligus kejelasan penerimaan informasi berupa 

perintah kerja dan motivasi pengelola yang merangkap sebagai pemilik dalam 

pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang baik bertujuan untuk menghasilkan 

pendapatan yang lebih banyak sehingga perusahaan dapat dimungkinkan aman 

dari ancaman financial distress Agusti (2013). 

 Manajemen perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik dengan 

diproksikan adanya kepemilikan manajerial yang besar sehingga tanggung jawab 

manajer untuk mengelola perusahaan akan semakin besar. Ditambah dengan bukti 

dari pihak ekstern perusahaan yang memberikan pernyataan bahwa perusahaan 

tersebut merupakan perusahaan dengan penerapan mekanisme corporate 

governance yang berkualitas maka akan meningkatkan kepercayaan publik bahwa 



57 

 

perusahaan memiliki financial distress yang rendah dan laba perusahaan sangat 

berkualitas. 

 Teori agensi secara jelas menentukan hubungan ini dimana semakin tinggi 

kepemilikan manajerial seorang manajer maka akan semakin banyak juga 

informasi yang dimiliki dalam perusahaan dalam mengantisipasi terjadinya 

financial distress. Jensen dan Meckling, (1976) menyatakan bahwa manajer 

memiliki kecenderungan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari sumber 

daya perusahaan untuk konsumsi sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pihak 

manajemen lebih menekankan pada keuntungan semata. Sedangkan pemilik 

berharap manajer mampu mengelola perusahaan dengan baik dan memperoleh 

laba yang tinggi. 

2.4.4 Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Leverage Terhadap Financial 

Distress 

 Analisis rasio leverage diperlukan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajibannya (baik itu jangka pendek 

maupun jangka panjang) Hidayat (2013). Rasio leverage menekankan pada 

seberapa besar proporsi hutang yang digunakan dalam pendanaan aset perusahaan. 

Di samping itu, dalam teori keagenan kelangsungan hidup perusahaan berada di 

tangan agen. Apakah agen memutuskan untuk melakukan pendanaan dari pihak 

ketiga atau tidak. 

 Namun jika proporsi hutang yang dimiliki perusahaan terlalu besar, maka 

perlu dipertanyakan apakah terjadi kesalahan pengambilan keputusan oleh agen 

dalam mengelola perusahaan atau agen memang sengaja bertindak sesuatu yang 
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hanya mementingkan dirinya sendiri. Oleh karena itu keputusan agen mengenai 

pendanaan aset perusahaan sangatlah penting, karena jika agen terlalu banyak 

menggunakan dana pihak ketiga sebagai pendanaannya, maka akan timbul 

kewajiban yang lebih besar di masa mendatang, dan hal itu akan mengakibatkan 

perusahaan akan rentan terhadap kesulitan keuangan atau financial distress 

Hidayat (2013).  

 Dalam penelitian sebelumnya pengaruh leverage terhadap financial 

distress terjadi inkonsistenan. Pada hasil pengujian Claudia laurenzia dan Sufiyati 

(2015) leverage juga tidak beperngaruh terhadap kondisi  financial distress. Hasil 

pengujian hipotesis Sari dan Putri (2016) Menunjukan leverage berpengaruh 

terhadap kondisi  financial distress. 

 Sehingga menambah variabel profitabiltas untuk memoderasi. Sesuai 

dengan teori keagenan profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan laba bersih 

perusahaan. Apabila laba perusahaan yang tinggi maka kemampuan perusahaan 

dalam membayar hutang akan meningkat, selain itu akan mengurangi resiko 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan (financial distress) karena laverage 

perusahaan menurun sesuai dengan pecking order theory.  

 Profitabilitas  dipilih  karena setiap keuntungan yang diperoleh 

perusahaan dari kegiatan  produksinya akan mampu menambah aktiva 

perusahaan serta dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Laba 

yang didapatkan akan digunakan  kembali  sesuai  kepentingan  perusahaan.  

Perusahaan  yang  tidak mendapatkan laba akan menggunakan aktiva yang 

dimiliki untuk membiayai operasional, membayar dividen, dan membayar 



59 

 

utang. Jika aktiva yang dimiliki tidak cukup maka pembayaran tersebut akan 

tertunda (Sari dan Putri, 2016). 

