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ABSTRACT 

 
The purpose of this study is to determine whether operating capacity, leverage, and liquidity 

have an influence on financial distress with firm size as moderation variable. The sample 

used in this study is mining companies listed on the BEI in 2014-2016. The sampling 

technique using saturated sample technique using SPSS 23 software. The results showed 

thatoperating capacityy has an effect to financial distress. Leverage and liquidity have no 

effect on financial distress. Firm Size can not moderate operating capacity, leverage, and 

liquidity to financial distress. 

 

Keywords :operating capacity, leverage, liquidity, firm size, financial distress. 

 

 
 
PENDAHULUAN 
 
 

Krisis ekonomi global yang 

terjadi sejak tahun 2014 hingga saat ini 

menyebabkan perekonomian di Indonesia 

menjadi terhambat, sementara itu 

kebutuhan akan energi juga semakin 

tumbuh. Salah satu penopang 

pembangunan ekonomi suatu negara 

berada pada sektor pertambangan, karena 

perannya sebagai penyedia sumber daya 

energi yang dibutuhkan dalam 

pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor 

yang sangat penting dalam dunia usaha 

merupakan masalah pendanaan, karena 

lambat laun perusahaan yang mengalami 

kesulitan keuangan akan tersisih dalam 

persaingan dunia usaha apabila pihak 

manajemen tidak segera mengatasinya. 

Tahun 2014 hingga saat ini perusahaan 

pertambangan mengalami pelemahan 

akibat dari harga minyak mentah dan 

harga batubara yang tak kunjung membaik 

dan beberapa faktor lainnya.Hal tersebut 

dapat menyebabkan terjadinya 

peningkatan hutang yang cukup tinggi, 

baik utang jangka pendek maupun utang 

jangka panjangnya, karena membiayai 

kegiatan operasional perusahaan yang 

terus menerus mengalami peningkatan. 

Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi 

kondisi keuangan suatu perusahaan.  

 

Berdasarkan data laporan 

keuangan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016 
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dapat dilihat bahwa perusahaan sektor 

pertambangan banyak mengalami pasang 

surut dalam hal perekonomiannya.Karena 

perusahaan sektor pertambangan 

mengalami fluktuatif, maka dapat 

diketahui sejauh mana perusahaan dapat di 

prediksi mengalami kondisi financial 

distresspada perusahaan sektor 

pertambangan.Tidak hanya melihat dari 

segi laba dan rugi saja namun dilihat dari 

segi pembagian deviden, perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016 hanya 

beberapa perusahaan yang membagikan 

atau membayar deviden. 

Mengingat pentingnya 

pengaruh yang ditimbulkan, maka perlu 

adanya analisis sehingga kemungkinan 

terjadinya financial distress dapat 

diketahui dan selanjutnya pihak 

manajemen perusahaan dapat mengambil 

keputusan yang tepat.Menurut Yeni 

Yustika (2015) financial distress 

merupakan kondisi dimana keuangan 

perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau 

krisis.Financial distress memiliki 

hubungan yang erat dengan kebangkrutan 

pada suatu perusahaan, karena financial 

distress adalah tahap dimana kondisi 

keuangan perusahaan mengalami 

penurunan sebelum terjadinya 

kebangkrutan.Financial distress terjadi 

karena perusahaan tidak mampu 

mengelola dan menjaga kestabilan kinerja 

keuangan sehingga menyebabkan 

perusahaan mengalami kerugian 

operasional dan kerugian bersih untuk 

tahun berjalan. Kerugian tersebut 

menyebabkan defisiensi modal 

dikarenakan penurunan nilai saldo laba 

yang terpakai untuk melakukan 

pembayaran dividen, sehingga secara 

keseluruhan total ekuitas  pun akan 

mengalami defisiensi. Kondisi yang 

demikianlah yang dapat mengindikasi 

suatu perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan (financial distress). 

Laporan Keuangan adalah 

suatu bentuk instrumen yang harus dibuat 

oleh suatu perusahaan agar mendukung 

keberlangsungan perusahaan tersebut, 

khususnya untuk perusahaan yang go 

public dimana laporan keuangan sebagai 

sumber informasi yang sangat penting bagi 

investor. Indikator kinerja keuangan dapat 

memprediksi kondisi suatu perusahaan di 

masa mendatang.Indikator-indikator 

tersebut dapat diperoleh dari analisis rasio-

rasio keuangan yang dapat dilihat pada 

informasi keuangan yang diterbitkan oleh 

perusahaan.Perusahaan yang mengalami 

financial distress bisa dilihat dan diukur 

menggunakan rasio-rasio keuangan. 

Penelitian ini menggunakan rasio 

operating capacity, rasio leverage, dan 

rasio likuiditas untuk memperdiksi kondisi 

financial distress perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Menurut Atika (2012) 

Operating capacity atau sering disebut 

juga dengan rasio aktivitas yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menggunakan aset-asetnya secara 

efektif untuk menghasilkan 

penjualan.Operating capacity dikenal 

dengan rasio perputaran total aktiva (total 

assets turnover ratio), yang dinilai dengan 

membagi penjualan dengan jumlah aktiva. 

