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ABSTRACT 

This study aimed to determine and analyze the effect of profitability, 

leverage, and liquidity on financial distress. Financial distress as the dependent 

variable is measured by the interest coverage ratio. Independent variables in this 

study are measured by the return on assets, debt to equity ratio, and current ratio. 

This study uses quantitative methods. The population in this study are mining 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. The sampling 

technique used by researchers was the census sampling method and 46 

companies that were used as the research sample. The type of data used is 

secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange for mining 

companies in 2013-2017. The data analysis technique used is logistic regression 

analysis. The results showed that profitability had a significant effect on financial 

distress, while leverage and liquidity did no effect on financial distress. 

Keywords: financial distress, profitability, leverage, liquidity 

PENDAHULUAN 

Setiap perkembangan yang terjadi di 

dunia usaha membuat semakin 

berkembangnya persaingan yang terjadi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Perkembangan yang terjadi 

mengakibatkan adanya kemungkinan 

kebangkrutan yang akan terjadi pada setiap 

perusahaan. Kebangkrutan perusahaan 

keuangan di awali dengan adanya kesulitan 

keuangan pada perusahaan. Kesulitan 

keuangan merupakan sebuah kondisi yang 

diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban 

keuangannya saat jatuh tempo yang 

menyebabkan terjadinya kebangkrutan 

perusahaan.  

Kesulitan yang dialami suatu 

perusahaan dapat diartikan sebagai 

ketidakmampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajibannya baik 

yang dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang yang menyebabkan kebangkrutan 

perusahaan. Perusahaan tidak akan mengalami 

kebangkrutan secara tiba-tiba, namun dalam 

proses waktu yang berlangsung lama dan bisa 

terlihat seperti perusahaan yang tidak dapat 
membayar hutangnya secara tepat waktu. 

Dikutip dari (nasional.sindonews.com) 

menyatakan bahwa kondisi sumber daya alam 

pertambangan, minyak dan gas di Indonesia 

kian memprihatinkan. Di sektor migas, pada 

Februari 2016 lalu PT Chevron Pacific 

Indonesia sudah resmi mengirimkan surat 

rencana PHK terhadap 1.200 karyawannya 
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kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas. Di 

sektor tambang batubara, dalam enam bulan 

terakhir sudah lebih dari 125 perusahaan di 

Kalimantan Timur yang tidak beroperasi dan 

menyebabkan ribuan orang terkena PHK. 

Gelombang PHK berpotensi terus terjadi 

mengingat harga komoditas energi masih 

memburuk 

Teori yang digunakan yaitu teori sinyal, 

yang menjelaskan bagaimana suatu entitas 

dapat memberikan sinyal terhadap pengguna 

laporan keuangan. Teori sinyal dapat berupa 

pencapaian manajemen dalam merealisasikan 

kebijakan pemilik bahwa perusahaan 

mempunyai dorongan untuk memberikan 

informasi laporan keuangan kepada pihak 

eksternal perusahaan/investor 

Financial distress merupakan tahap 

penurunan kondisi keuangan sebelum 

kebangkrutan likuidasi (Platt dan Platt 2002). 

Perusahaan yang mengalami kesulitan 

keuangan salah satunya perusahaan yang tidak 

mampu mengelola dan menjaga kestabilan 

kinerja keuangan yang berawal dari kegagalan 

perusahaan dalam mempromosikan produk 

yang dibuat perusahaan, sehingga 

menyebabkan turunnya nilai penjualan (Platt 

dan Platt, 2006). Penjualan mengalami 

penurunan akan berdampak pada kerugian 

bersih untuk tahun berjalan. Kerugian tersebut 

dapat mengakibatkan defisiensi modal karena 

terjadi penurunan nilai saldo laba yang terpakai 

dalam melakukan pembayaran deviden 

sehingga total ekuitas secara keseluruhan 

mengalami defisiensi. Menurut Altman 

(1968), terjadinya financial distress dapat 

diprediksi oleh rasio-rasio keuangan 

perusahaan. Faktor-faktor yang digunakan 

dalam memprediksi financial distress adalah 

rasio keuangan perusahaan yang meliputi 

profitabilitas, leverage,dan likuiditas. 

Rasio Profitabilitas dapat digunakan 

untuk memprediksi kondisi financial distress. 

Mamduh (2007:83), rasio profitabilitas 

merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada 

tingkat penjualan, aset dan modal saham 

tertentu. Rasio yang tinggi menunjukkan 

efisiensi manajemen aset. Menurut Wahyu 

(2009), profitabilitas menunjukkan efisiensi 

dan efektivitas penggunaan aset perusahaan, 

karena rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba berdasarkan 

penggunaan aset. Efektivitas dari penggunaan 

aset perusahaan akan mengurangi biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, maka perusahaan 

akan memperoleh penghematan dan akan 

memiliki kecukupan dana untuk menjalankan 

usahanya. Menurut Wahyu (2009) 

menyatakan bahwa variabel profitabilitas 

memiliki pengaruh negatif terhadap financial 

distress perusahaan. Muhammad Arif Hidayat, 

dan Wahyu Meiranto (2014) membuktikan 

bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap financial distress 

perusahaan. 