2.4.5 Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Likuiditas Terhadap Financial 

Distress 

 Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek menggunakan aktiva lancar. Sebagian kekayaan perusahaan 

tercermin dari aktiva lancar. Semakin banyak aktiva lancar yang dimiliki, maka 

perusahaan akan membayar kewajibannya tepat waktu, sehingga tidak akan 

mengalami kondisi financial distress. Namun kelebihan aktiva lancar juga 

berdampak tidak baik bagi perusahaan. Kewajiban yang harus dibayarkan masa 

kini adalah akibat dari perjanjian dimasa lalu. Suatu perusahaan yang memiliki 

kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu yang bersamaan akan menyebabkan 

financial distress (Sari dan Putri, 2016). 

  Menurut teori keagenan, keputusan hutang piutang perusahaan ada di 

bawah kendali agen. Oleh sebab itu, adanya kewajiban keuangan yang jatuh 

tempo pada saat ini adalah akibat dari keputusan agen yang pada masa lalu 

memutuskan untuk melakukan pinjaman atau kredit pada pihak luar perusahaan. 

Jika suatu perusahaan mempunyai total kewajiban yang jatuh tempo terlalu 

banyak, maka perlu dilakukan penelusuran apakah ada kesalahan pada agen dalam 

mengelola perusahaan, karena jika keadaan tersebut tidak cepat ditangani maka 

akan mendekatkan perusahaan pada kondisi financial distress Hidayat(2013). 

Penambahan variabel profitabiltas sebagai variabel moderasi didukung 

oleh penelitian terdahulu mengenai pengaruh likuditas terhadap financial distress 
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yang hasilnya fluktuatif. Pada hasil pengujian Claudia laurenzia dan Sufiyati 

(2015) likuiditas tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress sedangkan 

menurut hasil pengujian hipotesis dari penelitian Indra Hastuti (2014) rasio 

likuiditas berpengaruh terhadap kondisi financial distress.  

  Menurut Hidayat (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa rasio 

likuiditas yang menggunakan current ratio (CR) dalam pengukurannya signifikan 

berpengaruh negatif terhadap kemungkinan terjadinya financial distress di suatu 

perusahaan. Itu menunjukan semakin besar ketersediaan aktiva perusahaan yang 

dihasilkan laba dalam melunasi kewajiban lancarnya, maka semakin kecil 

perusahaan mengalami financial distress. Perusahaan yang memiliki profitabilitas 

cukup tingi akan membuat aktiva lancar perusahaan meningkat. Hal itu 

berdampak pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar yang 

akan meningkat pula. Sehingga perusahaan dapat terhindar dari kondisi financial 

distress. 

2.4.6 Profitabilitas Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Manajerial 

Terhadap Financial Distress  

  Kepemilikan manajerial diasumsikan mampu mengurangi masalah 

keagenan yang timbul pada suatu perusahaan Triwahyuningsih dan Muharam 

(2012). Menurut penelitian Triwahyuningsih dan Muharam (2012), dengan 

terjadinya peningkatan pada kepemilikan manajerial maka akan mampu 

mendorong turunnya potensi kesulitan keuangan. Hal ini  akan mampu 

menyatukan kepentingan antara pemegang saham dan manajer sehingga mampu 

menurunkan potensi terjadinya kesulitan keuangan (financial distress). 
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  Banyak penelitian terdahulu yang menggunakan kepemilikan manajerial 

sebagai salah satu faktor untuk memprediksi financial distress. Penelitian oleh 

Dian Sastriana faud (2013), menunjukan kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap kondisi financial distress. Menurut hasil pengujian 

hipotesis dari penelitian Indra Hastuti (2014), menunjukan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap financial distress. Dengan perbedaan riset 

empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap financial distress 

mendorong peneliti menambahkan variabel profitabilitas sebagai variabel 

moderating. 