Peningkatan penjualan yang relatif besar 

dibandingkan dengan peningkatan aktiva 

akan membuat rasio ini semakin tinggi, 

sebaliknya rasio ini akan semakin rendah 

jika peningkatan penjualan relatif lebih 

kecil dari peningkatan aktiva. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu 

Eka dan Budiasih (2017) menyatakan 

bahwa operating capacity tidak 

berpengaruh terhadap financial 

distress.Hal tersebut berarti, perusahaan 

yang memiliki operating capacity dengan 

jumlah besar, tidak ada jaminan jika 

perusahaan tersebut dalam kondisi aman 

dari ancaman mengalami kesulitan 

keuangan perusahaan. Hasil tersebut 

berbanding terbalik dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ni Luh Made dan Ni 

K. Lely Aryani (2015) yang menunjukkan 

bahwa operating capacity berpengaruh 

secara signifikan negatif terhadap financial 

distress. 
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Financial distress juga dapat 

dipengaruhi oleh leverage. Rasio leverage 

adalah rasio yang dapat menunjukkan 

kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Pengukuran 

terhadap rasio leverage ini diperlukan agar 

dapat mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam membayar hutang jangka pendek 

maupun jangka panjangnya apabila suatu 

saat perusahaan tersebut dilikuidasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu 

Widarjo dan Doddy Setiawan (2009) 

menunjukkan bahwaleverage yang diukur 

menggunakan total liabilities to total 

assets tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. Hal tersebut tidak 

sependapat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mutiara Muhtar dan Andi 

Aswan (2017) yang menyatakan bahwa 

rasio leverage yang diukur dengan total 

liabilities to total assets berpengaruh 

positif terhadap financial distress. 

Financial distress yang terjadi 

pada suatu perusahaan juga dapat 

dipengaruhi oleh likuiditas.Rasio likuiditas 

dapat digunakan untuk memprediksi 

terjadinya financial distress. Menurut 

Subramanyam (2010:45), Likuiditas 

merujuk pada kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Rasio likuiditas yang dipakai 

dalam berbagai penelitian adalah rasio 

lancar (current ratio). Suatu perusahaan 

dikatakan semakin besar mengalami 

financial distress, apabila perusahaan 

tersebut tidak dapat  mendanai maupun 

melunasi kewajiban jangka pendeknya 

dengan baik. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Mutiara Muhtar, Andi 

Aswan (2017) menunjukkan bahwa rasio 

likuiditas berpengaruh positif terhadap 

financial distress.Artinya, semakin tinggi 

current ratio perusahaan maka semakin  

besar kemungkinan perusahaan mengalami 

financial distress.Hasil tersebut tidak 

sependapat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Oktita Earning Hanifah dan 

Agus Purwanto (2013) yang menyatakan 

bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap financial 

distressperusahaan. 

Selain ketiga faktor tersebut 

terdapat ukuran perusahaan yang juga 

dapat mempengaruhi kondisi financial 

distress.Ukuran perusahaan merupakan 

besarnya lingkup atau luas suatu 

perusahaan dalam menjalankan 

operasinya. Menurut Ni Putu Eka Kartika 

Kariani dan I.G.A.N Budiasih (2017) 

ukuran perusahaan dapat diukur dengan 

berbagai cara, antara lain : nilai total aset, 

log size, nilai pasar saham, dan 

sebagainya. Ukuran perusahaan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu, 

perusahaan kecil, perusahaan menengah, 

dan perusahaan besar (Ningsih, 

2014).Ukuran perusahaan yang semakin 

besar, tentunya membuat jumlah aset yang 

dimiliki besar pula, sehingga perusahaan 

tersebut lebih mampu terhindar dari 

ancaman financial distress.Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Dela Susilawati dan 

kawan-kawan (2017) menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress.Hal tersebut 

tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Adindha Sekar dan Siti 

Ragil (2017) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap financial 

distress.Pada penelitian ini ukuran 

perusahaan dijadikan sebagai variabel 

moderasi. 

Penelitian mengenai financial distress 

pada suatu perusahaan sudah banyak 

dilakukan di Indonesia. Akan tetapi, 

penelitian tentang financial distressdengan 

membandingkan antara kondisi financial 

distress dilihat dari sudut pandang 

perusahaan dalam mengelola aset-asetnya 

(operating capacity) dan juga sudut 

pandang perusahaan dalam menutupi 

utang- utangnya (leverage), serta sudut 

padang perusahaan dalam melunasi utang 

jangka pendeknya (likuiditas) dengan 

ukuran perusahaan sebagai variabel 

memperkuat atau melemahkan vaiabel 

independen pada perusahaan 

pertambangan  masih sangat terbatas. Oleh 
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karena itu, peneliti tertarik untuk 

mengangkat masalah ini dalam sebuah 

penelitian. 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Menurut Hendriyanto 

(2012:63) teori sinyal dalam topik 

mengenai financial distress menjelaskan 

bahwa jika kondisi keuangan dan prospek 

perusahaan baik, manajer akan memberi 

sinyal dengan menyelenggarakan 

akuntansi liberal.  Teori sinyal digunakan 

untuk menjelaskan bahwa laporan 

keuangan digunakan untuk memberi sinyal 

positif (good news) maupun sinyal negatif 

(bad news) kepada pemakainya. Sinyal ini 

berupa informasi mengenai apa yang 

sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keingininan pemilik. Sinyal 

dapat berupa promosi atau informasi lain 

yang menyatakan bahwa perusahaan 

tersebut lebih baik daripada perusahaan 

lain. Informasi yang diberikan perusahaan 

merupakan pengumuman yang diharapkan 

oleh pangsa pasar. 

