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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan untuk membandingkan dan 

sebagai pedoman bagi peneliti serta untuk menghindari adanya kesamaan dengan 

penelitian yang lain. Maka dalam tinjauan ini dicantumkan hasil-hasil penetian 

terdahulu mengenai Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan yang telah 

dikaji sebagai berikut: 

1. Nicholas Apergis, Mita Bhattacharya & John Inekwe (2019) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesulitan keuangan 

(Financial Distress) untuk memberikan peringatan awal pada perusahaan 

multinasional untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan keuangan. Selain itu, 

penelitian ini meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi Financial 

Distress pada perusahaan multinasional yang berkaitan dengan Profitabilitas, 

Research & Development, dan Employment. Penelitian ini menggunakan populasi 

panel dari perusahaan multinasional yang berkedudukan di sebelas negara, yakni 

Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Irlandia, Israel, Jepang, Meksiko, Belanda, 

Inggris, dan Amerika Serikat Perusahaan-perusahaan multinasional dari 11 negara 

yang dipilih, sehingga efek dari kesulitan keuangan pada kinerja mereka dapat 

dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan persamaan simultan. Dengan menggunakan model kondision



12 
 

 
 

proses campuran (CMP) untuk menggabungkan simultanitas dan endogeneity 

masalah di variable distress, dalam kombinasi dengan kinerja, pekerjaan dan 

investasi R&D sebagai variable control dalam memprediksi kesulitan keuangan. 

Temuan ini menunjukkan bahwa variable Profitabilitas, Research & Development, 

dan Employment berpengaruh signifikan terhadap kondisi Financial Distress. 

Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu: 

Persamaan:  

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan saat ini yaitu 

menggunakan Financial Distress sebagai variabel dependen. 

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Profitabilitas, 

Research & Development, dan Employment. Sedangkan dalam penelitian saat 

ini hanya menggunakan Profitabilitas sebagai variable independen. 

c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk 

menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel 

dependen/terikat. 

Perbedaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Profitabilitas, 

Research & Development, dan Employment. Sedangkan dalam penelitian saat 

ini tidak menggunakan Research & Development dan Employment sebagai 

variable independent. 

b. Sampel yang digunakan dalam penelitan terdahulu adalah perusahaan 

multinasional dari sebelas negara yakni Australia, Kanada, Perancis, Jerman, 
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Irlandia, Israel, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. 

Sedangkan pada penelitian saat ini adalah menggunakan sampel perusahaan 

sub sektor Food and Beverage pada periode 2013-2017. 

c. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

menggunakan persamaan simultan. Sedangkan dalam penelitian saat ini 

menggunakan analisis regresi logistik. 

2. Firasari Nukmaningtyas dan Saparila Worokinasih 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui, dan mejelaskan 

kondisi kesulitan keuangan (Financial Distress) untuk memberikan peringatan 

awal pada perusahaan sektor aneka industri. Selain itu penelitian ini meneliti factor-

faktor yang dapat mempengaruhi kondisi Financial Distress pada perusahaan 

sektor aneka industry yang berkaitan dengan Return On Asset (ROA), Current 

Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Arus Kas Operasi. Penelitian ini 

menggunakan sampel sebanyak 38 perusahaan perusahaan sektor aneka industry. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling yaitu dengan kriteria tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan regresi logistic. Temuan ini menunjukkan 

Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan negatif terhadap kondisi Financial 

Distress, sedangkan Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Arus Kas 

Operasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi Financial Distress. 

Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu: 
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Persamaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan saat ini yaitu 

menggunakan Financial Distress sebagai variabel dependen. 

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Return On Asset 

(ROA), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Arus Kas 

Operasi. Sedangkan dalam penelitian saat ini hanya menggunakan Return On 

Asset (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER) sebagai variable independen. 

c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk 

menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel 

dependen/terikat. 

d. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu dengan saat 

ini sama-sama menggunakan regresi logistic. 

Perbedaan:  

a. Variabel yang digunakan penelitian terdahulu adalah Return On Asset (ROA), 

Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Arus Kas Operasi. 

Sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan Current Ratio (CR) dan 

Arus Kas Operasi sebagai variable independent. 

b. Sampel yang digunakan penelitian terdahulu adalah menggunakan 

perusahaan sektor aneka industry periode 2013-2016. Sedangkan dalam 

penelitian pada saat ini menggunakan sampel perusahaan sub sektor Food and 

Beverage pada periode 2013-2017. 
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3. Githa Ayu Pradewi Santoso, Yulianeu dan Aziz Fathoni (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesulitan keuangan 

(Financial Distress) untuk memberikan peringatan awal pada perusahaan Property 

dan Real Estate untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan keuangan. Selain itu, 

penelitian ini meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi Financial 

Distress pada perusahaan Property dan Real Estate yang berkaitan dengan Good 

Corporate Governance, kinerja keuangan dan ukuran perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan sampel sebanyak 49 perusahaan Property dan Real Estate. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu dengan kriteria tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji 

regresi serta uji koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Good Corporate Governance, kinerja keuangan (Profitabilitas) dan ukuran 

perusahaan terhadap Financial Distress. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa 

variable Good Corporate Governance, kinerja keuangan (Profitabilitas) dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi Financial Distress. 

Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu: 

Persamaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan saat ini yaitu 

menggunakan Financial Distress sebagai variabel dependen. 

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Good Corporate 

Governance, kinerja keuangan (Profitabilitas), dan ukuran perusahaan. 
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Sedangkan dalam penelitian saat ini hanya menggunakan kinerja keuangan 

(Profitabilitas) dan ukuran perusahaan sebagai variable independen. 

c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk 

menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel 

dependen/terikat. 

Perbedaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Good Corporate 

Governance, kinerja keuangan (Profitabilitas), dan ukuran perusahaan. 

Sedangkan dalam penelitian saat ini tidak menggunakan Good Corporate 

Governance sebagai variable independen. 

b. Sampel yang digunakan dalam penelitan terdahulu adalah menggunakan 49 

perusahaan Property dan Real Estate. Sedangkan pada penelitian saat ini 

adalah menggunakan sampel perusahaan sub sektor Food and Beverage pada 

periode 2013-2017. 

c. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi serta 

uji koefisien determinasi. Sedangkan dalam penelitian saat ini menggunakan 

analisis regresi logistik. 

4. Huntal Rim Danel Silalahi, Farida Titik Kristanti, dan Muhamad Muslih 

(2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesulitan keuangan 

(Financial Distress) untuk memberikan peringatan awal pada perusahaan sub-
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sektor transportasi untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan keuangan. Selain itu, 

penelitian ini meneliti beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi 

Financial Distress pada perusahaan sub-sektor transportasi yang berkaitan dengan 

Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Ukuran 

Perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sub-sektor transportasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu 

dengan kriteria tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi logistik. 

Temuan ini menunjukkan bahwa variabel rasio Likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan sedangkan variabel rasio Leverage, rasio aktivitas, rasio Profitabilitas, 

dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kondisi Financial Distress. 

Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu: 

Persamaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan saat ini yaitu 

menggunakan Financial Distress sebagai variabel dependen. 

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Rasio Likuiditas, 

Rasio Leverage, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Ukuran 

Perusahaan. Sedangkan dalam penelitian saat ini hanya menggunakan Rasio 

Leverage, Rasio Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan sebagai variable 

independen. 

c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk 
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menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel 

dependen/terikat. 

d. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan saat ini 

sama-sama menggunakan analisis regresi logistik. 

Perbedaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Rasio Likuiditas, 

Rasio Leverage, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Ukuran 

Perusahaan. Sedangkan dalam penelitian saat ini tidak menggunakan variabel 

Rasio Likuiditas dan Rasio Aktivitas sebagai variable independen. 

b. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah menggunakan 

sampel perusahaan sub-sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2016. Sedangkan pada penelitian saat ini adalah 

menggunakan sampel perusahaan sub sektor Food and Beverage pada 

periode 2013-2017. 

c. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi logistik 

sedangkan penelitian saat ini tidak menggunakan analisis statistik deskriptif. 

