
7 
 

BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Menurut Hapsari (2012) dalam penelitiannya tentang “Kekuatan Rasio 

Keuangan dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur 

di BEI”tidak terdapat pengaruh likuiditas (current ratio) terhadap kondisi financial 

distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2007-

2010, karena hasil hipotesis menunjukkan variabel tidak berpengaruh signifikan 

meskipun tanda persamaan regresi negatif. Profitabilitas (return on total assets) 

mempengaruhi kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode tahun 2007-2010, karena hasil hipotesis menunjukkan 

variabel berpengaruh signifikan dengan tanda persamaan regresi negatif. Tidak 

terdapat pengaruh profit margin on sales terhadap kondisi financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2007-2010, karena hasil 

hipotesis menunjukkan variabel tidak berpengaruh signifikan meskipun tanda 

persamaan regresi negatif. Terdapat pengaruh leverage (Total liabilities total asset) 

terhadap kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode tahun 2007-2010, karena hasil hipotesis menunjukkan variabel 

berpengaruh signifikan dengan tanda persamaan regresi negatif. 

Menurut Andre (2013) tentang “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan 

Leverage Dalam Memprediksi Financial Distress(Studi Empiris Pada Perusahaan 

Aneka Industri yang Terdaftar di BEI)” dapat disimpulkan bahwa analisis 
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profitabilitas dan likuiditas mempunyai pengaruh negatif dalam mempredikis 

Financial Distress pada Perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2006-2010, sedangkan Leverage berpengaruh positif dan signifikan dalam 

memprediksi Financial Distress. 

Menurut penelitian Mas’ud & Srengga (2011) tentang “Analisis Rasio 

Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 

likuiditas dan financial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi 

financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan 

Profitabilitas, dan Arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh signifikan terhadap 

kondisi financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Menurut Almilia (2006) melakukan penelitian dengan menggunakan 31 rasio 

keuangan, tantang “Prediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Go Public 

dengan Menggunakan Analisis Multinomial Logit”. Hasilnya rasio TLTA, CATA, 

NFATA, CFFOTA, CFFOCL, CFFOTS dan CFFOTL dapat digunakan untuk 

memprediksi untuk memprediksi kondisi financial distress perusahaan. 

Menurut Pasaribu (2008) melakukan penelitian dengan judul “Financial 

Distress Prediction In Indonesian Stock Exchange” variabel independen yang 

digunakan adalah rasio keuangan dari laporan laba rugi, neraca, arus kas dan beta 

saham. Ada 6 model dengan indikator distress yang berbeda-beda digunakan dalam 

penelitian ini.Hasilnya menunjukkan bahwa pada indikator current ratio dan 

indikator asset turnover yang memiliki tingkat daya klasifikasi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan 4 model lainnya. Pada model 3 (indikator currentratio) rasio 
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QATA dan WCTA berpengaruh positif dan signifikan pada financialdistress. 

Untuk model 4 (indikator asset turnover) rasio WCTA, ITO, SALCA, dan CashTA 

berpengaruh positif dan signifikan pada financial distress, sedangkan rasio LDTA 

mempunyai hubungan negatif dan signifikan. 

Menurut Salehi (2009) dalam penelitiannya tentang “Financial Distress 

Prediction in Emerging Market Empirical Evidences from Iran” menggunakan 

variabel WC/TA, CA/CL, PBIT/TA, TE/TA, S/TA. Hasil yang didapatkan yaitu 

PBIT/TA, TETA, S/TA berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial 

distress, sedangkan WCTA mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

financial distress. 

Menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan peneliti di atas menurut (Hapsari, 

2012) bahwa CATA (Current Assets) tidak berpengaruh terhadap financial distress, 

karena hasil hipotesis menunjukkan variabel tidak berpengaruh signifikan 

meskipun tanda persamaan regresi negatif. sedangkan TLTA dan ROA 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress karena karena hasil hipotesis 

menunjukkan variabel berpengaruh signifikan dengan tanda persamaan regresi 

negatif. Menurut (Pasaribu, 2008) WCTA dan ITO berpengaruh positif dan 

signifikan pada financial distress. Dan di kemukakan oleh(Salehi & Abedini, 

2009)bahwa CACL berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress 

sedangkan S/TO berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress.  