 

Operating Capacity dan Pengaruhnya 

terhadap Financial Distress 

Operating Capacity yang 

diproksikan dengan total asset turnover 

merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur perputaran seluruh aktiva yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan dan 

mengukur berapa jumpah penjualan dari 

setiap rupiah aktiva (Kasmir, 2012). Suatu 

perusahaan yang menggunakan aktiva nya 

secara efektif diharapkan mampu 

memberikan keuntungan semakin besar 

bagi perusahaan tersebut.Total asset 

turnover menunjukkan semakin tinggi 

hasil hasil dari rasio ini maka perusahaan 

tersebut akan semakin terhindar dari 

kondisi financial distress, sebaliknya 

apabila nilai operating capacity rendah 

akan membuat manajemen mengevaluasi 

kembali pengeluaran modalnya sehingga 

hal tersebut berdampak pada kinerja 

perusahaan yang dinilai tidak baik karena 

tidak dapat meningkatkan volume 

penjualan. Perusahaan yang memiliki 

operating capacity positif dapat 

memberikan sinyal bagi para investor 

maupun kreditur untuk berinvestasi dan 

kredit di perusahaan tersebut karena 

perusahaan dinilai dapat mengatur kinerja 

keuangan dengan baik. 

Penelitian mengenai hubungan 

operating capacity dengan financial 

distressyang dilakukan oleh Ni Putu Eka, 

Budiasih (2017), Srikalimah (2017), dan 

Yeni Yustika (2015) mengemukakan 

bahwa operating capacity tidak 

berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Christon 

Simanjutak, et al. (2017) yang menyatakan 

bahwa operating capacity berpengaruh 

signifikan negatif terhadap financial 

distress. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin baik kinerja keuangan yang 

dicapai oelah suatu perusahaan maka 

semakin kecil kemungkinan perusahaan 

tersebut mengalami kondisi financial 

distress. 

 

Hipotesis1:Operating Capacity 

berpengaruh terhadap 

financial distress. 

 

Leverage dan Pengaruhnya terhadap 

Financial Distress 

Suatu perusahaan apabila 

pembiayaannya lebih banyak dibiayai 

menggunakan utang, maka hal tersebut 

dapat beresiko terjadinya kesulitan 

pembayaran di masa yang akan datang 

karena utang lebih besar dari aset yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jika 

kondisi seperti ini tidak segera diatasi 

dengan baik, maka semakin besar potensi 

perusahaan mengalami financial distress. 

Kebangkrutan biasanya dimulai dengan 

terjadinya situasi gagal bayar, hal tersebut 

disebabkan semakin besarnya jumlah 

utang, semakin tinggi kemungkinan 

terjadinya financial distress. Ketika suatu 

perusahaan memiliki hutang yang banyak 
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untuk dijadikan modal, maka kewajiban 

yang ditanggung di masa yang akan datang 

memiliki nilai yang tinggi bahkan lebih 

tinggi dari nilai aset, sehingga perusahaan 

mempunyai rasio leverage yang tinggi. 

Rasio leverage yang rendah dapat 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

perusahaan semakin baik, karena 

menyebabkan tingkat pendapatan yang 

tinggi, sementara itu jika tingkat hutang 

yang tinggi berarti beban bunga akan 

semakin besar yang berarti dapat 

mengurangi keuntungan dan membuat 

perusahaan mengalami financial distress. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Della Susilawati, et al (2017) dan Mutiara 

Muhtar, Andi Aswan (2017) menyebutkan 

bahwa leverage berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kondisi financial 

distress.lHal tersebut berarti bahwa 

semakin besar pendanaan perusahaan yang 

berasal dari hutang, maka akan semakin 

besar pula kemungkinan perusahaan 

tersebut mengalami financial distress, hal 

itu dikarenakan semakin besar kewajiban 

perusahaan untuk melunasi hutang 

tersebut. 

Hipotesis 2 :Leverage berpengaruh 

terhadap financial 

distress. 

 

Likuiditas dan Pengaruhnya terhadap 

Financial Distress 
Menurut Kasmir (2012:130) 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur seberapa 

likuidnya suatu perusahaan. Caranya 

adalah dengan membandingkan komponen 

yang ada di neraca, yaitu total aset lancar 

dengan total utang jangka pendek. Rasio 

likuiditas menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi utang jangka 

pendeknya.Hal tersebut berarti berapa 

besar perusahaan mampu untuk melunasi 

kewajiban atau hutang nya yang telah 

jatuh tempo.Perusahaan yang memiliki 

rasio likuiditas yang tinggi maka 

perusahaan tersebut termasuk perusahaan 

yang likuid, sedangkan perusahaan yang 

memiliki rasio likuiditas yang rendah 

maka perusahaan tersebut dinyatakan tidak 

likuid.Apabila perusahaan mampu 

mendanai dan melunasi kewajiban jangka 

pendeknya dengan baik maka potensi 

perusahaan mengalami financial 

distressakan semakin kecil. Perusahaan 

yang memiliki likuiditas yang kecil akan 

menyebabkan perusahaan tersebut 

memiliki halangan dalam mendapat 

keuntungan. Menurut Subramanyam dan 

John (2010:241) ketidak mampuan suatu 

perusahaan dalam melunasi kewajiban 

jangka pendek maupun hutang usahanya 

akan menyebabkan perusahaan tersebut 

mengarah pada penjualan aset dan 

investasi yang dipaksakan, dan 

kemungkinan terburuknya mengarah pada 

insolvabilitas dan kebangkrutan. Penelitian 

mengenai hubungan likuiditas dengan 

financial distress yang dilakukan oleh 

Nadia dan Adeh (2017), Christon 

Simanjutak , et al (2017), dan Yeni 

Yustika (2015) menunjukkan hasil bahwa 

current ratiolmemiliki pengaruh yang 

signifikan untuk memprediksi financial 

distress pada sebuah perusahaan. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin besar 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya maka 

semakin kecil kemungkinan terjadinya 

financial distress. 