5. Ayoola Tajudeen John dan Obokoh Lawrence Ogechukwu (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesulitan keuangan 

(Financial Distress) untuk memberikan peringatan awal pada industri perbankan 

Nigeria untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan keuangan. Selain itu, penelitian 

ini meneliti beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi Financial 

Distress pada industri perbankan yang berkaitan dengan Good Corporate 
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Governance. Penelitian ini menggunakan sampel 20 bank selama periode antara 

2005 dan 2015. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling, yaitu dengan kriteria tertentu. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statisitik deskriptif dan model 

regresi kuantil umum. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel Good Corporate 

Governance berpengaruh signifikan terhadap kondisi Financial Distress. 

Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu: 

Persamaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini yaitu menggunakan Financial Distress sebagai variabel dependen. 

b. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk 

menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel 

dependen/terikat. 

Perbedaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah Good Corporate 

Governance. Sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan variable 

Good Corporate Governance sebagai variable independen. 

b. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah menggunakan 20 

bank selama periode 2005 dan 2015. Sedangkan pada penelitian saat ini 

adalah menggunakan sampel perusahaan sub sektor Food and Beverage pada 

periode 2013-2017. 



20 
 

 
 

c. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

menggunakan analisis statistik deskriptif dan model regresi kuantil umum 

sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi logistik. 

6. Mitha Christina Ginting (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesulitan keuangan 

(Financial Distress) untuk memberikan peringatan awal pada perusahaan Property 

& Real Estate untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan keuangan. Selain itu, 

penelitian ini meneliti beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi 

Financial Distress pada perusahaan Property & Real Estate yang berkaitan dengan 

Current Ratio dan Debt to Equity Ratio. Penelitian ini menggunakan populasi 

perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2013-2015 sebanyak 49 perusahaan. Penentuan sampel untuk penelitian ini 

menggunakan purposive sampling sehingga dihasilkan sampel sebanyak 34 

perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linear berganda.  Temuan ini menunjukkan bahwa 

variable Current Ratio dan Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap 

kondisi Financial Distress. 

Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu: 

Persamaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini yaitu menggunakan Financial Distress sebagai variabel dependen. 
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b. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Current Ratio 

dan Debt to Equity Ratio. Sedangkan dalam penelitian saat ini menggunakan 

Debt to Equity Ratio sebagai variable independen. 

c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk 

menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel 

dependen/terikat. 

Perbedaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Current Ratio 

dan Debt to Equity Ratio. Sedangkan dalam penelitian saat ini tidak 

menggunakan Current Ratio sebagai variable independen. 

b. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah menggunakan 

perusahaan Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang 

dihasilkan sebanyak 49 perusahaan. Sedangkan pada penelitian saat ini adalah 

menggunakan sampel perusahaan sub sektor Food and Beverage pada 

periode 2013-2017. 

c. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

menggunakan analisis statistik deskriptif dan model analisis regresi linear 

berganda. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis regresi 

logistik. 
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7. Wiwin Putri Rahayu dan Dani Sopian (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesulitan keuangan 

(Financial Distress) untuk memberikan peringatan awal pada perusahaan sub 

sektor Food and Beverage untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan keuangan. 

Selain itu, penelitian ini meneliti beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kondisi Financial Distress pada perusahaan sub sektor Food and Beverage yang 

berkaitan dengan Rasio Likuditas, Leverage, Sales Growth, dan Ukuran 

Perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel 13 perusahaan dengan pengamatan 

selama 3 tahun selama periode 2013-2015 dengan menggunakan teknik 

pengambilan sampel purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji t, uji 

F, dan koefisien determinasi. Temuan ini menunjukkan bahwa variable Likuditas, 

Leverage, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

Financial Distress. 

Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu: 

Persamaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini yaitu menggunakan Financial Distress sebagai variabel dependen. 

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Likuiditas, 

Leverage, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan Leverage dan Ukuran Perusahaan sebagai variable 

independen. 
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c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk 

menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel 

dependen/terikat. 

d. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

sama-sama mengggunakan perusahaan sub sektor Food and Beverage. 

Perbedaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Likuditas, 

Leverage, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan penelitian ini 

tidak menggunakan variable Likuiditas dan Sales Growth sebagai variable 

Independen. 

b. Periode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan periode 2013 

hingga 2015. Sedangkan dalam penelitian saat ini menggunakan periode 2013 

hingga 2017. 

c. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji t, uji F, dan 

koefisien determinasi. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis 

regresi logistik. 