  Rasio profitabiltas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas manajemen berdasakan hasil pengambilan yang dihasilkan dari 

penjualan dan investasi (Weston dan Copeland 1995 oleh widarjo dan Setiawan 

2009). Profitabiltas dalam penelitian ini diukur dengan menggunaka ROA (return 

on asset). Widarjo dan Setiawan 2009 mengatakan Return on asset yang tinggi 

menunjukan efisiensi manajemen asset, yang berarti perusahaan mampu 

menggunakan asset yang dimiliki untuk menghasilkan laba dari penjualan dan 

investasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sejalan teori agensi. 

Dengan adanya profitabilitas yang tinggi para manajemen akan lebih 

banyak berinvestasi pada perusahaannya sendiri, maka kepemilikan manjerial 

akan lebih besar. Dengan besarnya jumlah kepemilikan manajerial akan 

meningkatkan kinerja manajemen dalam mengembangkan usahanya. Proporsi 

kepemilikan manajerial yang besar juga akan memberikan rasa aman kepada para 

investor luar dalam memberikan kepercayaan kepada manajemen. Karena 
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manajemen memiliki proposi saham perusahaan akan lebih bertanggung jawab 

terhadap perusahaan yang dikelola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Kerangka Berpikir 

2.5 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka berfikir yang disajikan di atas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1 Leverage bepengaruh positif terhadap financial distress 

H2 Likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress 

H3 Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap financial distress 

H4 Profitabiltas memoderasi pengaruh leverage terhadap financial distress  

H5 Profitabiltas memoderasi pengaruh likuiditas terhadap financial distress  

H6 Profitabiltas memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap financial 

distress 
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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris 

mengenai pendeteksian perusahaan yang mengalami financial distress melalui 

leverage, likuidasi, dan kepemilikan manajerial dengan profitablitas sebagai 

variabel moderating. Sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan analisis regresi logistik dan uji selisih nilai 

mutlak. 

Berdasarkan pengujian hipotesis, maka hasil penelitiannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Levarage berpengaruh positif signifikan terhadap financial distress. 

2. Likuidasi tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

4. Profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap financial 

distress. 

5. Profitabilitas mampu memoderasi pengaruh likuidas terhadap financial 

distress.  

6. Profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial 

terhadap financial distress. 
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1.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, diharapkan lebih memperhatikan laporan keuangan 

terutama faktor-faktor yang dapat memprediksi financial distress karena 

dengan perusahaan mengetahui kondisi apa yang terjadi dalam keuangannya 

manajemen lebih mudah mengatasi kondisi keuangan agar tidak terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan perusahaaan yang dapat merugikan bahkan 

membuat bangkrut perusahaan. 

2. Bagi investor, diharapkan lebih memperhatikan dan menganalisis faktor-

faktor yang dapat memprediksi financial distress sebelum melakukan 

investasi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya: 

a) Pendeteksian perusahaan yang mengalami financial distress dalam 

penelitian ini menggunakan model Beneish M-Score, yang hasilnya 

mengindikasikan perusahaan mengalami financial distress atau tidak. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alat ukur lain untuk 

memprediksi financial distress sehingga memberikan hasil yang lebih 

valid atau menggunakan data perusahaan yang semua sampel mengalami 

fianacial distress sehingga penelitian menggunakan data rasio.  

b) Menggunakan variabel moderating lain yang mampu memperkuat 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
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c) Kebanyakan perusahaan pertambangan memiliki kepemilikan manajerial 

dengan nilai yang sama setiap tahunnya dan bahkan sama sekali tidak 

memiliki kepemilkan manajerial sama sekali sehingga mungkin untuk 

penelitian selanjutnya mengamati perusahaan yang lain. 

d) Populasi yang digunakan hanya perusahaan pertambangan yang terdaftar 

di bursa efek indonesia dalam periode berjalan tahun 2013-2015. oleh 

karena itu, penelitian selanjutnya memperluas objek penelitian dan periode 

pengamatannya dan menggunakan alat uji lain. 

e) Profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan leverage dan 

kepemilikan manajerial terhadap financial distress sehingga menarik untuk 

mengganti variabel moderating ke variabel intervening melihat korelasi 

antar variabel cukup tinggi. 
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