Hipotesis 3 :Likuiditas berpengaruh 

terhadap financial 

distress. 

 

Operating Capacity dan Pengaruhnya 

terhadap Financial DistressDengan 

Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel 

Moderasi 
Perusahaan yang memiliki 

ukuran perusahaan yang besar akan 

cenderung memiliki total aset yang besar. 

Rasio perputaran aset yang tinggi dapat 

menunjukkan semakin efektif nya suatu 

perusahaan dalam mengelola asetnya 

sehingga bisa menghasilkan penjualan 

yang lebih tinggi. Hal tersebut berarti 

operating capacity yang tinggi akan 

menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

menghasilkan jumlah penjualan yang 



 

6 
 

tinggi. Besarnya ukuran perusahaan 

menandakan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki tingkat risiko yang besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiiki ukuran yang kecil.Tetapi ukuran 

perusahaan yang besar dapat 

mempermudah perusahaan tersebut 

memperoleh utang. Apabila semakin besar 

target yang harus dicapai oleh suatu 

perusahaan, maka perusahaan tersebut 

akan membutuhkan dana yang juga 

semakin besar. Hal tersebut membuktikan 

bahwa perusahaan yang besar memiliki 

aset yang besar, berarti perusahaan dapat 

membiayai kegiatan operasionalnya 

dengan menggunakan sumber pendanaan 

internal lebih banyak dari sumber 

pendanaan eksternalnya, sehingga semakin 

kecil risiko perusahaan mengalami 

financial distress. 

Hipotesis 4 :Operating Capacity  

berpengaruh terhadap 

financial 

distressdengan Ukuran 

Perusahaan sebagai 

variabel moderasi. 

 

Leverage dan Pengaruhnya terhadap 

Financial DistressDengan Ukuran 

Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi 

Leverage dapat melihat 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

hutang atau pihak ketiga dengan 

kemampuan perusahaan yang digambarkan 

sebagai modal. Penelitian yang dilakukan 

oleh Mutiara Muhtar dan Andi Aswan 

(2017) membuktikan bahwa rasio leverage 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap terjadinya financial distress. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa semakin 

besar suatu perusahaan didanai oleh 

hutang, maka akan semakin besar pula 

perusahaan tersebut mengalami financial 

distress. Penelitian Ni Wayan dan Ni Kt. 

Lely (2014), menyatakan bahwa semakin 

besar ukuran perusahaan maka akan 

memiliki kecenderungan mengalami 

financial distresssemakin kecil. Ukuran 

perusahaan yang semakin kecil, maka akan 

memiliki hutang yang lebih banyak. Hal 

tersebut karena ukuran perusahaan yang 

kecil peluang pertumbuhannya semakin 

tinggi, maka perusahaan kecil akan 

melakukan pinjaman yang lebih banyak 

guna meningkatkan peluang tumbuhnya 

perusahaan tersebut. Semakin besar 

perusahaan didanai oleh utang, maka 

semakin besar pula perusahaan tersebut 

mengalami financial distress. 

Hipotesis 5 :Leverage berpengaruh 

terhadap financial 

distressdengan Ukuran 

Perusahaan sebagai 

variabel moderasi. 

 

Likuiditas dan Pengaruhnya terhadap 

Financial DistressDengan Ukuran 

Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi 

Rasio likuiditas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

keefektifan perusahaan dalam 

menggunakan aset yang dimilikinya untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendek suatu perusahaan.Perusahaan 

dengan rasio likuiditas yang tinggi, berarti 

perusahaan tersebut dianggap memiliki 

kemampuan untuk membayar kewajiban 

jangka pendeknya dan mempertahankan 

kelangsungan usaha, oleh karena itu 

semakin kecil kemungkinan perusahaan 

tersebut mengalami financial 

distress.Fitdini (2009) membuktikan 

bahwa likuiditas yang semakin besar maka 

perusahaan tersebut semakin terhindar dari 

kondisi financial distress.Ukuran 

perusahaan yang besar, maka aset yang 

dimiliki oleh perusahaan juga lebih besar, 

baik aset lancar maupun aset tetap 

nya.Aset lancar yang semakin besar, maka 

perusahaan tersebut semakin mampu untuk 

melunasi kewajiban jangka pendeknya 

dengan baik. Perusahaan yang dapat 

melunasi kewajiban jangka pendeknya 

dengan menggunakan aktiva lancarnya 

akan membuat perusahaan tersebut 

terhindar dari financial distress.  

Hipotesis 5 :Leverage berpengaruh 

terhadap financial 

distressdengan Ukuran 
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Perusahaan sebagai 

variabel moderasi. 

 

 

Kerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

  

 

 

  

  

 

       
 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

 

 

Kerangka Pemikiran 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalahperusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.Sampel penelitian ini adalah 

perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2016.Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah teknik sensus 

sampling.Sensus sampling merupakan 

teknik penentuan sampel apabila semua 

anggota populasi digunakan sebagai 

sampel (Jogiyanto, 2012:96). 