8. Rangga Putra Ananto, Rasyidah Mustika, dan Desi Handayani1 (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesulitan keuangan 

(Financial Distress) untuk memberikan peringatan awal pada perusahaan Barang 

Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya 
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kesulitan keuangan. Selain itu, penelitian ini meneliti beberapa faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kondisi Financial Distress pada perusahaan Barang 

Konsumsi yang berkaitan dengan Kepemilikan Institusional, dewan komisaris, 

dewan direksi, dewan komisaris independen, Komite audit, Leverage, 

Profitabilitas, dan Ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi 

perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2011-2015. Berdasarkan kriteria yang ada, sampel yang diperoleh 22 perusahaan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi linear berganda. Temuan ini menunjukkan bahwa variable Profitabilitas dan 

Leverage berpengaruh signifikan terhadap Financial Distress pada perusahaan 

Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011-2015. 

Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu: 

Persamaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini yaitu menggunakan Financial Distress sebagai variabel dependen. 

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Kepemilikan 

Institusional, dewan komisaris, dewan direksi, dewan komisaris independen, 

Komite audit, Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan 

penelitian ini hanya menggunakan Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran 

Perusahaan sebagai variable independen. 

c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk 
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menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel 

dependen/terikat. 

Perbedaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Kepemilikan 

Institusional, dewan komisaris, dewan direksi, dewan komisaris independen, 

Komite audit, Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan 

penelitian ini tidak menggunakan variable Kepemilikan Institusional, dewan 

komisaris, dewan direksi, dewan komisaris independen, Komite Audit 

sebagai variable independen. 

b. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah menggunakan 

perusahaan Barang Konsumsi. Sedangkan dalam penelitian saat ini adalah 

menggunakan sampel perusahaan sub sektor Food and Beverage pada 

periode 2013-2017. 

c. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan analisis regresi logistik. 

9. Fitri Marfungatun (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesulitan keuangan 

(Financial Distress) untuk memberikan peringatan awal pada perusahaan 

perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan keuangan. Selain itu, 

penelitian ini meneliti beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi 

Financial Distress pada perusahaan manufaktur yang berkaitan dengan 
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Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage. Penelitian ini menggunakan populasi 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 

dengan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

logistik. Temuan ini menunjukkan bahwa variable Leverage berpengaruh signifikan 

terhadap Financial Distress. 

Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu: 

Persamaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini yaitu menggunakan Financial Distress sebagai variabel dependen. 

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Profitabilitas, 

Likuiditas, dan Leverage. Sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan 

variable Profitabilitas dan Leverage sebagai variable independen. 

c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk 

menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel 

dependen/terikat. 

d. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan saat ini 

sama-sama menggunakan analisis regresi logistik.  
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Perbedaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Profitabilitas, 

Likuiditas, dan Leverage. Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan 

variable Likuiditas sebagai variable independen. 

b. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah menggunakan 

perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. Sedangkan dalam penelitian saat ini adalah menggunakan 

sampel perusahaan sub sektor Food and Beverage pada periode 2013-2017.  

10. Ni Luh Made Ayu Widhiari dan Ni K. Lely Aryani Merkusiwati (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesulitan keuangan 

(Financial Distress) untuk memberikan peringatan awal pada perusahaan 

perusahaan manufaktur untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan keuangan. Selain 

itu, penelitian ini meneliti beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi 

Financial Distress pada perusahaan manufaktur yang berkaitan dengan Rasio 

Likuditas, Leverage, Operating Capacity, Sales Growth. Penelitian ini 

menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2013-2015 dengan menggunakan teknik pengambilan 

sampel Purposive Sampling. Jumlah sampel yang terpilih sebanyak 152 

perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi logistik. Temuan ini menunjukkan bahwa variable 

Likuiditas, Operating Capacity dan Sales Growth berpengaruh signifikan terhadap 

Financial Distress. Sedangkan rasio Leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kondisi Financial Distress. 
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Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu: 

Persamaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini yaitu menggunakan Financial Distress sebagai variabel dependen. 

