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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian untuk memprediksi kegagalan perusahaan telah 

banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Rahmy (2015)  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh profitabilitas, 

financial leverage, sales growth dan aktivitas terhadap financial distressyang 

dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress.Sedangkan financial leverage, sales growth dan aktivitas tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. 

Persamaan : 

a) Variabel dependen yang digunakan yaitu financial distress 

b) Variabel independen yang sama yaitu Return on asset dan sales growth 

c) Sampel yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

Perbedaan : 

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada pada variabel independen 

yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan aktivitas dan 
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financial leverage sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan current 

ratio dan ukuran perusahaan. 

2. Mesisti Utami (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh aktivitas, leverage, 

dan pertumbuhan perusahaan dalam memprediksi financial distresspada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa (1) aktivitas yang diukur dengan inventory turnover 

tidak berpengaruh signifikan dalam memprediksi financial distress; (2) 

leverage yang diukur dengan debt ratio mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan dalam memprediksi financial distress; dan (3) pertumbuhan 

perusahaan yang diukur dengan sales growth mempunyai pengaruh negatif 

dan signifikan dalam memprediksi financial distress. 

Persamaan : 

a) Variabel dependen yang digunakan yaitu financial distress 

b) Variabel independen yang sama yaitu sales growth 

c) Sampel perusahaan yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Perbedaan :  

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen yang 

digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan aktivitas dan financial 

leverage sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan current ratio, 

Return on asset dan ukuran perusahaan. 
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3. Hui Hu dan Milind Sathye (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi kesulitan keuangan 

perusahaan, yang merupakan perusahaan GEM Hong Kong. Metode analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwamodel yang mencakup variabel profitabilitas, 

solvabilitas, likuiditas, dan makro ekonomi adalah prediktor yang lebih baik 

untuk mendeteksi kesulitan keuangan. 

Persamaan :  

a) Variabel dependen yang digunakan yaitu financial distress 

b) Variabel independen yang digunakan current ratio 

Perbedaan: 

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada sampel yang diuji, pada 

penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan GEM Hong Kong 

sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu terdapat perbedaan pada 

variabel independen yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan 

variabel makro ekonomi, Profit margin dan debt to total asset sedangkan 

pada penelitian saat ini menggunakan current ratio,sales growth,Return on 

asset dan ukuran perusahaan. 

4. Idyastari Arasy (2014) 

Penelitian ini bertujuan untukmengetahui pengaruh rasio keuangan yang 

terdiri dari lima rasio yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan dalam memprediksi 



13 

 

 

kondisi financial distress pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar 

di BEI periode 2009-2012.Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel rasio 

likuiditas dan pertumbuhan mempunyai pengaruh yang positif dan tidak 

signifikan, variabel profitabilitas mempunyai pengaruh yang negatif dan 

signifikan dan variabel rasio solvabilitas/leverage mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan. Rasio solvabilitas/leverage berpengaruh dominan 

terhadap kondisi financial distress. 

Persamaan : 

a) Variabel dependen yang digunakan yaitu financial distress 

b) Variabel independen yang sama yaitu Return on asset, sales growth dan 

current ratio 

Perbedaan : 

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada sampel yang diuji, pada 

penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan tekstil dan garmen 

sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu terdapat perbedaan pada 

variabel independen yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan 

debt ratio dan inventory turn over sedangkan pada penelitian saat ini 

menggunakan ukuran perusahaan. 

5. Orchid Gobenvy (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh profitabilitas, 

financial leverage, dan ukuran perusahaan terhadap financial distressyang 



14 

 

 

dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa profitabilitas dan financial leverage berpengaruh 

signifikan terhadap financial distress. Sedangkan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress. 

Persamaan : 

a) Variabel dependen yang digunakan yaitufinancial distress 

b) Variabel independen yang sama yaitu Return on asset dan ukuran 

perusahaan. 

c) Sampel yang digunkan yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

Perbedaan : 

Perbedaan pada penelitian ini terletak variabel independen yang 

digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan leverage sedangkan pada 

penelitian saat ini menggunakan ukuran perusahaan dan current ratio. 