 

Data Penelitian 

 Data penelitian ini 

merupakan data sekunder yang meliputi 

laporan keuangan tahunan perusahaan 

pertambangan yang lengkap dan telah 

diaudit yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2016.Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi.lPengumpulan data 

dokumentasi dilakukan dengan kategori 

dan klasifikasi data  tertulis yang 

berhubungan dengan masalah penelitian, 

antara  lain dari  sumber dokumen, buku, 

jurnal, internet dan lain sebagainya.  

Data laporan keuangan pada 

penelitian ini dapat diambil melalui 

website Bursa Efek Indonesia. 

 

Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini variabel 

dependen (Y) yang digunakan adalah 

financial distress sedangkan variabel 

independen (X) yang digunakan 

adalahoperating capacity,leverage, 

likuiditas serta variabel moderasi (Z) yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Financial Distress 

 Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah financial distressatau 

kesulitan keuangan yang terjadi pada suatu 

perusahaan.Dalam penelitian ini financial 

distress diukur dengan menggunakan 

Interest Covarage Ratio (ICR) dengan 

rumus sebagai berikut : 

ICR = 
          

           
 

 

Operating 
Capacity 

Leverage 

Likuiditas 

Financial Distress 

Ukuran 
Perusahaan 
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Operating Capacity 

Operating capacity digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam mengelola aset-asetnya sehingga 

memberikan aliran kas masuk bagi 

perusahaan.Operating capacity yang 

semakin tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu untuk menghasilkan 

pendapatan atas terpakainya aset-aset 

perusahaan untuk kegiatan operasional. 

Rumus operating capacity yaitu sebagai 

berikut (Harry Supangkat, 2005:145) : 

                     
         

          
 

 

Leverage 

Rasio Leverage merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendek maupun jangka 

panjangnya jika suatu saat perusahaan 

tersebut dilikuidasi. Dalam penelitian ini 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

leverage adalah total debt to asset ratio, 

yang menunjukkan seberapa banyak aset 

perusahaan tersebut yang didanai oleh 

hutang. Menurut Harry Supangkat 

(2005:142) Total debt to asset ratio 

dihitung dengan rumus : 

    
           

          
 

 

Likuiditas 

Likuiditas menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam mendanai 

operasional perusahaan dan melunasi 

kewajiban jangka pendek 

perusahaan.lDalam penelitian ini, rasio 

yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengukur likuiditas adalah current ratio / 

current asset to current liabilities, 

yangomerupakan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi hutang jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva 

lancar.Likuiditas dapat diukur dengan 

current ratio(Harry Supangkat,2005:142) 

 

   
           

                 
        

 

Ukuran Perusahaan 

Variabel moderasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan 

memberikan gambaran seberapa besar 

total aset yang dimiliki perusahaan 

tersebut. Semakin besar total aset yang 

dimiliki perusahaan diharapkan 

perusahaan semakin mampu dalam 

melunasi kewajiban di masa depan, 

sehingga perusahaan dapat menghindari 

permasalahan keuangan. Pada penelitian 

ini, ukuran perusahaan diukur dengan 

menggunakan nilai total aset perusahaan, 

yang kemudian total aset perusahaan 

tersebut diubah kedalam bentuk logaritma 

(Ln total aset). 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh operating capacity, 

leverage, dan likuiditas terhadap kondisi 

financial distress dengan ukuran 

perusahaan sebagai variabel moderasi. 

Penelitian ini menggunakan 90 sampel dari 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI)pada tahun 

2014-2016. Berdasarkan hasil uji statistik 

F diketahui bahwa secara simultan variabel 

independen operating capacity, leverage, 

dan likuiditas signifikansi mempengaruhi 

variabel dependen financial distress, 

sedangkan uji t parsial hasilnya adalah 

variabel operating capacity yang secara 

parsial mempengaruhi financial distress. 

Hasil yang dilakukan pada uji regresi 

moderasi, variabel ukuran perusahaan 

tidak dapat memoderasi variabel 

independen operating capacity, leverage, 

dan likuiditas terhadap financial distress . 
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Pengaruh Operating CapacityTerhadap 

Financial Distress 

Operating capacity digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menggunakan aset-asetnya secara 

efektif untuk menghasilkan penjualan. 

Peningkatan penjualan yang relatif besar 

dibandingkan dengan peningkatan aktiva 

akan menyebabkan rasio operating 

capacity semakin tinggi, sebaliknya 

apabila peningkatan penjualan relatif lebih 

rendah daripada peningkatan aktiva, maka 

rasio operating capacity akan semakin 

kecil. Menurut teori, apabila Total asset 

turnover menunjukkan semakin tinggi 

hasil hasil dari rasio ini maka perusahaan 

tersebut akan semakin terhindar dari 

kondisi financial distress, sebaliknya 

apabila nilai operating capacity rendah 

akan membuat manajemen mengevaluasi 

kembali pengeluaran modalnya sehingga 

hal tersebut berdampak pada kinerja 

perusahaan yang dinilai tidak baik karena 

tidak dapat meningkatkan volume 

penjualan. 