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Rasio Likuditas, 

Leverage, Operating Capacity, Sales Growth. Sedangkan penelitian ini hanya 

menggunakan variable Leverage sebagai variable independen. 

c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk 

menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel 

dependen/terikat. 

d. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan saat ini 

sama-sama menggunakan analisis regresi logistik. 

Perbedaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Rasio Likuditas, 

Leverage, Operating Capacity, Sales Growth. Sedangkan penelitian ini tidak 

menggunakan variable Operating Capacity dan Sales Growth sebagai 

variable independen. 

b. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2013-2015. Sedangkan dalam penelitian saat ini adalah menggunakan sampel 

perusahaan sub sektor Food and Beverage pada periode 2013-2017. 
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11. I Gusti Agung Ayu Pritha Cinantya dan Ni Ketut Lely Aryani 

Merkusiwati (2015) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesulitan keuangan 

(Financial Distress) untuk memberikan peringatan awal pada perusahaan Property 

& Real Estate untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan keuangan. Selain itu, 

penelitian ini meneliti beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi 

Financial Distress pada perusahaan Property & Real Estate yang berkaitan dengan 

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Likuiditas, Ukuran 

Perusahaan, Leverage, Komisaris Independen dan Dewan Direksi. Penelitian ini 

menggunakan populasi perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di Bursa 

efek Indonesia pada periode 2011-2013 dengan menggunakan teknik pengambilan 

sampel Purposive Sampling. Jumlah sampel yang terpilih sebanyak 37 sampel 

perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi logistik. Temuan ini menunjukkan bahwa variable 

Kepemilikan Institusional dan Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kondisi 

Financial Distress. Sedangkan Kepemilikan Manajerial, proporsi komisaris 

independen, jumlah dewan direksi, Leverage, dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kondisi Financial Distress. 

Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu: 

Persamaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat 

ini yaitu menggunakan Financial Distress sebagai variabel dependen. 



30 
 

 
 

b. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, 

Leverage, Komisaris Independen dan Dewan Direksi. Sedangkan penelitian 

ini hanya menggunakan Ukuran Perusahaan dan Leverage sebagai variable 

independen.  

c. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis untuk 

menguji beberapa variabel independen/bebas terhadap variabel 

dependen/terikat. 

d. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan saat ini 

sama-sama menggunakan analisis regresi logistik. 

Perbedaan: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, 

Leverage, Komisaris Independen dan Dewan Direksi. Sedangkan penelitian 

ini tidak menggunakan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Likuiditas, Komisaris Independen dan Dewan Direksi sebagai variable 

independen. 

b. Sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah menggunakan 

perusahaan Property & Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada periode 2011-2013. Sedangkan dalam penelitian saat ini adalah 

menggunakan sampel perusahaan sub sektor Food and Beverage pada 

periode 2013-2017. 
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2.2 Landasan Teori 

Bagian ini akan diuraikan teori-teori yang pendukung yang nantinya 

digunakan sebagai dasar dalam menyusun kerangka pemikiran. 

2.2.1 Agency Theory 

Teori keagenan (Agency Theory) menjelaskan hubungan keagenan sebagai 

suatu kontrak dimana pemilik (principal) memerintah manajemen (agent) untuk 

melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberi wewenang kepada agent 

untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Menurut Jensen and 

Meckling (1976:305-360). 

Konflik agensi bisa terjadi karena adanya asymmetri information, ketika 

seorang manager memiliki informasi yang detail mengenai informasi kondisi 

perusahaan yang tidak dimiliki oleh investor. Berbagai cara dapat dilakukan oleh 

manager untuk memiliki informasi lebih dibandingkan investor sehingga 

mengakibatkan investor tidak yakin terhadap kualitas perusahaan dan tidak mau 

untuk menanamkan sahamnya di perusahaan, hal ini akan mengakibatkan saham 

perusahaan mengalami penurunan, sehingga dapat membuat perusahaan 

mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal tambahan dari investor karena 

tidak mendapatkan kepercayaan. 

