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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Landasan Teori     

1. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal menjelaskan adanya asimetri informasi antara 

manajemen perusahaan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan 

dengan informasi tertentu. Informasi yang dipublikasikan sebagai  suatu 

pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. Pada saat informasi diumumkan, pelaku pasar terlebih 

dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai 

sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news). Jika informasi 

tersebut sebagai sinyal baik maka investor akan tertarik untuk mengambil 

langkah lebih lanjut. Begitu pula sebaliknya, jika sinyal buruk lebih 

tercemin dari informasi yang dihasilkan maka investor akan beralih dan 

mencari perusahaan lain yang mempunyai informasi lebih baik (Ross, 

1977).   

  Salah  satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

dapat menjadi sinyal baik bagi pihak di luar perusahaan adalah laporan 

tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa 

informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan 

keuangan maupun  informasi yang tidak berkaitan dengan laporan 

keuangan. Teroi sinyal menjelaskan mengapa setiap perusahaan berusaha 

membuat laporan keuangan sebaik mungkin demi memberikan sinyal baik 
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pada para investor agar berinvestasi pada perusahaan. Jika perusahaan 

memperlihatkan kondisi keuangan yang melemah, maka dapat membuat 

para pemegang kepentingan seperti kreditur dan pemegang saham 

kehilangan kepercayaannya. Dengan begitu para stakeholders tersebut 

akan mundur untuk bekerjasama dengan perusahaan. 

  Profitabilitas tinggi yang dimiliki perusahaan dapat 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya 

untuk menghasilkan laba. Dengan tingkat profitabilitas yang tinggi 

investor dapat memprediksi kondisi keuangan perusahaan dimasa depan. 

Dan investor akan lebih tertarik untuk melakukan investasi ke perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas yang tinggi. 

  Likuiditas merupakan rasio yang menggabarkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin likuid 

suatu perusahaan maka perusahaan semakin terhindar dari risiko terkena 

financial distress. Sehingga dengan tingkat likuiditas yang dinilai baik, 

investor dapat memperoleh keyakinan bahwa investasi yang dilakukan 

sudah tepat. 

  Leverage menggambarkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh 

hutang. Tingkat hutang yang terlalu tinggi untuk membiayai operasional 

perusahaan akan memberikan informasi yang kurang baik terhadap 

investor. Hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan investor untuk 

melakukan investasi, jika perusahaan suatu saat dilikuidasi apakah 

perusahaan dapat menutup hutangnya dengan aset yang dimiliki. 
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Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar total aset 

yang dimiliki suatu perusahaan. Dengan aset yang besar, perusahaan akan 

terhindar dari kesulitan keuangan. Informasi tersebut akan digunakan oleh 

investor untuk menentukan keputusan investasinya. Sehingga investasi 

yang dilakukan sudah tepat. 

2. Financial Distress 

Financial distress sebagai tahap penurunan kondisi keuangan 

yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditasi (Plat dan 

Plat, 2002). Financial distress dimulai dari ketidak mampuan dalam 

memenuh kewajiban-kewajiban, terutama kewajiban yang bersifat jangka 

pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban 

kategori solvabilitas. Financial  distress  adalah   suatu  konsep  luas  yang  

terdiri  dari  beberapa  situasi  dimana   suatu perusahaan  menghadapi 

kesulitan  keuangan. Istilah  umum  untuk  menggambarkan situasi 

tersebut adalah kebangkrutan, kegagalan, ketidak mampuan melunasi 

hutang.  

Menurut Hastuti (2014), kesulitan bisa berarti mulai dari kesulitan 

likuiditas (jangka pendek), yang merupakan kesulitan keuangan yang 

paling ringan, sampai ke pernyataan kebangkrutan, yang merupakan 

kesulitan yang paling berat. Dengan demikian kesulitan keuangan bisa 

dilihat sebagai kontinum yang panjang, mulai dari yang ringan sampai 

yang paling berat. Financial distress pada penelitian ini diproksikan 
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dengan profit margin ratio ( laba (rugi) usaha dibagi penjualan bersih) 

dengan satuan prosentase. 