Dari pernyataan penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa 

metode analisis Profitabilitas,dan leverage lebih berpengaruh signifikan terhadap 

kondisi financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
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dibandingkan dengan analisis metode-metode lainnya seperti halnya Likuiditas dan 

arus kas dari aktivitas operasi. 

NO Peneliti Judul Penelitian dan 

Metode Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Mas’ud, Imam dan 

Maymi Srenga, Reva 

(2011) 

Analisis Rasio keuangan 

untuk Memprediksi 

kondisi Financial 

Distress Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar di BEI. Analisis 

dilakukan dengan 

menggunakan regresi 

logit 

Hasil analisis maka 

dapat disimpulkan 

bahwa Likuiditas , 

dan Financial 

leverage tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kondisifinancial 

distress perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI,  

sedangkanProfitabilit

as, dan Arus kas dari 

aktivitas operasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kondisi financial 

distress perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

2. Indri Hapsari, 

Evanny (2012) 

Kekuatan Rasio 

Keuangan dalam 

Memprediksi Kondisi 

Financial Distress 

Perusahaan Manufaktur 

di BEI. JDM Vol 3,No 

2,2012, pp: 101-109 

Metode analisis 

menggunakan regresi 

logit.  

Penelitian ini tidak 

terdapat pengaruh 

likuiditas (current 

ratio) terhadap 

kondisi financial 

distresspada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode tahun 2007-

2010, karena hasil 

hipotesis 

menunjukkan variabel 

tidak berpengaruh 

signifikan meskipun  
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tanda persamaan 

regresi negatif. 

3. Andre, Orina (2013) Pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas dan Leverage 

dalam Memprediksi 

Financial Distress (Studi 

Empiris pada Perusahaan 

Aneka Industri yang 

Terdaftar di BEI). 

Penelitian  ini  tergolong  

penelitian  kausatif  

(causative). 

Hasil dari penelitian 

ini adalah analisis 

profitabilitas dan 

likuiditas mempunyai 

pengaruh negatif 

dalam mempredikis 

Financial Distress 

pada Perusahaan 

Aneka Industri yang 

terdaftar di BEI pada 

tahun 2006-2010, 

sedangkan Leverage 

berpengaruh positif 

dan signifikan dalam 

memprediksi 

Financial Distress. 

4 Pasaribu (2008) Penggunaan Binary Logit 

Untuk Prediksi Financial 

Distress Emitendi Bursa 

EfekJakarta(Studi 

KasusEmitenIndustri 

Perdagangan) 

-Model ketiga 

(indikator current 

ratio) dan keempat 

(indikator asset 

turn 

over) memiliki 

tingkat daya 

klasifikasi yang 
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lebih tinggi 

dibandingkan 

dengan 4 model 

lainnya. 

- Aspek kinerja 

likuiditas dan 

solvabilitas 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan dalam 

memprediksi 

financial distress. 

5 Almilia, (2006) Prediksi Kondisi 

Financial Distress 

Perusahaan GoPublic 

DenganMenggunakan 

Analisis Multinomial 

Logit 

Rasio TLTA, 

CATA, NFATA, 

CFFOTA, 

CFFOCL, 

CFFOTS dan 

CFFOTL dapat 

digunakan untuk 

memprediksi 

untuk 

memprediksi 

kondisi financial 

distress 

perusahaan. 

 

B. Tinjauan Pustaka 
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1. Analisis Rasio  

Analisis rasio adalah suatu cara untuk menganalisis laporan keuangan yang 

mengungkapkan hubungan matematik antara suatu jumlah dengan yang lainnya 

atau perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya. Beberapa rasio keuangan 

dapat dikelompokkan menjadi (Sidik,2003) :  

a) Rasio Likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban financial jangka pendek. Rasio ini ditunjukkan 

pada besar kecilnya aktiva lancar.  

1) Current Ratio, merupakan perbandingan antara aktiva lancar 

dengan hutang lancar.  

2) Quick Ratio, dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aktiva 

lancar, kemudian membagi sisanya dengan hutang lancar.  

b) Rasio Sensitivitas, menunjukkan proporsi penggunaan hutang guna 

membiayai investasi perhitungannya ada dua cara, pertama 

memperhatikan data yang ada di neraca guna menilai seberapa besar 

dana pinjaman digunakan dalam perusahaan;  kedua, mengukur resiko 

hutang dari laporan laba rugi untuk menilai seberapa besar beban tetap 

hutang (bunga ditambah pokok pinjaman) dapat ditutup oleh laba 

operasi. Rasio sensitivitas ini antara lain : 

1) Total debt to total assets, mengukur presentase penggunaan dana  

dari kreditur yang dihitung dengan cara membagi total hutang 

dengan total aktiva.  

