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ABSTRACT 

 

Financial distress is a condition in which operating cash flow is insufficient 
to meet its current liabilities such as trade payables or interest expenses so that 
the company is in financial difficulty and is threatened with bankruptcy. 

The liquidity (CR), leverage (DER), institutional ownership, and business 
tendencies used as independent variables are estimated to impact the company's 
financial distress as dependent. Criteria for determining financial distress are 
measured using interest coverage ratio (ICR). This research was conducted at oil 
field company of petroleum sub sector at Indonesia Stock Exchange (BEI) 2011-
2015. Data obtained by accessing the Indonesia Stock Exchange website. The 
sample in this research is chosen using purposive sampling method so that there 
are 9 companies of petroleum sub sector that listed in Indonesia Stock Exchange 
(BEI) which can be used in this research. The analysis technique used in this 
research is logistic regression analysis. The results of this study indicate that 
leverage (DER) has a significant positive effect on corporate financial distress, 
while liquidity, institutional ownership and business tendency have no effect on 
the financial distress of a company 

 

Keywords: financial distress, interest coverage ratio, liquidity (CR), leverage 
(DER), institutional ownership and business tendency 
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ABSTRAK 

 

Financial distress adalah suatu keadaan dimana arus kas operasi tidak 
cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lancarnya seperti hutang dagang 
ataupun biaya bunga sehingga  perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan 
terancam bangkrut. 

Likuiditas (CR), leverage (DER), kepemilikan institusional, dan tendensi 
bisnis digunakan sebagai variabel independen diperkirakan berdampak pada 
financial distress perusahaan sebagai dependen. Kriteria untuk menentukan 
financial distress diukur dengan menggunakan interest coverage ratio (ICR). 
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor minyak 
bumi di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2011-2015. Data yang diperoleh dengan 
mengakses website Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini dipilih 
menggunakan metode purposive sampling sehingga terdapat 9 perusahaan sektor 
pertambangan sub sektor minyak bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa leverage (DER) memiliki efek positif signifikan pada 
financial distress perusahaan, sedangkan likuiditas, kepemilikan institusional dan 
tendensi bisnis tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress suatu 
perusahaan. 
 
 

 

Kata Kunci : financial distress, interest coverage ratio, likuiditas (CR), leverage 
(DER), kepemilikan institusional, tendensi bisnis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Minyak mentah atau  crude oil adalah cairan coklat kehijauan sampai 

hitam yang komponen utamanya terdiri dari karbon dan hidrogen. Teori yang 

paling umum digunakan untuk menjelaskan  asal-usul minyak bumi adalah 

“organic source materials”.  Teori ini menyatakan  bahwa  minyak bumi 

merupakan produk perubahan secara alami dari zat-zat organik yang berasal  dari 

sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengendap selama ribuan sampai jutaan 

tahun. Akibat dari pengaruh tekanan, temperatur, kehadiran senyawa logam dan 

mineral serta letak geologis selama proses perubahan tersebut, maka minyak bumi 

akan mempunyai komposisi yang berbeda di tempat yang berbeda. 

Hingga saat ini, minyak bumi masih menjadi komponen yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena peranannya sebagai 

penggerak perekonomian. Pasokan minyak bumi merupakan input vital dalam 

proses produksi industri, terutama untuk menghasilkan listrik, menjalankan mesin 

produksi, dan mengangkut hasil produksi ke pasar. Disamping itu, minyak bumi 

juga penting bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. 