Menurut Putri dan Merkusiwati (2014), Perusahaan didirikan 

dengan tujuan memperoleh laba, yang nantinya digunakan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Sebuah perusahaan tentu 

akan menghindari kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan 

kebangkrutan. Kebangkrutan perusahaan akan mengakibatkan berbagai 

kerugian baik bagi pemegang saham, karyawan dan perekonomian 

nasional. Kebangkrutan merupakan kondisi financial distress yang 

terburuk. Financial distress sendiri merupakan penurunan kondisi 

keuangan perusahaan sebelum mencapai kebangkrutan. Financial distress 

diproksikan dengan earning per share (EPS) dengan satuan rupiah. 

3. Profitabilitas 

Menurut Widarjo dan Setiawan (2009) profitabilitas menunjukan 

efisiensi dan efektivitas penggunaan aset perusahaan karena rasio ini 

mengukur kemapuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan 

penggunaan aset. Dengan adanya efektivitas dari penggunaan aset 

perusahaan maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan., maka perusahaan akan memperoleh penghematan dan akan 

memiliki kecukupan dana untuk menjalakan operasinya. Dengan adanya 

kecukupan dana tersebut maka kemungkinan perusahaan mengalami 

financial distress akan menjadi lebih kecil. Perhitungan profitabilitas ini 
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menggunakan return on asset,  laba bersih dibagi dengan total aktiva 

(LB/TA) dengan satuan prosentase. 

Menurut Fahmi (2011:135) rasio profitabilitas mengukur 

efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar 

kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam gubungannya dengan 

penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka 

semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan 

keuntungan perusahaan. Dalam penelitian Yadiati (2017) profitabilitas 

diukur dengan menggunakan net profit margin, yaitu earning after tax 

dibagi dengan sales (EAT/Sales)  dengan satuan prosentase. 

Menurut Andre (2013) rasio profitabilitas merupakan rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat 

penjualan, aset dan modal saham tertentu. Semakin rugi perusahaan 

semakin tinggi probabilitasnya untuk mengalami financial distress. 

Artinya semakin rendah profitabilitas perusahaan maka kemungkinan 

perusahaan mengalami financial distress akan semakin besar. Profitabilitas 

diukur dengan menggunakan return on total asset dan profit margin on 

sales dengan satuan prosentase (Hapsari, 2012). 

4. Likuiditas 

Fahmi (2011:121) rasio likuiditas (liquidity ratio) adalah 

kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

secara tepat waktu. Rasio likuiditas secara umum ada 2 (dua) yaitu current 

ratio dan quick ratio (acit test ratio). Current ratio adalah ukuran yang 
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umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo. Sedangkan 

quick ratio adalah ukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti dari 

pada rasio lancar karena pembilangnya mengeliminasi persediaan yang 

dianggap aktiva lancar yang sedikit tidak likuid dan kemungkinan menjadi 

sumber kerugian. Rahayu dan Sopian (2017) likuiditas diukur dengan 

menggunakan current ratio, yaitu aset lancar dibagi dengan utang lancar 

(AL/UL) dengan satuan prosentase. 

Menurut 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 penelitian adalah rasio lancar (current ratio). Dalam 

penelitian Andre (2013), likuiditas diukur dengan menggunakan current 

rasio, yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar dengan satuan 

prosentase. 

Menurut Subramayan dan Wild (2005:241) mendefinisikan 

likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya yang secara konvensional, „jangka pendek‟ dianggap 

periode hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional 

normal perusahaan. Widarjo dan  Setiawan (2019), dalam penelitian ini 

pengukuran yang digunakan adalah current ratio (aset lancar dibagi utang 

lancar), quick ratio (aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang 

 Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas...  Dwi Meliyani,  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019 



84 
 

lancar) dan cash ratio (kas ditambah setara kas dibagi dengan hutang 

lancar). Satuan dalam pengukuran ini menggunakan satuan prosentase. 