2) Debt equity ratio, perbandingan antara total utang dengan modal.  
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3) Interest earned, dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan 

pajak (EBIT) dengan beban bunga. Rasio ini mengukur seberapa 

jauh laba bisa berkurang tanpa menyulitkan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban membayar bunga tahunan.  

c) Rasio produktivitas, mengukur seberapa efektif perusahaan 

menggunakan sumber-sumber daya sebagaimana digariskan oleh 

kebijaksanaan perusahaan. Rasio ini menyangkut perbandingan antara 

penjualan dengan aktiva pendukung terjadinya penjualan artinya rasio 

ini menganggap bahwa suatu perbandingan yang “layak” harus ada 

antara penjualan dan berbagai aktiva misalnya : persediaan, piutang, 

aktiva tetap, dan lain-lain. Rasio produksi meliputi inventory turnover, 

fixed assets turnover, account receivable turnover, total assets 

turnover.  

d) Rasio profitabilitas, digunakan untuk mengukur seberapa efektif 

pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan,  

1) Profit margin on sales, dihitung dengan cara membagi laba setelah 

pajak dengan penjualan.  

2) Return on total assets, perbandingan antara laba setelah pajak 

dengan total aktiva guna mengukur tingkat pengembalian investasi 

total.  

3) Return on net worth, perbandingan antara laba setelah pajak 

dengan modal sendiri guna mengukur tingkat keuntungan investasi 

pemilik modal sendiri. 
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e) Rasio pasar, diterapkan untuk perusahaan yang telah go public dan 

mengukurkemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai terutama 

pada pemegang saham dan calon investor.  

1) Price earning ratio, rasio antara harga pasar saham dengan laba per 

lembar saham. Jika  rasio  ini lebih  rendah  dari pada rasio industri 

sejenis, bisa merupakan  indikasi bahwa investasi pada saham 

perusahaan  ini lebih beresiko dari pada rata-rata industri. 

2) Market to book value, perbandingan antara nilai pasar saham 

dengan nilai buku saham, juga merupakan indikasi bahwa para 

investor menghargai perusahaan. 

 

 

 

2. Financial Distress 

Financial distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam 

keadaan tidak sehat atau krisis. Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan. 

Model financial distress perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui 

kondisi financial distress perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan 

tindakan-tindakan untuk mengantisipasi yang mengarah kepada kebangkrutan 

(Mas’ud & Srengga, (2011). Prediksi financial distress perusahaan ini menjadi 

perhatian banyak pihak. Pihak-pihak yang menggunakan model tersebut 

meliputi :  
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1. Pemberi pinjaman. Penelitian berkaitan dengan prediksi financial 

distress mempunyai relevansi terhadap institusi pemberi pinjaman, 

baik dalam memutuskan apakah akan memberikan   suatu pinjaman 

dan menentukan kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah 

diberikan. 

2. Investor. Model prediksi financial distress dapat membantu investor 

ketika akan menilai kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam 

melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga.  

3. Pembuat peraturan. Lembaga regulator mempunyai tanggung jawab 

mengawasi kesanggupan membayar hutang dan menstabilkan 

perusahaan individu. Hal ini menyebabkan   perlunya suatu model 

yang aplikatif untuk mengetahui kesanggupan perusahaan 

membayar hutang dan menilai stabilitas perusahaan.  

4. Pemerintah. Prediksi financial distress juga penting bagi pemerintah 

dan antitrust regulation. 

5. Auditor. Model prediksi financial distress dapat menjadi alat yang 

berguna bagi auditor dalam membuat penilaian going concern suatu 

perusahaan.  

6. Manajemen. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka 

perusahaan akan menanggung biaya langsung (fee akuntan dan 

pengacara) dan biaya tidak langsung (kerugian penjualan atau 

kerugian paksa akibat ketetapan pengadilan).Sehinggadengan 

adanya model prediksi financial distress diharapkan perusahaan 
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dapat menghindari kebangkrutandanotomatis juga dapat 

menghindari biya langsung dan tidak langsung dari kebangkrutan. 