6. Atika, Darminto, dan Siti Ragil Handayani (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa rasio keuangan 

yang terdiri dari lima rasio yaitu current ratio, profit margin, debt ratio, 

current liabilities to totalasset, sales growth dan inventory turn over dalam 

memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan tekstil dan garmen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 –2011. Metode analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Current Ratio, Debt Ratio dan CLTA merupakan rasio yang dapat 
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digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress perusahaan. 

Sedangkan Profit Margin, Sales Growth dan InventoryTurn Over tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress perusahaan. 

Persamaan : 

a) Variabel dependen yang digunakan yaitu financial distress 

b) Variabel independen yang sama yaitu current ratio,Return on asset dan 

Sales Growth 

Perbedaan : 

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada sampel yang diuji, pada 

penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan tekstil dan garmen 

sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan perusahaan manufaktur. 

Selain itu terdapat perbedaan pada variabel independen yang digunakan, pada 

penelitian terdahulu menggunakan debt ratio, current liabilities to total asset 

dan inventory turn over sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan 

ukuran perusahaan dan sales growth. 
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Terdapat persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dan 

penelitian saat ini sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU 

No 
Peneliti 

(Thn) 
Variabel Hasil 

1 Rahmy 

(2015) 

Variabel bebas (X) = 

Profitabilitas, Financial 

Leverage, Sales Growth 

/Pertumbuhan Penjualan, 

Aktivitas 

variabel terikat (Y) = 

financial distress 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress. 

Sedangkan financial leverage, sales 

growth dan aktivitas tidak 

berpengaruh terhadap financial 

distress. 

2 Mesisti  

Utami 

(2015) 

Variabel bebas (X) = 

Aktivitas , Leverage, 

Pertumbuhan Perusahaan 

variabel terikat (Y) = 

financial distress 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

(1) aktivitas yang diukur dengan 

inventory turnover tidak berpengaruh 

signifikan dalam memprediksi 

financial distress; (2) leverage yang 

diukur dengan debt ratio mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan 

dalam memprediksi financial 

distress; dan (3) pertumbuhan 

perusahaan yang diukur dengan sales 

growth mempunyai pengaruh negatif 

dan signifikan dalam memprediksi 

financial distress 

3 Hui Hu 

dan 

Milind 

Sathye 

(2015) 

Variabel bebas (X) = profit 

margin ,debt to total asset, 

current ratio,dan  makro 

ekonomi  

variabel terikat (Y) = 

financial distress 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwamodel yang mencakup 

variabel 

profitabilitas,solvabilitas,likuiditas, 

dan makro ekonomi adalah prediktor 

yang lebih baik untuk mendeteksi 

kesulitan keuangan. 

4 Idyastari 

Arasy 

(2014) 

Variabel bebas (X) = Rasio 

Likuiditas, 

Rasio Solvabilitas, 

Rasio Profitabilitas, 

Rasio Aktivitas, 

Rasio Pertumbuhan 

variabel terikat (Y) = 

financial distress 

Hasil penelitian menggunakan 

analisis regresi logistik menunjukkan 

bahwa variabel rasio likuiditas dan 

pertumbuhan mempunyai pengaruh 

yang positif dan tidak signifikan, 

variabel profitabilitas mempunyai 

pengaruh yang negatif dan signifikan 

dan variabel rasio 
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2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Signalling Theory 

Akerlof (1970) sudah lama menyatakan teori sinyal (signalling theory), yang 

menggambarkan adanya kesenjangan antara pengirim dan penerima berita 

(informasi). Pihak pengirim berita memiliki posisi superior dibandingkan dengan 

pihak penerima karena bisa menentukan jenis informasi macam apa yang akan 

disebarkan. Dan informasi yang disebarkan akan menentukan persepsi publik 

terhadap pengirim berita. (Kompas,2006) 

Menurut Sudana (2011:153) berdasarkan Signalling theory, perusahaan 

yang mampu menghasilkan laba cenderung meningkatkan jumlah utangnya, 

karena tambahan pembayaran bunga akan diimbangi dengan laba sebelum pajak. 

solvabilitas/leverage mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan. 