Rasio leverage digunakan sebagai 

indikator untuk memprediksi terjadinya 

financial distress. Keown (2008:83), rasio 

leverage menunjukkan seberapa banyak 

hutang yang digunakan untuk membiayai aset-

aset perusahaan. Rasio leverage yang biasa 

digunakan adalah rasio utang (debt ratio) yaitu 

total utang dibagi dengan total aset. Informasi 

rasio utang juga penting, karena kreditur dapat 

mengukur seberapa tinggi risiko utang yang 

diberikan kepada suatu perusahaan. Hasil 

penelitian Muhammad Arif Hidayat, dan 

Wahyu Meiranto (2014) membuktikan bahwa 

leverage berpengaruh signifikan terhadap 

financialdistress perusahaan. Deny Liana, dan 

Sutrisno (2014) membuktikan bahwa leverage 

tidak berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress perusahaan. 

Rasio likuiditas juga digunakan untuk 

memprediksi terjadinya financial distress. 

Hendra (2009:199), rasio likuiditas adalah rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya yang telah jatuh tempo. Rasio 

likuiditas yang biasa dipakai dalam berbagai 
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penelitian adalah rasio lancar (current ratio). 

Current ratio merupakan rasio yang 

menujukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendek dengan 

menggunakan aset lancar. Hasil penelitian Rike 

dan Astiwi (2016) membuktikan bahwa 

likuiditas berpengaruh signifikan positif 

terhadap financial distress perusahaan. Deny 

Liana, dan Sutrisno (2014) membuktikan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress perusahaan.  

Sejumlah penelitian mengenai 

financial distess yang telah disebutkan 

sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-

beda. Bervariasinya pemilihan variabel dalam 

model penelitian diasumsikan dapat 

mempengaruhi financial distress. Adanya 

inkonsistensi hasil dari beberapa penelitian 

menjadi salah satu motivasi penulis. 

 
RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

Teori Signal (Signalling Theory) 

Teori sinyal (signal theory) 

mengasumsikan bahwa terdapat asimetri 

informasi antara manajer dengan investor atau 

calon investor. Manajer dipandang memiliki 

informasi tentang perusahaan yang tidak 

dimiliki oleh investor maupun calon investor. 

Teori sinyal menjelaskan alasan pentingnya 

perusahaan menyajikan informasi kepada 

public (Wolk et al., 2012). Informasi tersebut 

bisa berupa laporan keuangan, informasi 

kebijakan perusahaan maupun informasi lain 

yang diungkapkan secara sukarela oleh 

manajemen perusahaan.  

Scott (2012) menjelaskan mengenai 

pemberian sinyal yang didefinisikan sebagai 

tindakan manajemen puncak yang tidak 

rasional jika dilakukan oleh manajemen yang 

lebih rendah. Pemberian sinyal merupakan 

usaha manajemen yang memiliki informasi 

lebih ketimbang investor (asymmetric 

information) tetapi berusaha untuk 

menyajikannya pada investor guna 

meningkatkan keputusan investasi. Sehingga 

dapat diperoleh “kabar baik” (good news) dan 

“kabar buruk” (bad news) mengenai tindakan 

manajemen terkait dengan kondisi perusahaan 

dan keputusan investasi (Myers,1989). 

Keterkaitan terori sinyal dengan 

penelitian ini adalah manajemen diharapkan 

selalu memberikan sinyal-sinyal atas suatu 

kondisi perusahaan, apakah perusahaan berada 

di posisi yang kuat atau lemah, sehingga 

informasi tersebut berguna bagi pengguna 

laporan keuangan eksternal, khusunya untuk 

para investor dan kreditur. Manajemen selalu 

berusaha untuk mengungkapkan informasi 

privat yang menurut pertimbangannya sangat 

diminati investor dan pemegang saham, 

khususnya jika informasi tersebut merupakan 

berita baik (good news). Manajemen juga 

berminat menyampaikan informasi yang dapat 

meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan 

perusahaan meskipun informasi tersebut tidak 

diwajibkan. Pengungkapan yang bersifat 

sukarela merupakan sinyal positif bagi 

perusahaan  

 

Financial distress 

Financial distress merupakan suatu tahap 

penururunan kondisi keuangan perusahaan dan 

apabila hal ini dibiarkan berlaru-larut maka 

akan menyebabkan perusahaan tersebut 

mengalami kebangkrutan. Financial distress 

ini dapat dilihat dari berbagai cara seperti kinerja 

perusahaan yang semakin menurun, 

ketidakmampuan perusahaan membayar 

kewajibannya, adanya penghentian 

pembayaran deviden, masalah arus kas yang 

dihadapi perusahaan, kesulitan likuiditas, 

adanya pemberhentian tenaga kerja, dan 

kondisi-kondisi lain yang mengindikasikan 

kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan. 