Teori signalling menyatakan 

bahwa laporan keuangan digunakan untuk 

memberi sinyal positif (good news) 

maupun sinyal negatif (bad news) kepada 

pemakainya. Sinyal ini berupa informasi 

mengenai apa yang sudah dilakukan oleh 

manajemen untuk merealisasikan 

keinginan pemilik.Sinyal dapat berupa 

promosi atau informasi lain yang 

menyatakan bahwa perusahaan tersebut 

lebih baik daripada perusahaan lain. 

Berdasarkan hal tersebut dapat 

dihubungkan dengan operating capacity, 

karena apabila rasio ini tinggi maka dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan tersebut 

mampu mengelola asetnya secara efektif 

dan mampu meningkatkan penjualannya 

dengan baik sehingga manajemen dapat 

memberikan sinyal positif kepada 

pemakainya yang menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik dari 

perusahaan lain. 

Hasil pengujian hipotesis 

pertama menunjukkan bahwa operating 

capacity berpengaruh terhadap kondisi 

financial distress. Hal ini sesuai dengan 

hasil regresi linier berganda pada uji T 

parsial yang menunjukkan nilai sebesar 

0.001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 

0.05, dimana jika signifikansi lebih besar 

dari 0.05 maka variabel tersebut tidak 

berpengaruh terhadap variabel financial 

distress,sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H1 diterima. Koefisian regresi dari 

operating capacity  sebesar 18,319 dan 

jika bernilai positif dapat diartikan bahwa 

variabel operating capacity  sedang naik, 

maka variabel financial distress juga akan 

naik. Hasil dari penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Christon Simanjutak, et al (2017) yang 

menyatakan bahwa operating capacity 

memiliki pengaruh terhadap kondisi 

financial distress. 

Pengaruh Leverage Terhadap Financial 

Distress 

Leverage adalah rasio yang 

digunakan untuk mengetahui kemampuan 

suatu perusahaan dalam melunasi utang 

lancar maupun utang jangka panjang, atau 

rasio yang digunakan untuk menilai sejauh 

mana suatu perusahaan dibiayai dengan 

menggunakan utang. Rasio leverage 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek maupun jangka panjangnya 

apabila pada suatu waktu perusahaan 

tersebut dilikuidasi. Semakin tinggi rasio 

leverage maka semakin besar pula 

kemungkinan perusahaan tersebut 

mengalami kondisi financial distress. Hal 

tersebut disebabkan karena kewajiban 

perusahaan lebih besar dari aset yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut. 

Teori signalling menyatakan 

bahwa laporan keuangan digunakan untuk 

memberi sinyal positif (good news) 

maupun sinyal negatif (bad news) kepada 

pemakainya. Sinyal ini berupa informasi 

mengenai apa yang sudah dilakukan oleh 

manajemen untuk merealisasikan 

keinginan pemilik.Sinyal dapat berupa 

promosi atau informasi lain yang 

menyatakan bahwa perusahaan tersebut 
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lebih baik daripada perusahaan lain. 

Berdasarkan hal tersebut dapat 

dihubungkan dengan leverage, karena 

apabila rasio ini rendah maka dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan tersebut 

mampu mengelola perusahaannya 

sehingga tidak banyak dibiayai oleh utang 

sehingga manajemen dapat memberikan 

sinyal positif kepada pemakainya yang 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

lebih baik dari perusahaan lain. 

Hasil analisis regresi linier 

berganda pada uji t parsial menunjukkan 

nilai signifikansi 0,339 > 0,05 sehingga 

rasio leverage tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Adhinda Sekar, et al (2017) yang 

menyatakan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. 

Hal tersebut terjadi dikarenakan 

perusahaan dengan skala besar cenderung 

memilih membiayai operasional bisnisnya 

melalui dana dari pihak ketiga. Itu berarti, 

perusahaan yang besar memiliki rasio 

leverage yang besar pula. Tetapi, 

perusahaan tersebut mampu terhindar dari 

kondisi financial distress dengan cara 

memaksimalkan keuntungannya sehingga 

aset lancar perusahaan tetap stabil.  

Hasil dari penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Adhinda Sekar, et al (2017), Srikalimah 

(2017), serta Wahyu Widarji dan Doddy 

Setiawan (2009) yang menyatakan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap 

kondisi financial distress. 

 

Pengaruh Likuiditas Terhadap 

Financial Distress 

Likuiditas merupakan rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam melunasi utang jangka 

pendeknya.Perusahaan yang memiliki 

kemampuan untuk melunasi kewajiban 

jangka pendek maupun kewajiban jangka 

panjangnya menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut mampu dalam 

mengelola keuangan 

perusahaannya.Perusahaan yang memiliki 

rasio likuiditas yang tinggi maka 

perusahaan tersebut termasuk perusahaan 

yang likuid, sedangkan perusahaan yang 

memiliki rasio likuiditas yang rendah 

maka perusahaan tersebut dinyatakan tidak 

likuid. Berdasarkan teori, apabila 

perusahaan mampu mendanai dan 

melunasi kewajiban jangka pendeknya 

dengan baik maka potensi perusahaan 

mengalami financial distressakan semakin 

kecil. Perusahaan yang memiliki likuiditas 

yang kecil akan menyebabkan perusahaan 

tersebut memiliki halangan dalam 

mendapat keuntungan. 

Teori signalling menyatakan 

bahwa laporan keuangan digunakan untuk 

memberi sinyal positif (good news) 

maupun sinyal negatif (bad news) kepada 

pemakainya. Sinyal ini berupa informasi 

mengenai apa yang sudah dilakukan oleh 

manajemen untuk merealisasikan 

keinginan pemilik.Sinyal dapat berupa 

promosi atau informasi lain yang 

menyatakan bahwa perusahaan tersebut 

lebih baik daripada perusahaan lain. 