Namun, harga minyak dunia selalu mengalami fluktuasi dan tentunya akan 

mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Terlihat pada grafik dalam gambar 1.1 

menunjukkan bahwa pada tahun 2008 tren fluktuasi harga minyak dunia sangat 

signifikan. Tercatat rekor tertinggi harga minyak dunia (Brent Crude Index)
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mencapai angka $145.29 per barel terjadi pada bulan Juli 2008. Sedangkan, 

penurunan sampai harga terendah menyentuh angka $42.35 per barel terjadi di 

bulan Desember 2008. Tetapi, selama periode tahun 2005 sampai dengan 2015, 

harga minyak terendah terjadi pada Desember 2015 yaitu sebesar $37.09 per 

barel. Fluktuasi harga minyak yang tinggi dalam interval yang pendek membuat 

sulitnya melakukan prediksi harga. Faktanya, pada bulan Januari 2016 merupakan 

rekor terendah minyak bumi di dunia yaitu $29,42 per barel. Berikut ini adalah 

tabel (lihat tabel 1.1 pada lampiran 2) dan grafik fluktuasi harga minyak (per 

barel) tahun 2007-2016: 

 

Gambar 1. 1 Grafik fluktuasi harga minyak tahun 2007-2016 (per barel) 

Sumber: www.sahamok.com 

 

Sejak tahun 1990an produksi minyak mentah Indonesia telah mengalami 

tren penurunan yang berkelanjutan karena kurangnya eksplorasi dan investasi di 
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sektor ini. Beberapa tahun terakhir sektor minyak dan gas negara 

Indonesiaini, sebenarnya menghambat pertumbuhan PDB. Target-target produksi 

minyak, ditetapkan oleh Pemerintah setiap awal tahun, tidak tercapai untuk 

beberapa tahun berturut-turut karena kebanyakan produksi minyak berasal dari 

ladang-ladang minyak yang sudah menua. Saat ini, Indonesia memiliki kapasitas 

penyulingan minyak yang kira-kira sama dengan satu dekade lalu, 

mengindikasikan bahwa ada keterbatasan perkembangan dalam produksi minyak, 

yang menyebabkan kebutuhan saat ini untuk mengimpor minyak demi memenuhi 

permintaan domestik. 

Sektor minyak dan gas Indonesia secara rutin berkontribusi signifikan 

untuk perekonomian Indonesia melalui pendapatan ekspor dunia dan cadangan 

devisa negara. Kendati begitu, karena kontribusi minyak telah menurun selama 

satu dekade terakhir, begitu pula dengan kontribusinya untuk APBN. Saat ini, 

kombinasi minyak dan gas berkontribusi sekitar 13% dari pendapatan domestik 

(di tahun 1990 angka ini mencapai 40%). Sektor minyak saat ini sebenarnya 

menghambat perekonomian Indonesia untuk mencapai level pertumbuhan yang 

lebih tinggi. (Invesment, Minyak Bumi, 2016) 

Penurunan produksi minyak Indonesia dikombinasikan dengan permintaan 

domestik yang meningkat mengubah Indonesia menjadi importir minyak dari 

tahun 2004 sampai saat ini, menyebabkan Indonesia harus menghentikan 

keanggotaan jangka panjangnya (1962-2008) di OPEC. Dengan pembekuan 

keanggotaan ini, Indonesia tercatat sudah dua kali membekukan keanggotaan di 
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OPEC. Pembekuan pertama pada 2008, efektif berlaku 2009. Indonesia 

memutuskan kembali aktif sebagai anggota OPEC pada awal 2016. (Investment, 

Minyak Bumi, 2016) 

Karena perannya yang sangat vital, perusahaan minyak bumi merupakan 

perusahaan yang rentan terkena distorsi dari berbagai faktor, salah satunya adalah 

kondisi harga minyak dunia yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan 

minyak bumi di Indonesia. Harga minyak dunia sangat fluktuatif dan sering 

terdapat slope yang cukup besar. Seperti yang kita ketahui harga minyak tidak 

hanya dipengaruhi oleh tingkat demand dan supply saja, akan tetapi harga minyak 

juga dipengaruhi oleh kondisi tingkat produksi , cadangan Amerika serta OPEC, 

geopolitik, kemampuan produksi beberapa negara penghasil minyak (Non-OPEC), 

faktor kekuatan mata uang Amerika, pertumbuhan ekonomi Cina, dan faktor 

lainnya yang menjadikan perusahaan minyak dan gas alam di Indonesia cukup 

rawan menghadapi financial distress. Salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi financial distress yaitu tendensi bisnis. “Sektor pertambangan dan 

penggalian diperkirakan stagnan dengan nilai ITB sebesar 100,94”  (Metrotvnews, 

2017). Hal ini membuktikan bahwa terdapat dampak dari indeks tendensi bisnis 

terebut yang mempengaruhi financial distress suatu perusahaan. 