Financial distress dapat digambarkan diantara 

dua titik ekstrem yaitu kesulitan likuiditas 

jangka pendek (yang paling ringan) sampai 

insolvable (yang paling parah). Kesulitan 

keuangan jangka pendek biasanya bersifat 

sementara, tetapi bisa berkembang menjadi 
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parah. Indikator kesulitan keuangan bisa dilihat 

dari analisis aliran kas, analisis strategi 

perusahaan, sampai laporan keuangan 

perusahaan (Mamduh, 2007:278). Financial 

distress sebagai kegagalan perusahaan dalam 

menjalankan operasi perusahaan untuk 

menghasilkan laba dan juga sebagai likuidasi 

perusahaan (Munawir, 2004:22). Dapat 

disimpulkan financial distress adalah keadaan 

perusahaan dimana memiliki potensi untuk 

mengalami kebangkrutan karena perusahaan 

tidak mampu membayar kewajibannya dan 

menghasilkan laba yang kecil yang 

memberikan dampak pada perusahaan modal 

sehingga perlu restrukturisasi pada perusahaan 

yang bersangkutan. 

  

Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas merupakan rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan 

modal saham yang tertentu (Hanafi dan Halim, 

2016: 81).  

 Menurut Lidiya Malia (2015), 

semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan 

maka semakin rendah risiko ketidakmampuan 

membayar hutangnya (financial distress). Pada 

penelitian ini diproksikan dengan 

menggunakan rumus Return on Assets (ROA). 

 

Rasio Leverage 

Hery (2015:188), rasio solvabilitas 

atau leverage ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana aset 

perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio 

leverage digunakan untuk mengukur 

kemampuan untuk membayar seluruh 

kewajibannya, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan 

(dilikuidasi). 

Debt to Total Equity Ratio atau rasio 

utang terhadap modal merupakan rasio yang 

menunjukkan sejauhmana utang dapat ditutupi 

oleh modal, dimana jika rasio ini cukup tinggi 

maka hal tersebut menunjukkan tingginya 

penggunaan utang, sehingga hal ini dapat 

membuat perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan dan memiliki rasio kebangkrutan 

yang cukup besar. 

 

Rasio Likuiditas 

 Hery (2015:174), rasio likuiditas 

menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menyelesaikan kewajiban jangka 

pendek. Rasio likuiditas dapat dihitung melalui 

sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos 

aset lancar dan hutang lancar. Semakin besar 

perbandingan aset lancar dengan kewajiban 

lancar, maka semakin tinggi kemampuan 

perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka 

pendeknya. Pada penelitian ini diproksikan 

dengan menggunakan rumus current ratio. 

Pengaruh Profitabilitas terhadap 

Financial distress 

Profitabilitas merupakan hasil akhir 

bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan, 

dimana rasio ini digunakan sebagai alat 

pengukur atas kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan dari setiap penjualan 

yang dihasilkan (Mas’ud dan Srengga, 2012). 

Rasio profitabilitas yang baik menjadi sinyal 

positif bagi para pihak eksternal yang memiliki 

kepentingan dengan perusahaan, hal itu dapat 

memicu meningkatnya keuangan perusahaan 

dan terhindar dari kesulitan keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyu (2009) membuktikan bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

financial distress, karena rasio profitabilitas 

mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan penggunaan 

aset. Efektivitas dari penggunaan aset 

perusahaan, maka akan mengurangi biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan, dengan 

begitu perusahaan akan memperoleh 

penghematan dana dan akan memiliki 

kecukupan dana  untuk menjalankan 

usahanya. Kecukupan dana tersebut, maka 

kemungkinan perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan akan menjadi lebih kecil. 
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Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu 

yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

H1 :Profitabilitas berpengaruh terhadap 

Financial distress.  

 

Pengaruh Leverage tehadap 

Financial Distress 

Debt ratio merupakan rasio utang 

yang digunakan untuk mengukur 

perbandingan antara total utang dengan total 

asset, dengan kata lain seberapa besar aset 

perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa 

besar utang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aset. Perusahaan yang tidak 

mampu memanfaatkan modalnya dalam 

pembiayaan cenderung mengambil pinjaman 

yang akan meningkatkan komposisi utang 

perusahaan. Perusahaan dalam 

pembiayaannya lebih banyak menggunakan 

utang dari pada modalnya, hal ini akan beresiko 

akan terjadi kesulitan pembayaran dimasa 

mendatang akibat utang lebih besar dari ekuitas 

yang dimiliki. Perusahaan dengan utang yang 

besar dan ekuitas yang kecil merupakan “bad 

news” bagi para investor. Jika keadaan ini tidak 

dapat diatasi dengan baik, maka kemungkinan 

perusahaan mengalami financial distress. 