Rasio solvabilitas/leverage 

berpengaruh dominan terhadap 

kondisi financial distress. 

5 Orchid 

Gobenvy 

(2014) 

Variabel bebas (X) = 

Profitabilitas, Financial 

Leverage, Ukuran Perusahaan 

variabel terikat (Y) = 

financial distress 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

profitabilitas dan financial leverage 

berpengaruh signifikan terhadap 

financial distress. Sedangkan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap financial 

distress. 

6 Atika, 

Darminto, 

dan Siti 

Ragil 

Handayani 

(2013) 

Variabel bebas (X) = Current 

ratio, 

Debt ratio, profit margin 

Current liabilities to Total 

Aset, 

Inventory turnover, dan Sales 

growth 

variabel terikat (Y) = 

financial distress 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Current Ratio, Debt Ratio dan CLTA 

merupakan rasio yang dapat 

digunakan untuk memprediksi 

kondisi financial distressperusahaan. 

Sedangkan Profit Margin, Sales 

Growth dan Inventory Turn Over 

tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi kondisi financial 

distress perusahaan. 
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Suatu perusahaan yang memprediksi labanya rendah akan cenderung untuk 

menggunakan tingkat utang yang rendah. Semakin sukses suatu perusahaan, 

kemungkinan akan menggunakan lebih banyak utang. 

Menurut Hendrianto (2012:63), teori signaling dalam topik financial 

distressmenjelaskan bahwa jika kondisi keuangan dan prospek perusahaan baik, 

manajer memberi sinyal dengan menyelenggarakan akuntansi liberal. Sebaliknya, 

jika perusahaan dalam kondisi financial distressdan mempunyai prospek yang 

buruk, manajer memberi sinyal dengan menyelenggarakan akuntansi konservatif. 

Signaling theory dalam memprediksi kondisi financial distress dapat 

menunjukkan dan memberikan sinyal berupa informasi mengenai kondisi 

keuangan perusahaan serta baik atau buruknya prospek suatu perusahaan tersebut, 

karena investor memandang kondisi keuangan perusahaan sebagai sinyal dari nilai 

perusahaan. Terdapat dua informasi dalam signalling theory yakni bad news dan 

good news. Dikatakan bad news jika kondisi keuangan yang diberikan kepada 

manajemen tidak sesuai dengan yang diharapkan dan dikatakan good news jika 

kondisi keuangan yang diberikan kepada manajemen sesuai dengan yang 

diharapkan bahkan bisa lebih baik dari yang diinginkan. Jika pihak manajemen 

memahami dan pintar untuk mengolah bad news maka kemungkinan perusahaan 

untuk memperbaiki usahanya menjadi lebih baik pun bisa diwujudkan dan 

kemungkinan terjadinya financial distress pun dapat diminimalisir. 

Ketika seorang manajer menyadari adanya informasi yang tidak baik 

mengenai perusahaan misal laporan keuangan perusahaan mengalami penurunan 
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jumlah laba maka seorang manajer harus segera mengatasi permasalahan yang 

terjadi agar nantinya tidak terjadi kesulitan keuangan perusahaan (financial 

distress) yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Oleh sebab itu, teori signalling 

digunakan untuk memberikan sinyal kepada para manajer tentang informasi yang 

baik dan buruk bagi perusahaan agar seorang manajer dapat mengambil tindakan 

atau langkah cepat dalam menyelesaikan masalah khususnya masalah kesulitan 

keuangan (financial distress) yang timbul di suatu perusahaan. 

2.1.2 Pengertian Financial distress 

Menurut Mamduh (2009:278), financial distressdapat digambarkan dari dua titik 

ekstrem yaitu kesulitan likuiditas jangka pendek sampai insolvabel. Kesulitan 

keuangan jangka pendek biasanya bersifat jangka pendek, tetapi bisa berkembang 

menjadi parah. Financial distressmenurut Atmaja (2008: 258) adalah kondisi 

dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. 