Financial distress adalah suatu kondisi dimana perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan dan terancam mengalami kebangkrutan, kegagalan, dan 

ketidakmampuan untuk melunasi hutang perusahaan atau biasa disebut juga 

default. Default berarti suatu perusahaan melanggar perjanjian dengan kreditor 
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dan dapat menyebabkan tindakan hukum (Atmini & Andayani, 2005). Kondisi ini 

merugikan bagi keberlangsungan perusahaan untuk masa yang akan datang. 

Seorang investor dapat melihat apakah perusahaan tersebut mengalami financial 

distress atau tidaknya bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. Definisi laporan keuangan menurut SAK No. 1 adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik baik 

pihak eksternal maupun internal. Akan tetapi penurunan kualitas laporan 

keuangan tersebut dapat terlihat seperti tagihan dari bank dan indikator lainnya 

yang dapat menjadi sinyal distress untuk para pihak-pihak eksternal sebagai 

investor penyokong modal. Analisis kondisi keuangan suatu perusahaan 

merupakan hal penting untuk langkah pengambilan keputusan. Dengan 

mengetahui financial distress yang dihadapi perusahaan diharapkan dapat 

menemukan solusi dan menghindarkan perusahaan dari kondisi yang semakin 

buruk atau sampai tahap kebangkrutan. 

Faktor internal yang dapat mempengaruhi financial distress salah satunya 

adalah likuiditas dan leverage. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban-kewajiban finansial yang segera harus dilunasi (yang 

bersifat jangka pendek). Penelitian tetang financial distress ini telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti menggunakan variabel current ratio. Hasil penelitian yang 

dilakukan Putri & Merkusiwati (2007)  menunjukkan bahwa likuiditas tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Penelitian yang sama juga 

dilakukan Atika, Darminto, dan Siti Ragil Handayani (2013) menggunakan rasio 

likuiditas, yaitu current ratio, menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. Sedangkan menurut Ni Made Maya Hardiyanti (2012), 

Utami (2015), menujukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap 

financial distress. Dengan tingginya likuiditas, maka resiko yang dihadapi 

perusahaan juga besar terkait dengan biaya tetap yaitu pokok pinjaman dan biaya 

bunga. Selain itu likuiditas yang tinggi memcerminkan jumlah aset yang dimiliki 

perusahaan tidak mampu menjamin utang yang dimiki perusahaan, sehingga 

probabilitas perusahaan mengalami financial distress semakin besar. 

Tingkat leverage juga menjadi salah satu faktor yang diteliti apakah 

memiliki hubungan atau tidak terhadap financial distress. Perusahaan dalam 

menjalankan perusahaannya memerlukan modal, modal dapat bersumber dari 

penjualan saham atau dengan meminjam dana dari pihak ketiga, yaitu dalam 

bentuk hutang. Penelitian pengaruh leverage terhadap financial distress ini sudah 

banyak diteliti oleh beberapa peneliti, salah satunya menggunakan debt equity 

ratio. Menurut Putri dan Merkusiwati (2014) menjelaskan bahwa variable 

leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sementara 

menurut Andre (2013) dan Utami (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

leverage yang diukur dengan debt ratio mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan dalam memprediksi financial distress. Hal ini menujukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat leverage maka semakin tinggi pula tingkat kemungkinan 

terjadinya financial distress, karena perusahaan menggunakan financial leverage 
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(hutang) untuk mendanai sebagian besar aktiva. Kebijakan hutang dapat 

meningkatkan risiko keuangan serta kemungkinan terjadinya financial distress 

pada suatu perusahaan. Pada kondisi risiko tinggi, manajer memilih proyek 

berisiko tinggi dengan tujuan mendapat return tinggi. Pengurangan risiko 

dilakukan dengan menggunakan pendanaan hutang dari pihak kreditur. 