Penilitian yang dilakukan oleh Hidayat dan 

Meiranto (2014)  membuktikan bahwa 

leverage berpengaruh signifikan terhadap 

financial distress. Berdasarkan teori dan 

penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan 

diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut :  

H2  : Leverage berpengaruh terhadap financial 

distress 

 

Pengaruh Likuiditas terhadap 

financial distress 

Rasio likuiditas menggambarkan 

kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendek yang telah jatuh 

tempo. Current ratio sendiri merupakan salah 

satu indikator dari rasio likuiditas. Nilai current 

ratio yang rendah (utang lancar tinggi dan aset 

lancar rendah) menunjukkan kondisi suatu 

perusahaan kurang baik hal ini merupakan 

“bad news” bagi para investor, yang artinya 

suatu perusahaan dengan nilai current ratio 

rendah dapat menempatkan perusahaan 

tersebut kedalam financial distress. Hasil 

penilitian Menurut Rike dan Astiwi  (2016) 

membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh 

signifikan positif terhadap financial distress.  

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu 

yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

H3  : Likuiditas berpengaruh terhadap financial 

distress 

 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian dan pembahasan 

yang telah dijelaskan diatas maka kerangka 

pemikiran yang dapat dibuat yaitu sebagai 

berikut : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Gambar 1 

 Kerangka Pemikiran 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan penelitian 

Berdasarkan sumber data jenis 

peneliti yang menggunakan data sekunder, 

yaitu yang diperoleh dari laporan keuangan 

tahunan (Annual Report) yang dipublikasikan 

di Bursa Efek Indonesia yang berhubungan 

dengan variabel-variabel penelitian yang 

digunakan yaitu rasio profitabilitas, leverage, 

dan likuiditas untuk memprediksi financial 

Profitabilitas 

(X1) 

 Financial 

distress 

(Y) 
Leverage 

(X2) 

Likuiditas 

(X3) 
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distress  pada perusahaan sektor pertambangan. 

Berdasarkan metode analisis data, penelitian ini 

termasuk jenis penelitian kuantitatif yang 

sistematis dan terstruktur dengan jelas sejak 

awal sampai pembuatan desain penelitiannya 

dan datanya berupa angka atau kuantifikasi. 

 

Batasan Penelitian 

Penelitian mengenai prediksi 

kebangkrutan memiliki pembahasan yang 

luas, untuk menghindari meluasnya 

pembahasan dalam penelitian ini dan 

diharapkan lebih fokus dan tepat sasaran, maka 

pembahasan dalam penelitian ini mengarah 

pada pengaruh analisis kebangkrutan yang 

dinilai dengan tiga rasio yaitu profitabilitas, 

leverage dan likuiditas untuk memprediksi 

financial distress. 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Financial Distress (Y) 

Financial distress merupakan suatu 

kondisi dimana perusahaan mengalami 

masalah kesulitan keuangan. Penilaian tingkat 

kebangkrutan (financial distress) cukup sulit 

jika tidak dibantu oleh perhitungan yang 

mendukung. Pengukuran perusahaan dapat 

dikategorikan mengalami kondisi financial 

distress dengan menggunakan interest 

coverage ratio (Wardhani, 2006) dimana 1 

(satu) untuk perusahaan yang mengalami 

kesulitan keuangan (financial distress), 

sedangkan 0 (nol) untuk perusahaan sehat. 

Interest coverage ratio melihat bagaimana 

kemampuan perusahaan untuk dapat 

memenuhi kewajibannya. Contoh perhitungan 

untuk proksi interest coverage ratio adalah 

sebagai berikut :  

ICR =  
Laba Operasional

Beban Bunga
 

ICR =  
(281.173.272.000)

11.199.714.000
 

    ICR =
−25,1054 

Keterangan : 

ICR  = Interest Coverage Ratio 

Operating profit = Laba bersih 

Interest expense  = Beban bunga 

ICR < 1, berarti perusahaan yang mengalami 

financial distress diberi score 1 

ICR > 1, berarti perusahaan tidak mengalami 

financial distress diberi score 0. 

 

Profitabilitas (X1) 

Sartono (2010:122) profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aset, maupun modal sendiri, dengan 

demikian bagi investor jangka panjang akan 

sangat berkepentingan dengan analisis 

profitabilitas. Profitabilitas diukur dengan 

return on asset yaitu untuk mengukur sejauh 

mana kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dari aset yang dipergunakan dalam 

perusahaan Sartono (2010:123). Rumus  untuk 

rasio profitabiitas diukur dengan proksi Return 

On Assets sebagai berikut : 

ROA =  
Laba bersih setelah pajak

Total Aset
 

 

Leverage (X2) 

Rasio leverage menggambarkan 

hubungan antara utang perusahaan dengan 

modal maupun aset yang dimiliki perusahaan. 