Berdasarkan teori keagenan, pihak eksternal/pemegang saham perusahaan 

dapat menilai kondisi keuangan perusahaan dari informasi laporan keuangan. Jika 

dalam jangka panjang laba dan arus kas suatu perusahaan bernilai kecil atau laba 

operasional perusahaan mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut, 

maka pihak eksternal/pemegang saham menganggap perusahaan tidak mampu 
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dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yang nantinya perusahaan akan 

mengalami kondisi Financial Distress. Hal ini akan dijadikan bahan pertimbangan 

bagi pihak eksternal/pemegang saham dalam mengambil keputusan dalam 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Semakin tinggi laba yang diperoleh dari perusahaan dari total penjualan maka 

perusahaan dapat menutupi hutang jangka pendek maupun jangka panjang, maka 

hal tersebut akan semakin baik bagi kelangsungan hidup perusahaan, sehingga 

kemungkinan perusahaan mengalami kondisi Financial Distress akan semakin 

rendah sehingga investor tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya di 

perusahaan. 

2.2.2 Financial Distress 

Financial Distress adalah kondisi dimana perusahaan tidak mampu 

memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang pada waktu 

jatuh tempo. Apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya secara 

terus menerus maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Secara khusus, 

Financial Distress akan mendorong perusahaan untuk mengambil sikap yang lebih 

agresif dalam hal mengurangi kewajiban pajak perusahaan mengingat bahwa pajak 

merupakan salah satu biaya yang paling signifikan dikeluarkan oleh perusahaan. 

Menurut Richardson, dkk (2015).  

Kondisi ini yang harus dihindari agar perusahaan tidak masuk ke dalam 

tahap kebangkrutan sehingga menjadi sangat penting bagi perusahaan untuk 

mencari faktor yang dapat memicu kondisi Financial Distress. Hal ini dilakukan 

dengan harapan bahwa, ketika perusahaan mengetahui faktor tersebut, maka 
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perusahaan dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang 

mengarah pada Financial Distress sehingga potensi perusahaan untuk mengalami 

kebangkrutan akan berkurang. Faktor penyebab Financial Distress dari dalam 

perusahaan lebih bersifat mikro. Adapun faktor-faktor dari dalam perusahaan 

tersebut adalah: 

1. Kesulitan arus kas 

2. Besarnya jumlah utang yang dimiliki perusahaan 

3. Kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama dua tahun berturut-

turut 

Pengukuran perusahaan mengalami kondisi Financial Distress dapat diukur dengan 

menggunakan variable Dummy dengan menggunakan rumus Earning Per Share 

(EPS), dengan memberikan kode dimana dalam penelitian ini kode: 1 (satu) = 

Financial Distress (FD) dan 0 (nol) = Non Financial Distress (NFD). Untuk melihat 

perusahaan yang akan mengalami kondisi Financial Distress maupun tidak. 

Menurut Kasmir (2012:207) Total Earning Per Share (EPS) bisa dilihat melalui 

laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐸𝑃𝑆 =
(𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 − 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

Dengan melihat total Earning Per Share Perusahaan maka investor dapat melihat 

kondisi perusahaan apakah perusahaan tersebut akan mengalami kondisi Financial 

Distress ataupun tidak. Perusahaan bisa dikatakan mengalami kondisi Financial 

Distress apabila selama 2 tahun berturut-berturut mengalami penurunan. 
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2.2.3 Rasio Keuangan 

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 

satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang 

relevan dan signifikan. Menurut Harahap dan Sofyan Syafiri (2015:297). Rasio 

keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam 

laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. 

Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya 

dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan 

keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka 

dalam satu periode maupun beberapa periode. Hasil rasio keuangan digunakan 

untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target 

seperti yang telah ditetapkan kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen 

dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif. Dari kinerja yang 

dihasilkan dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang diperlukan kedepan agar 

kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target 

perusahaan. Menurut Kasmir (2012:104).  

2.2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. 