Menurut Imam (2012), Financial distressmerupakan kondisi dimana keuangan 

perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Financial distressterjadi 

sebelum kebangkrutan.Model financial distressperlu untuk dikembangkan, karena 

dengan mengetahui kondisi financial distressperusahaan sejak dini diharapkan 

dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi yang mengarah kepada 

kebangkrutan. Apabila kondisi financial distressini diketahui sejak awal, 

diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut sehingga 

perusahaan tidak akan masuk ke tahap kesulitan yang lebih berat seperti 

kebangkrutan atau likuidasi. 
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Christanty (2010:22) menyatakan bahwa istilah kesulitan keuangan 

(financial distress) digunakan untuk mencerminkan adanya permasalahan 

likuiditas yang tidak dapat dijawab atau diatasi tanpa harus melakukan perubahan 

skala operasi atau restrukturisasi perusahaan. Pengelolaan kesulitan keuangan 

jangka pendek yang tidak tepat akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar 

(insolvable) dan akhirnya mengalami kebangkrutan 

2.1.3 Dampak Dan Faktor-Faktor Penyebab Financial distress 

Salah satu dampak financial distressadalah dapat membawa perusahaan 

mengalami kesulitan dalam membayarkan kewajiban yang ditanggung. Menurut 

Anggarini (2010), perusahaan yang mengalami financial distress(kesulitan 

keuangan) akan menghadapi kondisi:  

a) Tidak mampu memenuhi jadwal atau kegagalan pembayaran kembali hutang 

yang sudah jatuh tempo kepada kreditor.  

b) Perusahaan dalam kondisi tidak solvable (insolvency).  

Ketika perusahaan mengalami kegagalan bisnis yang terlihat dari 

pendapatan perusahaan yang tidak dapat menutupi biaya perusahaan yang timbul. 

Berarti jika terjadi hal demikian, perusahaan sedang mengalami kerugian, yang 

berimbas pada kewajiban perusahaan untuk menutupi kekurangan biaya yang 

terjadi dengan sumber-sumber pendanaan yang lain. 

Financial distressdapat terjadi oleh beberapa faktor yang disebabkan oleh 

tekanan faktor eksternal perusahaan dan faktor internal perusahaan. Faktor 
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ekstemal perusahaan berupa tekanan terjadinya fluktuasi kurs valuta asing dan 

tingkat suku bunga bank, sedangkan tekanan faktor-faktor internal perusahaan 

dapat berupa inefisiensi dalam pengelolaan aset, ekuitas, kewajiban, laba bersih, 

penjualan, dan modal disetor perusahaan . Pengelolaan faktor-faktor ini sangat 

mempengaruhi perusahaan terkena masalah financial distress atau tidak. 

2.1.4 Analisa Laporan Keuangan 

Christanty (2010:2) menyatakan bahwa financial distresssuatu perusahaan dapat 

dilihat dan diukur melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis laporan 

keuangan. Analisis rasio keuangan menurut Jumingan (2011:242) merupakan 

teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu di 

dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu mupun secara 

simultan. 

Hasil analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang 

kekuatan dan kelemahan perusahaan. dengan mengetahui kelemahan perusahaan, 

manajemen akan dapat melakukan tindakan perbaikan. dengan adanya kelemahan 

dan kekuatan yang dimiliki maka akan tergambar kinerja perusahaan. Hasil 

analisis laporan keuangan ini tercermin dalam rasio-rasio keuangan perusahaan. 

Rasio-rasio keuangan yang dihasilkan dari analisis laporan keuangan inilah yang 

merupakan indikator yang digunakan untuk memprediksi terjadinya financial 

distress.  

Tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai 

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Secara umum laporan keuangan 
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bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat 

tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan mampu memberikan 

informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki 

kepentingan terhadap perusahaan. 

2.1.5 Rasio-Rasio Keuangan dalam Memprediksi Financial distress 

a) Rasio Likuiditas 

Menurut Munawir (2010:70) Rasio Likuiditas, yaitu rasio yang 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya (termasuk bagian dari kewajiban jangka panjang yang telah 

berubah menjadi kewajiban jangka pendek).Menurut Kasmir (2012:110) 

terdapat Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan terdiri dari: 

1. Rasio lancar (current ratio) 

Rasio lancar  atau current ratio, merupakan rasio untuk mengukur 

kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau 

utang. 