Rasio leverage yang mengukur seberapa jauh 

perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar 

dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan oleh modal (equity) Harahap 

(2015:306).    Contoh perhitungan untuk rasio 

leverage diukur dengan proksi Debt To Equity 

Ratio sebagai berikut : 

𝐃𝐄𝐑 =  
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐡𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐞𝐤𝐮𝐢𝐭𝐚𝐬
 

 

Likuiditas (X3) 

Fahmi (2013:12) rasio likuiditas 

adalah kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek secara 

tepat waktu. Pengukuran likuiditas diukur 

menggunakan current ratio yaitu dengan 

membandingkan jumlah aset lancar dengan 
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kewajiban lancar. Rumus untuk rasio likuiditas 

diukur dengan proksi Current Ratio sebagai 

berikut : 

CR =
Aset lancar

hutang lancar
 

 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan yaitu perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Periode waktu yang di teliti adalah 

2013 hingga tahun 2017. Teknik pemilihan 

sampel dilakukan dengan menggunakan 

sensus sampling. Pemilihan sampel 

berdasarkan karakterisiktik yang sesuai dengan 

sampel yang telah di tentukan sebelumnya 

sehingga dapat diperoleh sampel yang 

mewakili kriteria yang ditetapkan yaitu 

perusahaan pertambangan yang 

mempublikasikan laporan keuangan tahunan 

selama periode 2013 hingga 2017. 

 

Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis data  

kuantitatif yang diolah dengan teknik statistik 

menggunakan software SPSS 23, melalui  

tahapan analisis deskriptif dan uji hipotesis. 

Dimana tahapan dari uji hipotesis adalah : 

a.  Uji Overall Fit Model 

b.  Uji Tabel Klasifikasi 

c.  Uji Signifikansi secara individual (Uji t). 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN  

 

Analisis Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif pada 

penelitian ini memberikan deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, minimum, dan maksimum. Dalam 

penelitian ini analisis deskriptif akan 

menjelaskan dan mendeskriptifkan data yang 

dilihat dari minimum, maksimum, rata-rata 

(mean) dan standar deviasi. Berikut adalah hasil 

analisis deskriptif dari profitabiltas (ROA), 

leverage (DER), dan likuiditas (CR). 

 

Tabel  1 

Analisis Deskriptif 

Keterangan Minimum Maximum Mean Std. deviation 

ROA -0,721334453 16,31071122 0,1047732165 1,183513454 

DER -225,044848 28,18712 -0,017981078 16,36022513 

CR 0,0523910280 78,00413 2,79300 6,71878 

Sumber: hasil pengolahan spss diolah 

Berdasarkan Tabel 1, bahwa nilai 

minimum variabel return on assets sebesar -

0,64387 yang dimiliki oleh PT. Bumi 

Resources Tbk pada tahun 2015. Perusahaan 

PT Bumi Resources Tbk tahun 2015 

mempunyai total aset Rp 3.394.276.255 dan 

kerugian bersih Rp (2.185.480.487). Hal ini 

menandakan bahwa kemampuan PT. Bumi 

Resources Tbk dalam menghasilkan 

keuntungan/laba perusahaan dengan 

menggunakan aset yang dimiliki masih kurang 

mampu pada tahun 2015. Nilai maksimum 

sebesar 16,31071122 dimiliki oleh PT Elnusa 

Tbk pada tahun 2015. Perusahaan PT Elnusa 

Tbk pada tahun 2015 mempunyai total aset Rp 
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23.281.940.000 dan laba bersih Rp 

379.745.000.000. Hal ini menandakan bahwa 

kemampuan PT. Elnusa Tbk dalam 

menghasilkan keuntungan/laba perusahaan 

dengan menggunakan aset yang dimiliki dinilai 

sangat baik pada tahun 2015. Return on asset 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 

0,1047732165. Nilai standar deviasi pada 

variabel return on asset yaitu sebesar 

1,183513454. Nilai standar deviasi lebih besar 

dari nilai rata-rata (mean) yang artinya 

variasi data untuk variabel return on 

asset memiliki data yang tidak homogen dalam 

artian penyebaran datanya tidak baik serta 

memiliki variasi data yang tinggi. 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui 

bahwa nilai minimum variabel debt to equity 

ratio sebesar -225,044 yang dimiliki oleh PT 

Sekawan Intipratama Tbk pada tahun 2016. 

Perusahaan PT Sekawan Intipratama Tbk pada 

tahun 2016 mempunyai total ekuitas Rp -

1.020.818.067 dan total hutang Rp 

229.729.846.283. Hal ini menandakan bahwa 

total mampu yang dimiliki perusahaan belum 

mampu membayar hutang yang dimiliki 

perusahaan. Nilai maksimum debt to equity 

ratio sebesar 28,187 yang dimiliki PT 

Apexindo Pratama Duta Tbk pada tahun 2014. 

Perusahaan Apexindo Pratama Duta Tbk pada 

tahun 2014 mempunyai total ekuitas Rp 

26.671.471 dan total hutang Rp 751.792.078. 

Hal ini menandakan bahwa total mampu yang 

dimiliki perusahaan belum mampu membayar 

hutang yang dimiliki perusahaan. Debt to 

equity ratio memiliki nilai rata-rata (mean) 

sebesar -0,0179 dan nilai standar deviasi pada 

variabel debt to equity ratio yaitu sebesar 16,36. 

Nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-

rata (mean) yang artinya variasi data untuk 

variabel debt to equity ratio memiliki data yang 

tidak homogen dalam artian penyebaran 

datanya tidak baik serta memiliki variasi data 

yang tinggi. 