Berdasarkan hal tersebut dapat 

dihubungkan dengan likuiditas, karena 

apabila rasio ini tinggi maka dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki kemampuan untuk melunasi 

kewajiban jangka pendek maupun 

kewajiban jangka panjangnya sehingga 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

mampu dalam mengelola keuangan 

perusahaannya dan dapat memberikan 

sinyal baik bagi investor maupun kreditur 

untuk memperoleh investasi dan kredit 

dari pihak lain, 

Hasil pengujian hipotesis ketiga 

menunjukkan bahwa likuiditas (current 

ratio) tidak berpengaruh terhadap kondisi 

financial distress. Hal ini sesuai dengan 

hasil regresi linier berganda pada uji t 

parsial yang menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,836 dimana nilai 

tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 

0,05, sehingga dapat disimpulkan 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

kondisi financial distress. Penelitian ini 
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sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ni Putu Eka (2017), Srikalimah 

(2017), dan Dwi Rafika (2017) yang 

menyatakan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. 

Pengaruh Operating Capacity Terhadap 

Financial Distress Dengan Ukuran 

Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi 

Perusahaan yang memiliki 

ukuran perusahaan yang besar akan 

cenderung memiliki total aset yang besar. 

Rasio perputaran aset yang tinggi dapat 

menunjukkan semakin efektif nya suatu 

perusahaan dalam mengelola asetnya 

sehingga bisa menghasilkan penjualan 

yang lebih tinggi. Berdasarkan teori, 

Apabila semakin besar target yang harus 

dicapai oleh suatu perusahaan, maka 

perusahaan tersebut akan membutuhkan 

dana yang juga semakin besar. Hal 

tersebut membuktikan bahwa perusahaan 

yang besar memiliki aset yang besar, 

berarti perusahaan dapat membiayai 

kegiatan operasionalnya dengan 

menggunakan sumber pendanaan internal 

lebih banyak dari sumber pendanaan 

eksternalnya, sehingga semakin kecil 

risiko perusahaan mengalami financial 

distress. 

Berdasarkan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa operating capacity 

tidak berpengaruh terhadap financial 

distress, serta interaksi antara operating 

capacity memiliki koefisien dan tingkat sig 

lebih besar dari signifikansinya dengan 

demikian ukuran perusahaan tidak mampu 

memoderasi hubungan antara operating 

capacity dengan financial distress. Hal 

tersebut terjadi karena perusahaan dengan 

ukuran yang besar (total aset yang besar) 

mungkin melakukan pendanaan untuk 

pengelolaan aset ataupun pembelian aset 

dari luar perusahaan. Apabila perusahaan 

tersebut memiliki banyak aset tetapi lebih 

banyak yang tidak digunakan dan aset 

tersebut tidak dikelola secara efektif 

apalagi pendanaannya berasal dari pihak 

ketiga, maka perusahaan tersebut tidak 

akan mampu menghasilkan penjualan dan 

justru semakin menambah utang yang 

dimiliki oleh perusahaan, kondisi seperti 

ini akan mengakibatkan financial 

distress.Hal tersebut menunjukkan adanya 

kinerja perusahaan yang tidak baik karena 

perusahaan tidak mampu menghasilkan 

penjualan yang cukup bila dibandingkan 

dengan investasi dalam aktivanya. 

 

Pengaruh Leverage Terhadap Financial 

Distress Dengan Ukuran Perusahaan 

Sebagai Variabel Moderasi 

Leverage dapat melihat 

seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh 

hutang atau pihak ketiga dengan 

kemampuan perusahaan yang digambarkan 

sebagai modal. Ukuran perusahaan yang 

semakin kecil, maka akan memiliki hutang 

yang lebih banyak. Hal tersebut karena 

ukuran perusahaan yang kecil peluang 

pertumbuhannya semakin tinggi, maka 

perusahaan kecil akan melakukan 

pinjaman yang lebih banyak guna 

meningkatkan peluang tumbuhnya 

perusahaan tersebut. Semakin besar 

perusahaan didanai oleh utang, maka 

semakin besar pula perusahaan tersebut 

mengalami financial distress. 

Berdasarkan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap financial distress, 

serta interaksi antara leverage memiliki 

koefisien dan tingkat sig lebih besar dari 

signifikansinya dengan demikian ukuran 

perusahaan tidak mampu memoderasi 

hubungan antara leverage dengan financial 

distress. Hal ini disebabkan karena ukuran 

perusahaan yang kecil memang cenderung 

memiliki rasio leverage yang tinggi karena 

perusahaan tersebut membutuhkan dana 

dari pihak ketiga berupa utang untuk 

menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Tetapi, apabila perusahaan tersebut 

mampu memaksimalkan keuntungannya 

dan mempertahankan aset lancarnya 

sehingga tetap dalam kondisi stabil, maka 

perusahaan dengan skala kecil tersebut 

tetap akan terhindar dari kondisi financial 

distress. 
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Pengaruh Likuiditas Terhadap 

Financial Distress Dengan Ukuran 

Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi 

 

Rasio likuiditas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

keefektifan perusahaan dalam 

menggunakan aset yang dimilikinya untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

pendek suatu perusahaan.Perusahaan 

dengan rasio likuiditas yang tinggi, berarti 

perusahaan tersebut dianggap memiliki 

kemampuan untuk membayar kewajiban 

jangka pendeknya dan mempertahankan 

kelangsungan usaha, oleh karena itu 

semakin kecil kemungkinan perusahaan 

tersebut mengalami financial distress. 