Adapun dampak dari financial distress antara lain: resiko yang terkandung 

dalam biaya dari financial distress berdampak negatif bagi perusahaan sebagai 

pengganti kerugian pajak seiring dengan kenaikan hutang perusahaan, hubungan 

terhadap konsumen, pemasok, karyawan dan kreditor menjadi rusak karena 

mereka ragu akan eksistensi perusahaan, manajemen akan lebih fokus pada 

aliran kas jangka pendek dibandingkan kesehatan perusahaan jangka panjang, 

biaya tidak langsung yang terkandung pada financial distress akan lebih 

signifikan dibandingkan biaya langsung yang nyata seperti pembayaran untuk 

pengacara, dan program untuk pemulihan kembali (Sidik, 2003).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko dari financial distress antara lain: 

sensivitas pendapatan perusahaan terhadap aktivitas ekonom secara keseluruhan, 

proporsi biaya tetap terhadap biaya variabel, likuiditas dan kondisi pasar dari 

asset perusahaan, kemampuan kas terhadap bisnis perusahaan. Financial 

Distress dapat ditinjau dari komposisi neraca, jumlah aset dan kewajiban, dari 

laporan laba rugi ,jika perusahaan terus menerus rugi, dan dari laporan arus kas 

, jika arus kas masuk lebih kecil dari arus kas keluar. 

Salah satu aspek penting terhadap laporan keuangan dari setiap perusahaan 

adalah kegunaannya untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan hidup 

perusahaan (Juwita, 2009). Financial distress merupakan kondisi dimana 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk menjalani usahanya. 
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Berikut ini yang menjadi penyebab terjadinya financial distress antara lain, 

(Sidik, 2003) 

a. Sistem perekonomian dalam negara 

Financial distress bisa menimpa suatu perusahaan yang berada 

dalam lingkungan sistem perekonomian, dimana hak dan kebebasan 

setiap individu untuk menjalankan usaha perusahaan dijamin tanpa 

memperhatikan kualifikasi dan kemampuan individu yang 

bersangkutan. Ketidakmampuan perusahaan untukmenyesuaikan 

dengan perkembangan teknologi, perubahanperubahan metode 

produksi dan distribusi modern, pada akhirnya akan memaksa 

perusahaan untuk meninggalkan atau menutup usahanya. 

 

 

b. Faktor-faktor eksternal perusahaan 

Kesulitan atau kegagalan yang kemungkinan menyebabkan 

perusahaan mengalami kondisi financial distress 

kadangkadangberada di luar jangkauan perusahaan, misalnya 

kecelakaan dan bencana alam yang sewaktuwaktu dapat menimpa 

perusahaan. 

c. Faktor-faktor internal di dalam perusahaan 

Hasil dari keputusan dan kebijaksanaan yang tidak tepat di masalalu 

dan kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu pada 

saatdiperlukan. Berbagai faktor intern itu adalah: 
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1) Pinjaman yang diberikan terlalu banyak tidak sesuai dengan 

kondisi perusahaan saat itu. 

2) Manajemen yang tidak efisien. 

3)  Modal yang dimilikki tidak cukup untuk menjalankan usaha. 

4) Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan-kecurangan yang 

terjadi pada sistem perekonomian dalam negara. 

Menurut (Hanafi & Abdul, 2003), penyebab kesulitan keuangan dan 

kebangkrutan cukup bervariasi. Berikut ini faktor-faktor penyebab 

kesulitan keuangan (financial distress) yaitu : 

1) Kekurangan pengalaman operasional’ 

2) Kekurangan pengalaman manajerial 

3) Pengalaman tidak seimbang antara keuangan,produksi dan 

fungsi lainnya 

4) Manajemen yang tidak kompeten 

5) Penyelewangan dan bencana 

d. Krtiteria perusahaan yang mengalami financial distress (Platt & 

platt, 2002) yaitu : 

a) Ketidakmampuan perusahaan dalam memperoleh pendapatan 

untuk membayar biaya operasional. 

b) Kurangnya kemampuan perusahaan meminimalisir biaya dan 

memaksimalkan pendapatan. 