5. Leverage 

Menurut Fahmi (2011:127), rasio leverage adalah mengukur 

seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang 

terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan 

masuk dalam kategori  extreme leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan 

terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit melepaskan beban utang 

tersebut. Rahayu dan Sopian (2017) dalam penelitiannya menggunakan 

pengukuran debt to equity ratio yang digunakan untuk mengukur besarnya 

proporsi utang terhadap modal. Debt to equity ratio yaitu, utang dibagi 

dengan modal. Satuan dalam pengukuran ini menggunakan satuan 

prosentase. 

Menurut Widarjo dan Setiawan (2009) financial leverage 

menunjukan kemapuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu 

jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang apabila pada 

suatu saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Dalam penelitian ini 

pengukuran yang digunakan yaitu Total liabilities to total asset: Total 

hutang di bagi total aktiva (TU/TA) dan  Current liabilities to total asset: 

Hutang lancar dibagi total aset (UL/TA). 

Menurut Fitriyah dan Hariyati (2013) rasio leverage mengukur 

sejauh mana perusahaan bergantung pada pendanaan utang. Jika 
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manajemen memanfaatkan utang yang terlalu besar dalam pendanaan 

operasi perusahaan, masalah yang mungkin timbul adalah dalam pelunasan 

pinjaman yang tersisa dan bunganya dimasa depan. Dalam penelitian Putri 

dan Merkusiwati (2014) rasio leverage diukur dengan menggunakan debt 

total assets atau debt ratio, yaitu  utang dibagi dengan modal (U/M). 

Satuan dalam pengukuran ini menggunakan satuan prosentase. 

6. Ukuran Perusahaan 

Menurut Riyanto (dalam Susilawati dkk, 2017), ukuran perusahaan 

adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai 

penjualan atau nilai aktiva. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah total aset. Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan Ln Total. 

Menurut Cinantya dan Merkusiwati (2015), ukuran suatu 

perusahaan menggambarkan seberapa besar total aset yang dimiliki 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang memilki total aset yang besar akan 

mudah melakukan diversifikasi dan kemungkinan perusahaan mengalami 

kebangkrutan akan lebih kecil. Alat ukur yang digunakan untuk 

menghitung ukuran perusahaan menggunakan total aset yang kemudian 

diubah ke dalam bentuk logaritma, ukuran perusahaan sama dengan Ln 

total aset (Ln TA) 

Menurut Rahayu dan Sopian (2017), ukuran perusahaan adalah 

suatu skala yang dapat mengklasifikasikan  perusahaan besar dan kecil 

menurut berbagai cara, yaitu total aset penjualan, nilai pasar saham, dan 

rata-rata tingkat penjualan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total 
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aktiva yang dimiliki. Perusahaan dengan total aset besar menunjukan 

menunjukan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan 

karena dalam tahap ini arus kas persahaan sudah positif dan dianggap 

memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. 

Pengukuran yang digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan yaitu 

dengan logaritma total aset, yaitu Ln total aset ( Putri dan Mersikuswati, 

2014). 

 B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari penelitian yang sudah pernah dilakukan terdapat berbagai macam 

hasil penelitian yang berbeda. Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan 

diantaranya Ufo (2015) dengan judul penelitian Determinants of Financial 

distress in Manufacturing Firms of Ethiopia. Kemudian ada penelitian dari 

Putri dan Merkusiwati (2014) dengan judul Pengaruh mekanisme corporate 

governance, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan pada financial 

distress. Selain penelitian tersebut masih banyak penelitian lain yang dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis & 

Tahun 

Variabel Yang 

Digunakan 

Hasil 

1.  Anduale Ufo 

(2015) 

 

Variabel Independen: 

  Likuiditas 

  Profitabilitas 

  Leverage 

 

Variabel Dependen 

  Financial d istress 

Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa likuditas dan 

profitabilitas berpengruh positif. 