2. Rasio cepat (quick ratio) 

Rasio cepat atau quick ratio, merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan memenuhi atau membayar kewajiban atau 

utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa 

memperhitungkan nilai sediaan (inventory). 
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3. Rasio kas (cash ratio) 

Rasio kas atau cash ratio,merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar 

utang. 

4. Rasio Perputaran Kas (Cash Turnover) 

Rasio perputaran kas atau cash turnover digunakan untuk mengukur 

tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk 

membayar tagihan dan membiayai penjualan. 

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. 

b) Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu 

dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas manajemen 

dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Efektifitas manajemen disini 

dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi 

perusahaan. Menurut Imam Mas’ud (2012), Rasio profitabilitas digunakan 

untuk mengukur seberapa efektif pengelolaan perusahaan sehingga 

menghasilkan keuntungan.Menurut Kasmir (2012:115), rasio profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 



24 

 

 

keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas 

manajemen suatu perusahaan. 

Jenis-jenis rasio Profitabilitas yang dapat digunakan terdiri dari: 

1. Profit Margin 

Profit Margin Merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur margin laba atas penjualan. 

2. Return On Investment (ROI) atau Return on asset(ROA) 

Return On Investment (ROI) atau Return on asset(ROA) merupakan 

rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang 

digunakan dalam perusahaan. 

3. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE)  atau rentabilitas modal sendiri, merupakan 

rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

4. Laba Per Lembar Saham 

Laba Per Lembar Saham (Earning Per Share),merupakan rasio untuk 

mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi 

pemegang saham. 

Menurut Keown (2008:88), indikator yang dapat digunakan sebagai 

pengukuran profitabilitas perusahaan adalah ROA (Return on asset) yang 

merupakan pengembalian atas aset yang digunakan untuk menghasilkan 

pendapatan bersih perusahaan. 
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c) Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah skala yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan yang dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain : total aset, 

log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan diukur dari 

logaritma natural dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Orchid, 

2014). 

d) Sales Growth 

Menurut Kasmir (2010:116) Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang 

menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi 

ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor 

usahaanya.Menurut Idyastary (2014), Rasio pertumbuhan yang diukur 

dengan rasio pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang strategis 

bagi sebuah Perusahaan. Pertumbuhan penjualan (sales growth) 

mencerminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu (Harahap, 

2011: 309). 

2.1.6 Pengaruh Antar Variabel 

Pengaruh Current Ratio terhadap Financial Distress 

Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 

membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo. Semakin 

besar perusahaan mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya 

dengan baik maka potensi perusahaan mengalami financial distressakan semakin 

kecil. Sebaliknya, jika perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban jangka 
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pendeknya maka semakin besar kemungkinan terjadinya financial distress.Hal ini 

dibuktikkan dengan penelitian dari Atika (2013) menunjukkan bahwa semakin 

kecil current ratiomaka akan semakin besar kondisifinancial distressperusahaan. 

Peristiwa ini diakibatkan karena perusahaan memiliki kewajiban jangka 

pendek kepada pihak lain dengan jumlah yang cukup besar. Perusahaan harus 

melakukan cara untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya tersebut agar 

perusahaan tidak memiliki tangguhan utang yang cukup besar. Apabila 

perusahaan tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya dengan baik 

maka perusahaan akan menanggung utang lancar dari berbagai pihak dengan 

jumlah yang cukup besar. Jika hal tersebut terus terjadi dan tidak segera diatasi 

maka kondisi kesulitan keuangan atau financial distresstidak dapat 

dihindarkandan perusahaanharus bersiap mengalami kemungkinan terburuk yaitu 

kebangkrutan.  