Profitabilitas menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset perusahaan 

karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan 

penggunaan aset. Dengan adanya efektivitas dari penggunaan aset perusahaan maka 

akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan 
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memperoleh penghematan dan akan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan 

usahanya. Dengan adanya kecukupan dana tersebut maka kemungkinan perusahaan 

mengalami Financial Distress di masa yang akan datang akan menjadi lebih kecil. 

rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dalam satu periode. Return On Asset (ROA) adalah rasio 

keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa 

besar tingkat pengembalian dari asset yang dimiliki perusahaan. Menurut Tjiptono 

Darmadji dan Hendy M. (2012:158). Indikator pengukuran Profitabilitas 

menggunakan Return On Asset (ROA) adalah: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Rumus untuk mengitung Profitabilitas bisa menggunakan Return On Equity (ROE). 

Return On Equity (ROE) adalah rasio profitabilitas yang membandingkan antar 

Rasio laba bersih (net profit) perusahaan dengan aset bersihnya (ekuitas atau 

modal). Rasio ini mengukur berapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh 

Perusahaan dibandingkan dengan modal yang disetor oleh pemegang saham. Rasio 

ini juga digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk 

menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun 

saham preferen. Menurut Kasmir (2012:205). Indikator pengukuran profitabilitas 

menggunakan Return On Equity (ROE) adalah: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑥100% 
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Rumus untuk menghitung Profitabilitas bisa menggunakan Net Profit Margin 

(NPM) atau margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan 

membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan 

penjualan. Menurut Kasmir (2012:200). Indikator pengukuran profitabilitas 

menggunakan Net Profit Margin (NPM) adalah: 

𝑁𝑃𝑀 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

Rumus untuk menghitung Profitabilitas bisa menggunakan Retrurn On Investment 

(ROI) atau hasil pengembalian investasi atau return on total assets merupakan rasio 

yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan. Menurut Kasmir (2012:186). Indikator pengukuran profitabilitas 

menggunakan Return On Investment (ROI) adalah: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

2.2.5 Leverage 

Leverage merupakan salah satu rasio solvabilitas yaitu rasio untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan 

itu dilikuidasi, memberikan suatu konsep tentang Leverage (tingkat hutang) atau 

debt ratio yang merupakan perbandingan antara nilai buku seluruh hutang dengan 

total ekuitas. Kegiatan perusahaan dapat menggunakan sumber pendanaan dari luar 

(ekstern) maupun dari dalam (intern) atau biasa disebut hutang untuk meningkatkan 

labanya atau meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham. 
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Leverage menggambarkan hubungan utang perusahaan dengan modal 

maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang 

atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal 

(equity). Perusahaan yang baik seharusnya memiliki komposisi modal yang lebih 

besar dari utang. Menurut Harahap dan Sofyan Syafri (2015:306). Indikator untuk 

mengukur Leverage adalah: 

DER =
𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 

2.2.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

bisa dilihat dari besarnya total penjualan atau total aset perusahaan. Untuk 

mengukur suatu ukuran perusahaan maka bisa menggunakan cara log total aset, 

baik aset lancar maupun aset tidak lancar yang dimiliki oleh suatu perusahan pada 

tahun pelaporan. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan 

semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami Financial Distress. Menurut 

Putri Rahayu dan Dani Sopian (2017). Menurut Jogiyanto Hartono (2012:282) 

indikator untuk mengukur ukuran perusahaan adalah: 

𝑆𝐼𝑍𝐸 = 𝐿𝑜𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 

2.3 Pengaruh Antar Variabel Independen terhadap Dependen 

2.3.1 Profitabilitas terhadap Financial Distress 

Rasio Profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara yang ditunjukan 

oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan 

penjualan. Terdapat beberapa indikator rasio profitabilitas yang sering digunakan 
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dalam penelitian, yaitu Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net 

Profit Margin (NPM), Return On Investment (ROI), dan Gross Profit Margin 

(GPM). Dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas menggunakan Return 

On Asset (ROA). Return On Asset (ROA) dapat digunakan untuk membandingkan 

laba perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. 