Leverage berpengaruh negatif. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

2. Mutiara 

Muhtar dan 

Andi Aswan 

(2017) 

Variabel independen: 

Profitabilitas 

Likuiditas 

Leverage  

 

Variabel dependen: 

Financial distress 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa profitabilitas, likuiditas, 

dan leverager mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap 

terjadinya financial distress. 

3. Orina Andre 

(2013) 

Variabel independen: 

Profitabilitas 

Likuiditas 

Leverage 

 

Variabel dependen: 

Financial distress 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh 

negatif dalam memprediksi 

financial distress. Likuiditas 

tidak berpengaruh dalam 

memprediksi financial distress. 

Leverage berpengaruh positif 

dalam memprediksi financial 

distress. 

4. Wahyu 

Widarjo dan 

Doddy 

Setiawan 

(2009) 

Variabel independen: 

Rasio keuangan 

 

Variabel dpeenden: 

Financial distress 

 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa likuiditas yang diukur 

dengan current ratio tidak 

berpengaruh  terhadap financial 

distress. Likuiditas yang diukur 

dengan quick ratio  berpengaruh 

negatif terhadap financial 

distress, likuiditas yang diukur 

dengan cash ratio berpengaruh 

positif terhdapa fianancial 

distress. Profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap 

financial distress. Leverage tidak 

berpengaruh terhadap financial 

distress. Pertumbuhan penjualan 

berpengaruh positif terhadap 

financial distress. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

 Della 

Susilawati, 

Diamonalisa 

Sofianty dan 

Edi 

Sukarmanto 

(2017) 

Variabel independen: 

Profitabilitas 

Ukuran perusahaan 

Leverage 

 

Variabel dependen: 

Financial distress 

 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap financial 

distress. Ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap 

financial distress. Leverage 

berpengaruh positif terhadap 

financial distress.  

6. Winwin 

Yadiati 

(2017) 

Variabel independen: 

Profitabilitas 

 

Variabel dependen 

Financial distress 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap financial 

distress. 

7. M. Maulvi N 

dan Yasser 

Arafat 

Variabel independen: 

Likuiditas 

Leverage 

Komite audit 

 

Variabel dependen: 

Financial distress 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa likuiditas berpengaruh 

negatif terhadap prediksi 

financial distress. Leverage 

berpengaruh postif terhadap 

prediksi financial distress. 

Komite audit berpengaruh 

positif terhadap prediksi 

financial distress. 

8. Joshua Bosire 

O, Willy 

Muturi, 

Oluoch 

Oluoch dan 

John Ngugi 

Karanja 

(2017) 

Variabel independen: 

Leverage 

 

Variabel dependen : 

Financial distress 

 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh 

positif terhadap financial 

distress. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

9. Evany Indri 

Hapsari 

(2012) 

Variabel independen: 

Rasio keuangan 

 

Variabel dependen: 

Financial distress 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap financial 

distress. Profitabilitas (return on 

total assets) dan leverage 

(current liabilities to total assets) 

berpengaruh negatif terhadap 

financial distress.  

10. Wiwin Putri 

Rahayu dan 

Dani Sopian 

(2017) 

Variabel independen: 

Rasio keuangan 

Ukuran perusahaan 

 

Variabel dependen: 

Financial distress 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap financial 

distress. Leverage tidak 

berpengaruh terhadap financial 

distress. Sales growth 

berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap financial 

distress. Ukuran perusahaan  

berpengaruh positif terhadap 

financial distress. 