c) Kegagalan perusahaan dalam mengatur kondisi keuangan untuk 

membiayai operasi perusahaan. 
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e. Perusahaan yang akan mengalami  financial distress pasti memiliki 

beberapa indikator bahwa perusahaan tersebut akan mengalami 

terjadinya financial distress. Indikator financial distress dapat 

dilihat dari internal dan Berikut ini indikator terjadinya financial 

distress dilihat dari internal perusahaan yaitu Richard, 1999 

sebagaimana dikutip dalam (Orsyeila, 2016) : 

1) Menurunnya volume penjualan akibat perubahan permintaan dari 

konsumen 

2) Naiknya biaya produksi 

3) Laba perusahaan mengalami penurunan selama 2 periode. 

4) Kurangnya dukungan dari bank atas pinjaman yang diberikan 

kepada perusahaan.  

5) Banyaknya persaingan antar perusahaan dalam menjual produknya. 

6) Kewajiban yang masih belum terbayarkan setelah jatuh tempo 

f. Indikator eksternal juga memiliki dampak terjadinya financial 

distress pada perusahaaan. Berikut ini indikator eksternal pada 

financial distress yaitu: 

1) Menurunnya harga saham yang terus menerus di pasar modal 

2) Deviden yang dibagikan mengalami penurunan 

3) Pemberhentian pada banyak pegawai di perusahaan. 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh rasio CACL terhadap financial distress 
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Current assets to current liabilities (CACL) termasuk dalam 

rasiolikuiditas yang sering disebut dengan rasio lancar (current 

ratio).Beberapa komponen aktiva lancar yaitu kas, piutang, dan persediaan. 

Sedangkan kewajiban lancar sendiri merupakan kewajiban keuangan 

perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka 

pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar 

yang dimiliki oleh perusahaan Munawir (2002) sebagaimana dikutip dalam 

(Ardiyanto, 2011). 

Rasio ini bertujuan untuk kemampuan suatu perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang 

dimiliki.Perusahaan yang mempunyai aktiva lancar lebih besar dari kewajiban 

lancarnya dengan perbandingan 2:1 atau setidaknya rasio lancar lebih dari 1 

(satu), maka bisa dikatakan perusahaan dalam kondisi yang likuid untuk 

menutup kewajiban lancarnya sehingga kecil kemungkinan terjadi 

financialdistress. Namun, apabila jumlah aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan lebih rendah dari jumlah kewajiban lancarnya, maka tidak akan 

cukup untuk menutup kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan. Akibatnya, 

perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan dimana pembayaran 

kewajiban menjadi lambat dan dapat memicu untuk melakukan pinjaman yang 

lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat dimungkinkan bahwa pola 

hubungan antara current ratio dengan financial distress adalah negatif 

(Ardiyanto, 2011). 
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H1 :RasioCurrent assets to current liabilities (CACL) berpengaruhnegatif 

terhadap financial distress.  

2. Pengaruh Quick Ratio terhadap financial distress 

Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas total kewajiban lancar. 

Quick ratio merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya dengan tidak memperhitungkan persediaan, 

karena persediaan biasanya dianggap sebagai aset yang tidak liquid. Hal ini 

berkaitan dengan panjangnya waktu persediaan tersebut untuk menjadi kas 

(Widarjo & Setiawan , 2009).  

Contoh asset ini adalah seluruh aktiva lancar dikurangkan persediaan. 

Aktiva lancar inilah yang akan digunakan perusahaaan untuk melunasi atau 

membayar kewajiban lancarnya.  Perusahaan mempunyai kemampuan untuk 

membayar semua kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo dari 

aktiva lancar yang tersedia.Semakin besar porsi aktiva lancar yang tersedia 

maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. 

H2 :Rasio Liquid assets to curent liabilities (LACL) berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. 

3. Pengaruh Rasio WCTA terhadap financial distress 

Rasio WCTA merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan 

modalkerja (aktiva lancar - hutang lancar) dengan total aktiva. Modal kerja 

yang dimaksudkan adalah modal kerja bersih yang merupakan selisih antara 
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aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Setiap perusahaan dalam menjalankan 

aktivitas atau operasinya sehari-hari selalu membutuhkan modal kerja 

(working capital). Semakin besar aktiva lancar terhadap kewajiban lancar 

berarti perusahaan mempunyai modal kerja positif yang menunjukkan semakin 

besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya (semakin 

likuid) (Ardiyanto, 2011). 