Pengaruh ROA terhadap Financial Distress 

Return on asset merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan total aset yang dimiliki 

perusahaan.Semakin tinggi rasio ROA yang dihasilkan oleh perusahaan maka 

semakin rendah kemungkinan terjadinya financial distress. Sebaliknya semakin 

rendah rasio ROA yang dihasilkan oleh perusahaan menunjukkan kinerja 

keuangan tidak baik sehingga mengakibatkan profitabilitas menurun dan 

kemungkinan terjadinya financial distresssemakin besar.Hal ini dibuktikkan 

dengan penelitian dari Orchid (2014) berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas 
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yang dimilki perusahaan maka kemungkinan perusahaan mengalami financial 

distressdi masa datang akan semakin kecil.  

Peristiwa ini dapat terjadi karena perusahaan mampu menciptakan kinerja 

keuangan perusahaan yang baik sehingga pendapatan yang diperoleh oleh 

perusahaan meningkat. Apabila hal ini terus terjadi maka perusahaan dapat terus 

memutar kembali usahanya untuk keberlangsungan hidup perusahaan di masa 

depan sehingga kondisi perusahaan mengalami financial distress dapat 

diminimalisir. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress 

Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar total aset yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan 

menunjukkan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut lebih tinggi sehingga 

kemungkinan terjadinya financial distresssemakin rendah. Sebaliknya, jika 

semakin rendah ukuran perusahaan menunjukkan aset yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut lebih rendah sehingga kemungkinan terjadinya financial 

distress semakin tinggi.Hal ini dibuktikan dengan penelitian dari Januarti (2009) 

berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka kemungkinan perusahaan 

mengalami financial distress akan semakin kecil. 

Ukuran perusahaan yang lebih besar mencerminkan tingkat pendapatan 

yang dimiliki lebih besar. Selain itu,umumnya ukuran perusahaan yang lebih 

besar lebih diminati oleh masyarakat dan calon investor karena perusahaan 

tersebut dianggap lebih mampu menghasilkan aset yang lebih besar dibandingkan 
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dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil.Dengan demikian perusahaan 

dengan ukuran besar lebih memiliki kesempatan untuk menawarkan 

perusahaannya kepada publik yang akan menanamkan sebagian modal kepada 

perusahaan tersebut sehingga probabilitas kondisi financial distress akan semakin 

kecil. 

Pengaruh Sales Growth terhadap Financial distress 

Pertumbuhan penjualan (sales growth) mencerminkan bahwa kemampuan 

perusahaan untuk meningkatkan penjualan dari waktu ke waktu. Jika suatu 

perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan, maka perusahaan 

tersebut akan terhindar dari financial distress. Namun sebaliknya jika perusahaan 

dari tahun ketahun tidak mampu meningkatkan pertumbuhan penjualan, maka 

pertumbuhan penjualan tersebut akan menurun dan perusahaan dikatakan 

mengalami kondisi financial distress.Hal ini dibuktikkan dengan penelitian dari 

Mesisti (2015) menunjukkan bahwasemakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka 

probabilitas perusahaan mengalami financial distresssemakin kecil. 

Perusahaan  yang mampu meningkatkan rasio pertumbuhan penjualan dari 

tahun ke tahun maka perusahaan tersebut berhasil menjalankan strateginya dengan 

baik salah satunya dapat menjual produk dan memasarkan produk dengan cukup 

baik dan tentunya hal tersebut dapat menguntungkan pihak perusahaan karena 

masyarakat tetap percaya dan memilih produk dari perusahaan yang bersangkutan. 

Apabila perusahaan terus mengalami peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun 

maka hal ini baik untuk kelangsungan hidup perusahaan dimasa depan. Sehingga 
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Current 

Ratio(X1) 

potensi terjadinya financial distressberkurang dan kekhawatiran perusahaan 

mengalami kerugian juga akan ikut berkurang. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat digambarkan kerangka pemikiran 

seperti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang 

masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Perumusan 

hipotesis dilakukan berdasarkan pada literatur yang telah ada. Hipotesis menjadi 

teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis 

tersebut. 
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Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah 

dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap 

permasalahan sebagai berikut:  

H1 : Current Ratio berpengaruh terhadap financial distress.  

H2 : Return On Assetberpengaruh terhadap financial distress 

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap financial distress. 

H4 : Sales Growth berpengaruh terhadap financial distress 