Berdasarkan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap financial distress, 

serta interaksi antara likuiditasmemiliki 

koefisien dan tingkat sig lebih besar dari 

signifikansinya dengan demikian ukuran 

perusahaan tidak mampu memoderasi 

hubungan antara likuiditas dengan 

financial distress.Ukuran perusahaan yang 

besar, berarti lebih banyak pula aset yang 

dimiliki oleh perusahaan, baik itu aset 

lancar maupun aset tetap perusahaan. 

Perusahaan dengan ukuran yang besar 

memungkinkan perusahaan untuk 

melakukan pendanaan dengan mengelola 

atau melakukan pembelian aset yang 

berasal dari luar perusahaan sehingga 

kewajiban perusahaan yang akan timbul 

dimasa datang juga akan besar. Jika 

perusahaan memiliki lebih banyak aset 

yang tidak diperlukan sehingga tidak 

memberikan pendapatan bagi perusahaan, 

maka akan mengakibatkan likuiditas 

perusahaan mengalami penurunan dan 

hanya akan berdampak pada timbulnya 

lebih banyak kewajiban di masa datang. 
 

 

 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Berdasarkan pengujian analisis 

yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

dan disertai dengan penjelasan serta 

pembahasan mengenai analisis dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

(1)Penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh bukti empiris apakah variabel 

independen operating capacity, leverage, 

dan likuiditas berpengaruh terhadap 

financial distress dengan ukuran 

perusahaan sebagai variabel moderasi. 

Data sampel perusahaan sebanyak 90 

perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2016.(2) Penelitian ini menemukan 

bukti bahwa hanya satu variabel 

independen yang memiliki pengaruh 

dalam memprediksi kondisi financial 

distress perusahaan ini adalah variabel 

operating capacity dengan menggunakan 

total asset turnover. Berdasarkan dari hasil 

pengujian menunjukkan bahwa perusahaan 

yang memiliki kemampuan dalam 

mengelola aset-aset nya secara efektif akan 

menghasilkan penjualan yang tinggi 

sehingga perusahaan juga akan mendapat 

penghasilan yang tinggi pula. Hal tersebut 

akan menyebabkan perusahaan terhindar 

dari kondisi financial distress. (3) Hasil 

pengujian dari hipotesis kedua 

menunjukkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. 

Hal tersebut terjadi dikarenakan 

perusahaan besar cenderung memilih 

membiayai operasional bisnisnya melalui 

dana pihak ketiga. Itu berarti, perusahaan 

tersebut memiliki rasio leverage yang 

besar pula. Tetapi, perusahaan mampu 

terhindar dari financial distress dengan 

cara memaksimalkan keuntunganny 

sehingga aset lancar perusahaan tetap 

stabil. (4) Hasil pengujian hipotesis ketiga 

menunjukkan bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. 

Hal tersebut terjadi dikarenakan pada 

sampel perusahaan memiliki kemampuan 

mendanai operasional perusahaan dalam 
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memenuhi utang jangka pendeknya 

dengan aset lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut.(5) Hasil pengujian 

hipotesis keempat menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak mampu 

memoderasi pengaruh operating capacity 

terhadap financial distress. Hal tersebut 

terjadi karena perusahaan dengan ukuran 

yang besar mungkin melakukan pendanaan 

untuk pengelolaan aset atau pembelian aset 

dari luar perusahaan.Apabila banyak aset 

yang tidak digunakan maka utang yang 

dimiliki perusahaan semakin besar 

sehingga menyebabkan perusahaan 

mengalami financial distress. (6) Hasil 

pengujian hipotesis kelima menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan tidak mampu 

memoderasi pengaruh leverage terhadap 

financial distress. Hal ini disebabkan 

karena ukuran perusahaan yang kecil 

cenderung memiliki leverage yang tinggi. 

Tetapi, apabila perusahaan mampu 

memaksimalkan keuntungannya dan aset 

nya tetap stabil, maka perusahaan berskala 

kecil tersebut akan terhindar dari financial 

distress. (7) Hasil pengujian hipotesis 

keenam menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak mampu memoderasi 

pengaruh likuiditas terhadap financial 

distress. Ukuran perusahaan yang besar 

cenderung memiliki aset yang besar. 

Tetapi, apabila perusahaan memiliki 

banyak aset yang tidak digunakan, maka 

perusahaan akan memiliki utang yang 

semakin besar. Kondisi tersebut akan 

menyebabkan perusahaan akan mengalami 

financial distress. 

Keterbatasan 

Terdapat keterbatasan dalam 

penelitian ini yang diuraikan sebagai 

berikut : 

(1)Pada penelitian ini data tidak 

berdistribusi normal. (2)Pada penelitian ini 

hanya ada satu variabel independen saja 

yang berpengaruh terhadap financial 

distress, yaitu variabel operating capacity. 

 

Saran 
Beberapa saran yang dapat 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

(1)Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan populasi dari perusahaan 

sektor lain, seperti perusahaan manufaktur. 

(2)Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan variabel independen lain 

seperti kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, dan komite audit. 
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