Menurut Salehi & Abedini (2009) mengatakan bahwa rasio ini akan 

semakin baik apabila semakin besar, karena modal kerja merupakan ukuran 

keamanan dari kepentingan kreditur jangka pendek dan juga sebagai dana yang 

tersedia untuk diinvestasikan. Jadi, semakin besar modal kerja yang merupakan 

kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar maka semakin besar pula 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sehingga 

kemungkinan terjadinya financial distress semakin kecil. Sebaliknya, semakin 

kecil rasio WCTA menunjukkan semakin rendah kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajibannya sehingga semakin besar kemungkinan terjadi 

financial distress. Berdasarkan hasil penelitian Salehi (2009) dan Almilia & 

Kritijadi (2003), rasio WCTA berpengaruh negatif terhadap financial distress 

H3 :Rasio Working capital to total assets (WCTA) berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. 

4. Pengaruh Rasio ROA terhadap financial distress 

Rasio ini dikenal dengan Return on Assets (ROA). Menjelaskan bahwa 

ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 
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ROA yang positif menunjukkan keseluruhan aktiva yang dipergunakan untuk 

operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan dan sebaliknya 

ROA negatif menunjukkan aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan 

tidak mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. ROA menggunakan 

laba sebagai salah satu cara untuk menilai efektivitas dalam penggunaan aktiva 

perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Menurut Ardiyanto, (2011) Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka 

semakin tinggi pula ROA, hal itu berarti bahwa perusahaan semakin efektif 

dalam penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Apabila Return on 

Asset meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga 

dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh 

pemegang saham. Dengan demikian, semakin tinggi rasio ROA (NITA) maka 

semakin rendah kemungkinan terjadinya financial distress pada perusahaan. 

Sebaliknya semakin rendah rasio ROA (NITA) menunjukkan kinerja keuangan 

yang tidak baik dimana perusahaan tidak mampu mengoptimalkan aktiva yang 

dimiliki untuk menghasilkan keuntungan sehingga profitabilitas menurun dan 

kemungkinan terjadinya financial distress semakin besar. 

H4 :RasioReturn On Assets (ROA) berpengaruh negatif terhadap financial 

distress. 

5. Pengaruh Rasio TLTA terhadap financial distress 

TLTA ialah Rasio total hutang terhadap total aktiva, yang pada umumnya 

disebut rasio hutang (debt ratio), mengukur persentase dana yang disediakan 

oleh kreditur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau 



25 
 

seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 

Biasanya pihak pemberi pinjaman berkepentingan terhadap kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutang, sebab semakin banyak hutang perusahaan 

maka semakin tinggi kemungkinan perusahan tidak dapat memenuhi 

kewajibannya kepada kreditur (Mas’ud & Srengga, 2011). Hal ini 

menunjukkan pola hubungan rasio total liabilities to total assets terhadap 

financial distress adalah positif 

H5 :Rasio Total liabilities to total assets (TLTA) berpengaruh positif terhadap 

financial distress. 

6. Pengaruh Rasio S/TA terhadap financial distress 

Menurut Ardiyanto (2011) Rasio S/TA juga disebut rasio perputaran total 

aktiva (total assets turnoverratio), yang dihitung dengan membagi penjualan 

dengan total aktiva. Besar kecilnya penjualan dan total aktiva akan 

mempengaruhi rasio perputaran total aktiva. Dimana peningkatan penjualan 

yang relatif lebih besar dari peningkatan aktiva membuat rasio ini semakin 

tinggi, sebaliknya peningkatan penjualan yang relatif lebih kecil dari 

peningkatan aktivanya membuat rasio inisemakin rendah Rasio perputaran 

total aktiva yang tinggi menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam 

penggunaan aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Semakin efektif 

perusahaan menggunakan aktivanya untuk menghasilkan penjualan diharapkan 

dapat memberikan keuntungan yang semakin besar bagi perusahaan. Hal itu 

akan menunjukkan semakin baik kinerja keuangan yang dicapai oleh 
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perusahaan sehingga kemungkinan terjadinya financial distress semakin kecil. 

Sehingga dapat dinyatakan hipotesisnya sebagai berikut  

H6 :Rasio Sales to total assets (STA) berpengaruh negatif terhadap financial 

distress. 
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