Berdasarkan Tabel 1, nilai minimum 

variabel current ratio sebesar 0,052 yang 

dimiliki oleh PT Benakat Integra Tbk pada 

tahun 2016. Perusahaan PT Benakat Integra 

Tbk pada tahun 2016 mempunyai total aset 

lancar Rp 26.530.212 dan hutang lancar Rp 

506.388.460. Hal ini menandakan perusahaan 

tidak mampu membayar hutang lancarnya 

dengan aset lancar yang dimilikinya. Nilai 

maksimum current ratio sebesar 78,004 

dimiliki PT Cakra Mineral Tbk pada tahun 

2013. Perusahaan PT Cakra Mineral Tbk pada 

tahun 2016 mempunyai total aset lancar Rp 

639.012.452.459 dan hutang lancar Rp 

8.192.033.344. hal ini menandakan total aset 

lancar yang lebih tinggi dari hutang lancar yang 

dimiliki perusahaan dan perusahaan PT Cakra 

Mineral Tbk mampu mengatasi hutang 

lancarnya dengan baik.  Current ratio memiliki 

nilai rata-rata (mean) sebesar 2,793 dan nilai 

standar deviasi pada variabel current ratio yaitu 

sebesar 6,71878. Nilai standar deviasi lebih 

besar dari nilai rata-rata (mean) yang artinya 

variasi data untuk variabel current ratio 

memiliki data yang tidak homogen dalam 

artian penyebaran datanya tidak baik 

serta memiliki variasi data yang 

tinggi. 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji Model Fit 

Pengujian model fit -2 Log Likehood 

adalah probabilitas bahwa model yang 

dihipotesiskan menggambarkan data input. 

Pengujian dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai -2 Log Likehood awal 

(block number = 0) dengan nilai 2 Log 

Likehood akhir (block number = 1). Apabila 

terjadi penurunan antara nilai -2 Log Likehood 

awal dengan -2 Log Likehood akhir, maka 

dapat disimpulkan bahwa model tersebut 

menujukkan model regresi yang baik atau fit 

Tabel 2 

Nilai -2 Log Likehood 
-2 Log Likehood Nilai 

Block 0 277,965 
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Block 1 264,081 

Sumber: hasil pengolahan spss, diolah 

Nilai -2 Log Likehood pada Tabel 4.4 

menunjukkan block 0 adalah sebesar 277,965 

sedangkan nilai -2 Log Likehood pada block 1 

adalah sebesar 264,081. Disimpulkan bahwa 

model fit merupakan model regresi yang baik 

dan model yang dihipotesiskan fit dengan data, 

karena hasil menunjukkan adanya penurunan 

antara nilai -2 Log Likehood awal dengan nilai 

-2 Log Likehood akhir. 

Uji Kelayakan Model Regresi 

Pengujian Nagelkerke’s R Square 

digunakan untuk melihat sejauh mana variabel 

independen dapat menjelaskan variabel 

dependennya yang dilihat dari presentase. Hasil 

uji Nagelkerke’s R Square dapat dilihat pada 

Tabel 3 

Tabel 3 

Nilai Cox and NagelKerke’ 
Cox And Snell R 

Square 

Nagelkerke’s R 

Square 

0,377 0,511 

Sumber : hasil pengolahan spss, diolah 

Nagelkerke’s R Square merupakan 

modifikasi dari koefisien Cox and Snell untuk 

memastikan bahwa nilainya bervariasi dari nol 

(0) sampai satu (1). Pada Tabel 3 dapat dilihat 

bahwa nilai Nagelkerke R Square sebesar 

0,511 yang berarti bahwa variabel dependen 

dapat dijelaskan oleh variabel independen 

sebesar 51,1%. 

Selanjutnya, untuk melihat apakah data sesuai 

dengan model juga dapat dilihat dengan 

menggunakan nilai dari Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test. Uji model 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

menguji hipotesis nol bahwa data empiris 

cocok atau sesuai dengan model (tidak ada 

perbedaan antara model dengan data sehingga 

model dapat dikatakan fit). Jika nilai Hosmer 

and Lemeshow’s Goodness of Fit Test ≤ 0,05, 

maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada 

perbedaan signifikan antara model dengan nilai 

observasinya, namun apabila nilai Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test > 0,05 maka 

hipotesis nol diterima, yang berarti model dapat 

memprediksi nilai observasi atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena cocok 

dengan data observasinya. 

 

Tabel 4 

Nilai Hosmer and Lemeshow 
Chi Square Signifikansi 

12,587 0,127 

Sumber : Hasil pengolahan spss, diolah 

Pada Tabel 4menunjukkan bahwa 

besar nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness 

Of Fit Test sebesar 12,587 dengan probabilitas 

yang signifkan 0,127 yang nilainya diatas 0,05, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

model dapat diterima, serta dapat dikatakan 

bahwa H0 diterima karena tingkat 

signifikansinya > 0,05 yang artinya return on 

asset, debt equity ratio, dan current ratio, dapat 

digunakan dalam memprediksi kondisi 
financial distress. 