11. Nakhar Nur 

Aisyah, Farida 

Titik Kristanti 

dan Djusnimar 

Zultilisna 

(2017) 

Variabel independen: 

Rasio likuiditas 

Rasio aktivitas 

Rasio profitabilitas 

Rasio leverage 

 

Variabel dependen: 

Financial distress 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa rasio likuiditas dan rasio 

leverage  tidak berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap 

financial distress. Rasio 

aktivitas tidak berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap 

financial distress.  Rasio 

profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap financial 

distress. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

12. Ni Wayan 

Krisnayanti 

Arwinda Putri 

dan Ni Kt. 

Lely A. 

Merkusiwati 

(2014) 

Variabel 

independen: 

Corporate 

governance 

Likuiditas 

Leverage 

Ukuran perusahaan 

  

Variabel dependen: 

Financial distress 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap 

financial distress. Corporate 

governance likuiditas dan 

leverage tidak berpengaruh 

terhadap financial distress. 

13. Ferdian 

Kustianto dan 

Winarno 

(2013) 

Variabel 

independen: 

Leverage 

Laba 

Arus kas operasi 

Ukuran perusahaan 

 

Variabel dependen: 

Financial distress 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh 

positif terhadap finansial distress. 

Laba berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap financial distress. 

Arus kas operasi tidak 

berpengaruh terhadap financial 

distress. Dan ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap 

financial distress. 

14. Indra Hastuti 

(2014) 

Variabel 

independen: 

Struktur 

kepemilikan 

Rasio keuangan  

 

Variabel dependen: 

Financial distress 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap 

financial distress. Kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. 

Likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. 

Leverage berpengaruh  positif 

terhadap financial distress. Rasio 

aktivitas berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. 

Ukuran perusahaan berpengaruh  

negatif terhadap financial distress. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

15. I Gusti Agung 

Ayu Pritha 

Cinantya dan 

Ni Ketut Lely 

Aryani 

Merkusiwati 

(2015) 

Variabel 

independen: 

Corporate 

governance 

Financial 

indicators 

Ukuran perusahaan 

 

Variabel dependen: 

Financial distress 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional 

dan likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. 

Kepemilikan manajerial, proporsi 

komisaris independen, jumlah 

dewan direksi, leverage dan 

ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap financial 

distress. 

16 Mekani 

Vestari dan 

Desi Noor 

Farida (2013) 

Variabel 

independen: 

Rasio keuangan 

Ukuran keuangan 

  

Variabel dependen: 

Financial distress 

dan reaksi investor 

Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa rasio keuangan yang 

diukur dengan RETA, TDTA, 

EBITTA, NITA berpengaruh 

dalam memprediksi financial 

distress. Risiko bisnis dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh 

dalam memprediksi financial 

distress. 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

 Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur yang kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset dan modal 

saham tertentu. Semakin rugi perusahaan semakin tinggi probabilitasnya untuk 

mengalami financial distress. Artinya semakin rendah profitabilitas perusahaan 

maka kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan semakin 

besar (Andre, 2013). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan profitabilitas 

berpengaruh terhadap fiancial distress.  

  Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. Semakin 

 Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas...  Dwi Meliyani,  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019 



92 
 

likuid suatu perusahaan maka perusahaan tersebut semakin terhindar dari 

ancaman mengalami financial distress (Cinantya, dkk (2015). Berdasarkan hal 

tersebut dapat dikatakan likuiditas berpengaruh terhadap financial distress. 

 Leverage merupakan penggunaan aset atau dana yang membawa 

konsekuensi pada biaya tetap. Biaya ini dapat berupa bunga pinjaman jika 

perusahaan menggunakan pembelanjaan dari luar (modal asing). Semakin 

besar jumlah hutang perusahaan akan menyebabkan semakin besar 

kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar hutang pokok dan bunganya, 

sehingga kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan semakin 

tinggi (Kusrianto dan Winarno, 2012). Berdasarkan hal tersebut dapat 

dikatakan leverage berpengaruh terhadap financial distress. 