Rasio Profitabilitas berguna untuk memprediksi atau menilai sejauh mana 

perusahaan dapat menghasilkan laba dari total seluruh penjualan selama satu 

periode. Profitabilitas merupakan hasil akhir dari berbagai keputusan dengan 

mengukur sedikit atau banyaknya laba yang diperoleh oleh perusahaan akan 

mempengaruhi kemampuan tersebut untuk mendapatkan pinjaman. Alat yang 

sering digunakan untuk menilai laba adalah perputaran aset. Semakin tinggi laba 

yang dihasilkan perusahaan, maka semakin tinggi pula ROA, hal itu berarti bahwa 

perusahaan semakin efektif dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan 

keuntungan. Semakin tinggi rasio ROA maka semakin rendah kemungkinan 

terjadinya Financial Distress pada perusahaan. Menurut Fitri Marfungatun (2017) 

Hasil peneltian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Apergis Nicholas, 

dkk (2019).  

2.3.2 Leverage terhadap Financial Distress 

Leverage juga sering dikaitkan dengan risiko keuangan. Risiko keuangan 

sendiri dapat diartikan sebagai tambahan risiko yang dibebankan kepada para 

pemegang saham biasa maupun risiko ketidakmampuan perusahaan untuk 

membayar kewajibannya pada waktu jatuh tempo (insolvabilitas). Ketika sebuah 

perusahaan mengalami peningkatan dalam proporsi pendanaan hutang di struktur 



39 
 

 
 

modalnya, maka arus kas keluar juga akan mengalami peningkatan yang akan 

berdampak risiko insolvabilitas. Menurut Sutrisno (2013:224) 

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dengan ekuitas yang dimiliki atau rasio 

yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu entitas dibiayai dengan 

menggunakan utang. Dengan rasio Leverage ini setidaknya dapat mendeteksi 

seberapa besar hutang yang dimiliki perusahaan, jangan sampai hutang yang 

dimiliki melebihi kemampuan perusahaan dalam membayar bisa mengakibatkan 

perusahaan mengalami kondisi Financial Distress. Menurut Christina Ginting 

(2017). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rangga 

Putra Ananto, dkk (2017).  

2.3.3 Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress 

Ukuran Perusahaan menggambarkan seberapa besar total asset yang dimiliki 

oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total asset yang besar 

menunjukkan sinyal positif bagi kreditur sebab perusahaan akan mudah melakukan 

diversifikasi dan mampu melunasi kewajiban di masa depan, sehingga perusahaan 

dapat menghindari terjadinya kondisi Financial Distress. Menurut Evelina dan 

Juniarti (2014). Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan 

menggunakan log total asset karena untuk memudahkan penelitian disebabkan oleh 

jumlah total asset yang dimiliki perusahaan mencapai puluhan triliyun sedangkan 

variabel dependen maupun independen menggunakan skala pengukuran rasio oleh 

sebab itu, ukuran perusahaan diukur menggunakan log total asset. dengan tujuan 

agar mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan log natural, 
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jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun akan disederhanakan, tanpa 

mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya. 

Ukuran perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai seberapa besar 

total asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Hal ini dapat diketahui bahwa 

perusahaan besar yang memiliki total asset besar juga memiliki laba yang tinggi, 

serta tidak terlepas dari risiko yang besar, seperti risiko ekonomi yaitu fluktuasi 

nilai tukar rupiah dengan dollar Amerika Serikat, tingkat suku bunga, dan lain-lain 

yang berdampak pada posisi keuangan perusahaan. Menurut Agustinus H. Marbun 

dan Candra Situmeang (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat 

berpengaruh secara signifikan terhadap Financial Distress. 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya dan untuk pengembangan 

hipotesis, maka untuk menggambarkan hubungan dari variabel independen dan 

variabel dependen dalam penelitian kali ini dikemukan suatu kerangka pemikiran 

teoritis yaitu mengenai pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan 

terhadap kondisi Financial Distress. Kerangka pemikiran teoritis yang 

menggambarkan rumus hipotesis penelitian ditunjukkan dalam gambar sebagai 

berikut: 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.5 Hasil Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, landasan 

teori serta kerangka pemikiran dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan untuk 

mengkaji variable-variabel bebas yang berpengaruh terhadap variable terikat 

sebagai berikut: 

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap Financial Distress pada perusahaan sub 

sektor Food and Beverage 

H2: Leverage berpengaruh terhadap Financial Distress pada perusahaan sub sektor 

Food and Beverage 

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Financial Distress pada perusahaan 

sub sektor Food and Beverage 

 