Tabel 5 

OMNIBUS TESTS OF MODEL 

COEFFICIENTS 
Chi-square Df Sig 

98,052 3 0,00 

Sumber : Hasil pengolahan spss, diolah 

Berdasarkan Tabel 5, hasil Chi-

Square 98,052 dan hasil signifikansi 0,00 < 

0,05 yang artinya penambahan variabel 

dependen memberikan pengaruh nyata pada 

variabel independen atau dinyatakan fit untuk 

diteliti. 

 

Analisis Regresi Logistik 

Model regresi digunakan dengan 

tujuan untuk mengetahui bentuk awal dari 

model yang diuji sebelum data diolah 

menggunakan alat bantu olah statistik. Angka 

yang didapat dari hasil olah statistik 
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menggunakan SPSS kemudian di subtitusikan 

ke dalam koefisien masing – masing variabel 

agar menjadi persamaan regresi logistik yang 

utuh. Berikut adalah hasil analisis regresi 

logistik: 

Tabel 6 

Hasil Analisis Regresi Logistik 
Varia

bel 

Koefi

sien 

(B) 

Wa

ld 

Signifik

ansi 

Ex

p 

(B) 

ROA -3,247 1,1

18 

0,006 0,0

39 

DER -0,023 0,0

29 

0,420 0,9

77 

CR 0,001 0,0

22 

0,979 1,0

01 

Const

ant 

-0.388 0,1

62 

0,017 0,6

79 

Sumber : Hasil pengolahan spss, diolah  

Berdasarkan Tabel 6, variabel independen 

yang masuk dalam model adalah sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan Tabel 6, bahwa Return on 

Asset memiliki nilai koefisien sebesar -

3,247 dan nilai signifikansi sebesar 0,006 

< 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Return on Asset memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kondisi financial distress. Dari hasil dapat 

disimpulkan bahwa H1 dapat diterima. 

2. Berdasarkan Tabel 6, bahwa Debt to 

Equity Ratio memiliki nilai koefisien 

sebesar -0,023 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,420 > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Debt to Equity Ratio 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kondisi financial distress. Dari 

hasil dapat disimpulkan bahwa H2 

ditolak. 

3. Berdasarkan Tabel 4.7, bahwa Current 

Ratio memiliki nilai koefisien sebesar 

0,001 dan nilai signifikansi sebesar 0,979 

> 0,05, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa Current Ratio tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kondisi financial distress. Dari hasi dapat 

disimpulkan bahwa H3 ditolak. Dengan 

demikian model penelitian dapat 

disimpulkan kedalam persamaan berikut: 

𝐿𝑛 =
𝑝

1−𝑝
=  (−0,388) +

(−3,247) 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 +
(−0,023) 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 +
(0,001) 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜   
 
Tabel Klasifikasi 

Tabel klasifikasi adalah suatu prediksi 

dari model regresi untuk memprediksi 

kemungkinan perusahaan mengalami 

financial distress. Sampel awal adalah 207 

yang terdiri dari 125 perusahaan yang 

dikategorikan non financial distress dan 82 

perusahaan yang dikategorikan financial 

distress. Berikut merupakan tabel klasifikasi 

yang menghitung nilai estimasi benar dan salah 

:  

Tabel 7 

Tabel Klasifikasi 
Obser

vasi 

Jumlah 

Data 

Perusah

aan 

Prediksi Prese

ntase 

(%) 

  NF

D 

FD  

NFD 125 124 1 99,2 

FD 82 60 22 26,8 

Total 

Data 

Perus

ahaan 

207 184 23  

Presentase Keseluruhan 70,5 

Pada Tabel 7 menunjukkan 

perusahaan yang mengalami financial distress 

dan non financial distress. Berdasarkan Tabel 

tersebut diketahui bahwa perusahaan yang non 

financial distress terdiri dari 125 data, 

sedangkan dari hasil observasi dapat diketahui 

hanya ada 124 data yang merupakan non 

financial distress, sehingga menghasilkan 

ketepatan klasifikasi sebesar 99,2% hasil 

tersebut berasal dari 124/125.   Jumlah 

perusahaan yang mengalami kondisi financial 



 

11 
 

distress terdiri dari 82 data, sedangkan hasil dari 

observasi hanya terdapat 22 data. Jadi ketepatan 

klasifikasi terhadap data perusahaan financial 

distress sebesar 26,8% hasil tersebut berasal 

dari 22/82. Secara keseluruhan model ini 

memiliki ketepatan klasifikasi 70,5%. Dapat 

disimpulkan bahwa model regresi logistik 

mempunyai ketepatan yang tergolong baik 

untuk memprediksi financial distress pada 

sektor pertambangan periode 2013 – 2017. 

Pengaruh Profitabilitas terhadap 

Financial distress 

Profitabilitas adalah pengukuran 

kinerja suatu perusahaan yang menunjukkan 

kemampuan dalam menghasilkan laba. Rasio 

profitabilitas diukur dengan proksi return on 

assets. Return on Asset merupakan rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aset 

yang digunakan dalam perusahaan. 