 Ukuran suatu perusahaan menggambarkan seberapa besar total aset yang 

dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan 

diaharapkan perusahaan semakin mampu dalam melunasi kewajiban di masa 

depan, sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan kesulitan 

keuangan ( Rahayu, dkk 2017).  Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap fiancial distress. 
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D. Hipotesis Penelitian 

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Financial distress 

 Profitabilitas menunjukan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset 

perusahaan karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aset ( Widarjo dan Setiawan, 

2009). Semakin merugi perusahaan semakin tinggi probabilitasnya untuk 

mengalami financial distress. Artinya semakin rendah profitabilitas 

perusahaan maka kemungkinan perusahaan mengalami financial distress 

akan semakin besar (Andre, 2013). Tingkat profitabilitas yang tinggi akan 

memberikan sinyal baik kepada pihak manajemen perusahaan dan investor 

Profitabilitas (X1) 

Leverage (X3) 

Ukuran Perusahaan 

(X4) 

Financial 

Distress (Y) 

Likuiditas (X2) 
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serta kreditur yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan.  

 Hasil penelitian mengenai profitabilitas terhadap financial distress 

sebelumnya telah dilakukan oleh Widarjo dan Setiawan (2009), 

Susilawati, dkk (2017) dan Yadiati (2017) menunjukan hasil bahwa 

profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress, sehingga 

dapat ditarik hipotesis pertama yaitu: 

  H1 = Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. 

 2. Pengaruh Likuiditas terhadap Financial distress 

  Hendra (2009:199), rasio likuiditas adalah ratio yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

yang telah jatuh tempo. Semakin likuid suatu perusahaan maka perusahaan 

tersebut semakin terhindar dari ancaman mengalami financial distress 

(Cinantya dan Merkusiwati, 2015), dengan semakin likuid suatu 

perusahaan maka akan memberikan sinyal yang baik kepada pihak 

investor dan kreditur. Dari hasil penelitian mengenai pengaruh likuiditas 

terhadap financial distress sebelumnya telah dilakukan Hastuti (2014), 

Maulvi, dkk (2014) dan Cinantya dan Merkusiwati (2014) menunjukan 

hasil bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress, 

sehingga dapat ditarik hipotes kedua yaitu: 

 H2 = Likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress. 
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 3. Pengaruh Leverage terhadap Financial distress 

  Fahmi (2011:127), rasio leverage adalah mengukur seberapa besar 

perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin besar jumlah hutang 

perusahaan akan menyebabkan semakin besar kemungkinan perusahaan 

tidak dapat membayar hutang pokok dan bunganya, sehingga 

kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan semakin 

tinggi (Kusrianto dan Winarno, 2012). Tinggak leverage yang tinggi akan 

memberikan sinyal yang buruk bagi pihak manajemen dan pemilik 

perusahaan serta akan memberikan gambaran yang buruk kepada pihak 

ketiga. Dari hasil penelitian mengenai pengaruh leverage terhadap 

financial distress sebelumnya telah dilakukan Maulvi dan Arafat (2014), 

Orina (2013) dan  Joshua, dkk (2013) menunjukan hasil bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap financial distress, sehingga dapat ditarik 

hipotes ketiga yaitu: 

 H3 = Leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. 

 4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Financial distress 

 Cinantya dan Merkusiwati (2015), ukuran suatu perusahaan 

menggambarkan seberapa besar total aset yang dimiliki perusahaan 

tersebut. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan diaharapkan 

perusahaan semakin mampu dalam melunasi kewajiban di masa depan, 

sehingga perusahaan dapat menghindari permasalahan kesulitan 

keuangan. Ukuran perusahaan yang memiliki total aset besar akan 

memberikan sinyal yang baik kepada pihak investor dan kreditur dalam 
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pengambilan keputusan. Dari hasil penelitian mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap financial distress sebelumnya telah dilakukan 

Kustianto dan Winarno (2013), Putri dan Merkusiwati (2014)  

menunjukan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap financial distress, sehingga dapat ditarik hipotes keempat yaitu: 

  H4 = Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap financial disterss. 
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