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ABSTRACT 

 
 

This study aimed to examine the effect of liquidity which measured by the 

current ratio, leverage with debt to assets ratio and profitability with a return on 

assets to financial distress at the company's mining listed in the Indonesia Stock 

Exchange. 

This study as quantitative classified. The population in this study are all 

companies mining listed on the Stock Exchange in 2012-2014. While the sample is 

determined by purposive sampling method so that the data obtained 40 sample 

firms. Data used is secondary data obtained from www.idx.co.id. The analytical 

method used is logistic regression analysis. 

Based on the results of logistic regression analysis with significance level 

of 5%, then the results of this study concluded: (1) liquidity does not significant 

infulence financial distess with a value of 2.852 wald test and a significance value 

0.091 >0.05, (2) significant effect on the leverage of  financial distess with a value 

of 8.423 wald test and a significance value 0.004<0.05, (3) significant effect on 

the profitability of financial distess with a value of 15.515 wald test and a 

significance value 0.000 <0.05. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

  Di era globalisasi saat ini persaingan dunia usaha semakin kuat. Hal 

ini dapat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian secara nasional 

maupun internasional. Adanya persaingan yang semakin kuat tersebut, 

perusahaan juga dituntut untuk selalu memperkuat fundamental manajemen 

sehingga nantinya akan mampu bersaing dengan perusahaan lain. 

Ketidakmampuan perusahaan dalam mengantisipasi perkembangan global 

dengan memperkuat fundamental manajemen akan mengakibatkan 

pengecilan volume usaha yang pada akhirnya mengakibatkan kebangkrutan 

perusahaan (Wahyuningtyas, 2010).  

  Kebangkrutan merupakan masalah yang dapat terjadi apabila kondisi 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Secara garis besar penyebab 

kebangkrutan dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yaitu dari segi keuangan perusahaan, seperti hutang 

perusahaan yang membengkak dan modal kerja yang negatif sehingga 

perusahaan tidak mampu membiayai kegiatan operasionalnya. Faktor 

eksternal seperti kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok 

kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Tahap awal 

kebangkrutan bisnis yang terjadi dalam perusahaan biasanya diawali 

terjadinya kesulitan keuangan (financial distress) (Rahayu, Suwendra, dan 

Yulianthini, 2016). 
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Menurut Rayenda (2007) dalam Andre (2013), financial distress 

terjadi karena perusahaan tidak mampu mengelola dan menjaga kestabilan 

kinerja keuangan sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian 

operasional dan kerugian bersih untuk tahun yang berjalan. Kerugian yang 

terjadi akan mengakibatkan defisiensi modal dikarenakan penurunan nilai 

saldo laba yang terpakai untuk melakukan pembayaran dividen, sehingga 

total ekuitas secara keseluruhan akan mengalami defisiensi. Kondisi tersebut 

mengindikasikan suatu perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan 

(financial distress) yang pada akhirnya jika perusahaan tidak mampu keluar 

dari kondisi tersebut, maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan. 

Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan pada suatu 

perusahaan. Model financial distress perlu dikembangkan, karena dengan 

mengetahui kondisi financial distress perusahaan sejak dini. Perusahaan 

diharapkan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi 

yang mengarah pada kebangkrutan. Financial distress dapat diukur melalui 

laporan keuangan dengan cara menganalisis laporan keuangan (Mas’ud dan 

Srengga, 2013:139-140). 

Analisis laporan keuangan yang digunakan untuk memprediksi 

kesulitan keuangan atau financial distress perusahaan secara umum adalah 

rasio keuangan. Secara umum rasio-rasio yang digunakan seperti likuiditas, 

leverage dan profitabilitas. Menurut Jumingan (2011:123), rasio likuiditas 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. Rasio likuiditas dapat 
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diukur menggunakan rasio lancar (current ratio). Current ratio digunakan 

untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya.  

Selain rasio likuiditas, rasio leverage juga dapat digunakan sebagai 

indikator untuk memprediksi terjadinya financial distress. Menurut Kasmir 

(2014:151), rasio leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang, atau untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Rasio 

leverage dapat diukur menggunakan rasio utang (debt ratio) yaitu total utang 

dibagi dengan total aktiva. Informasi rasio utang penting karena melalui rasio 

utang, kreditur dapat mengukur seberapa tinggi risiko utang yang diberikan 

kepada suatu perusahaan. 

Rasio profitabilitas juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi 

financial distress. Menurut Hanafi (2012:157), rasio profitabilitas digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada 

tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Rasio ini dicerminkan 

dalam Return On Asset (ROA). Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi 

manajemen aset. Menurut Wahyu (2009) dalam Andre (2013), 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 
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memperoleh penghematan dan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan 

usahanya. Berdasarkan adanya kecukupan dana maka kemungkinan 

perusahaan mengalami financial distress di masa yang akan datang akan 

menjadi lebih kecil. 

Penelitian tentang prediksi kebangkrutan suatu perusahaan sudah 

sangat banyak dilakukan di Indonesia. Peneliti termotivasi melakukan 

penelitian mengenai pengaruh likuiditas, leverage, dan profitabiltas untuk 

memprediksi financial distress pada perusahaan. Hal tersebut dikarenakan 

peneliti-peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan dan ada 

variabel lain yang mempengaruhi kondisi financial distress. Hidayat (2013) 

yang membuktikan likuiditas dan leverage memiliki kemampuan dalam 

memprediksi kondisi financial distress sedangkan profitabilitas tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan dalam memprediksi kondisi financial 

distress. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andre (2013), 

profitabilitas dan leverage mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

memprediksi financial distress sedangkan likuiditas tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan dalam memprediksi kondisi financial distress. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut 

dengan mengambil judul penelitian tentang “Pengaruh Likuiditas, 

Leverage, dan Profitabilitas untuk Memprediksi Financial Distress (Studi 

Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2014).” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah mengenai pentingnya analisis rasio keuangan untuk 

memprediksi financial distress suatu perusahaan. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

penulis memberikan batasan-batasan permasalahan diantaranya: 

1. Objek penelitian ini dibatasi hanya pada perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di BEI. 

2. Penelitian ini dibatasi hanya mengenai pengaruh likuidias, leverage, dan 

profitabilitas untuk memprediksi financial distress pada perusahaan sektor 

pertambangan periode 2012-2014. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap prediksi kondisi 

financial distress suatu perusahaan? 

2. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap prediksi kondisi 

financial distress suatu perusahaan? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap prediksi kondisi 

financial distress suatu perusahaan? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kondisi financial distress 

suatu perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap kondisi financial distress 

suatu perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kondisi financial 

distress suatu perusahaan. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengetahui 

tentang likuiditas, financial leverage, dan profitabilitas dalam 

memprediksi kondisi financial distress sehingga manajemen perusahaan 

dapat mengambil kebijakan untuk tindakan perbaikan atau pencegahan 

sehingga dapat terhindar dari resiko financial distress. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kondisi 

financial distress suatu perusahaan, serta dapat dijadikan kajian teoritis 
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untuk penelitian sejenis dan referensi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi Pihak Eksternal 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak 

eksternal seperti investor dan kreditor, tentang kondisi financial distress 

suatu perusahaan sehingga dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan.