Berdasarkan teori sinyal, semakin tinggi laba 

yang dihasilkan semakin efektif perusahaan 

dalam penggunaan aset untuk menghasilkan 

keuntungan. Semakin rendah laba yang 

dihasilkan maka perusahaan tidak mampu 

mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk 

menghasilkan keuntungan. Hal tersebut 

memberikan sinyal “bad news” bagi investor 

dan kemungkinan akan terjadinya financial 

distresss tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian variabel 

profitabilitas dengan proksi ROA memiliki 

nilai signifikansi 0,006 kurang dari 0,005 atau 

5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima. Hasil peneliti sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2009) 

yang menyatakan variabel independen 

profitabilitas berpengaruh terhadap kondisi 

financial distress 

Pengaruh Leverage terhadap 

Financial distress 

Rasio leverage menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam melunasi 

utang jangka pendek maupun jangka panjang. 

Rasio leverage dapat dihitung dari pos-pos 

yang sifatnya jangka panjang. Rasio leverage 

diukur menggunakan proksi debt to equity 

ratio. Berdasarkan teori sinyal, perusahaan 

dengan nilai debt to equity ratio yang tinggi 

merupakan “bad news” bagi para investor, 

semakin tinggi tingkat leverage maka 

perusahaan akan semakin berpengaruh 

terhadap financial distress. Hal ini disebabkan 

kewajiban perusahaan yang tinggi 

dibandingkan aset dapat berdampak buruk 

terhadap kinerja perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian variabel leverage 

dengan proksi DER memiliki nilai signifikansi 

0,420 lebih besar dari 0,005 atau 5%, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Hasil 

peneliti sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Deny Liana, dan Sutrisno 

(2014) membuktikan bahwa leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress perusahaan 

Pengaruh Likuiditas terhadap 

Financial distress 

Rasio likuiditas merupakan 

kemampuan perusahaan dalam melunasi 

utang jangka pendeknya. Rasio diukur 

menggunakan proksi current ratio. Current 

ratio  menunjukkan sejauh mana aset lancar 

menutupi utang lancar. Semakin besar 

perbandingan aset lancar dengan kewajiban 

lancar, maka semakin tinggi kemampuan 

perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka 

pendeknya. Berdasarkan teori sinyal, hal ini 

merupakan “good news” bagi investor karena 

suatu perusahaan akan terhindar dari adanya 

kondisi financial distress apabila aset lancar 

jauh lebih besar dari kewajiban lancarnya. 

Berdasarkan hasil dari analisis regresi logistik 

menunjukkan bahwa current ratio tidak 

memiliki pengaruh  dalam memprediksi 

kondisi financial distress yang artinya H3 

ditolak. Hal ini menunjukkan kas dan setara kas 

perusahaan jauh lebih tinggi dibanding dengan 

unsur aset lancar lainnya seperti piutang usaha, 

dan persediaan. Unsur aset lancar lainnya 

memerlukan waktu lebih lama untuk 

dikonversikan menjadi kas sehingga dapat 
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menyebabkan financial distress, namun karena 

proporsi kas dan setara kas lebih besar 

disbanding persediaan dan piutang usaha, 

maka naik turunnya likuiditas tidak 

menyebabkan terjadi nya financial distress.  

Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas 

merupakan kewajiban perusahaan yang wajib 

dibayar sehingga besar atau kecilnya likuiditas 

yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap financial distress. Hasil peneliti sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Deny 

Liana, dan Sutrisno (2014) membuktikan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress perusahaan 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama 

menunjukkan bahwa profitabilitas 

dari Perusahan sektor pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2013 – 2017 

memiliki pengaruh terhadap financial 

distress, sehingga hipotesis pertama di 

terima 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua 

menunjukkan bahwa leverage dari 

perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Inonesia 

pada periode 2013 – 2017 tidak 

memiliki pengaruh terhadap financial 

distress, sehingga hipotesis kedua 

ditolak. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga 

menunjukkan bahwa likuiditas dari 

perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2013 – 2017 

tidak memiliki pengaruh terhadap 

financial distress sehingga hipotesis 

ketiga ditolak. 

 

Keterbatasan 

Berdasarkan penelitian terdapat 

keterbatasan yang mungkin mempengaruhi 

hasil penelitian. Keterbatasan tersebut yaitu 

memiliki hasil uji koefisien determinasi, nilai 

Nagelkerke R Square sebesar 0,511. Hal ini 

berarti variabel independen hanya mampu 

menjelaskan variabel dependen sebesar 51,1% 

sedangkan sisanya 48,9% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak ada dalam peneliti. Hal 

tersebut dikarenakan pemilihan variabel dan 

proksi yang kurang mampu dalam mendeteksi 

terjadinya financial distress. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, 

kesimpulan yang diambil dan keterbatasan 

peneliti ini, maka terdapat saran yang diberikan 

untuk penelitian yang akan datang yaitu 

penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambah atau memperluas variabel 

independen selain variabel yang digunakan 

peneliti seperti good corporate governance 

(GCG). 
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