Penggunaan hutang pada tingkat risiko tinggi dapat mengurangi biaya keagenan 

ekuitas namun dapat memicu biaya keagenan hutang (Chen & Steiner, 1999).  

Kepemilikan adalah kekuasaan untuk memegang kendali terhadap sesuatu 

yang dimilikinya untuk kepentingan dan tujuan pribadi. Kepemilikan saham 

institusional (Institutional Ownership) merupakan persentase kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh badan hukum atau institusi keuangan seperti perusahaan 

asuransi, dana pensiun, reksadana, bank, dan institusi-institusi lainnya (Brigham 

dan Houston, 2006). Menurut penelitian Sujoko dan Soebiantoro (2007), semakin 

terkonsentrasi kepemilikan saham, maka akan terjadi pengawasan yang efektif 

terhadap manajemen. Manajemen akan semakin berhati-hati dalam melakukan 

peminjaman, sebab jumlah hutang yang terlalu tinggi akan menimbulkan resiko 

financial distress sehingga nilai perusahaan akan menurun. Jumlah hutang yang 

melewati titik optimalnya akan membuat penghematan pajak dari penggunaan 

hutang lebih rendah daripada nilai sekarang dari financial distress dan agency cost 

(model trade off). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional 

sehingga dapat menghalangi perilaku yang tidak baik untuk perusahaan itu sendiri 

(Irwanto, 2013). 
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Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi financial distress yaitu 

tendensi bisnis. Tendensi bisnis ini diukur menggunakan indeks yang datanya 

bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian serupa yang menggunakan 

indeks iklim bisnis yang telah dilakukan oleh Hu dan Sathye (2015). Dalam 

penelitiannya Hu dan Sathye (2015) membuktikkan bahwa terdapat pegaruh 

negatif signifikan antara indeks iklim bisnis tersebut terhadap financial distress. 

Pada penelitian – penelitian terdahulu masih terdapat beberapa kelemahan, 

diantaranya adalah: (i) Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu banyak 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dari hal berikut dapat 

terlihat kurangnya pengembangan dalam pemilihan objek; (ii) penelitian terdahulu 

banyak yang terfokus pada faktor internal saja seperti likuiditas, leverage, 

profitabilitas, dll. Dan tidak melihat kemungkinan faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi financial distress. 

 Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memperbaiki kelemahan pada 

penelitian tersebut dengan cara: (i) sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan minyak bumi yang terdaftar di BEI. Alasan pemilihan sampel 

tersebut yaitu terlihat dari beberapa tahun ini kondisi harga miyak bumi dunia 

mengalami fluktuasi yang cukup tinggi, sehingga berdampak pada harga minyak 

bumi Indonesia yang dapat mempengaruhi penurunan kinerja dalam berbagai 

aspek, salah satunya adalah aspek keuangan dan operasional perusahaan minyak 

yang ada di Indonesia; (ii) menambah variabel faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi financial distress salah satunya adalah Tendensi Bisnis. 
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Dengan demikian kontribusi penelitian ini diharapkan mampu memperbarui 

dan memperluas hasil penelitian dengan menggunakan perusahaan minyak bumi 

yang terdaftar di BEI dan menambah aspek penelitian dengan menggunakan 

Tendensi 
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Bisnis dalam pengujiannya yang belum digunakan pada penelitian terdahulu 

untuk mengukur faktor eksternal yang dapat mempengaruhi financial distress. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat suatu hasil perbedaan dan keamaan antara 

hasil penelitian, maka dilakukan penelitian terhadap kesulitan keuagan perusahaan 

lebih lanjut, sehingga penelitian ini akan menguji dan menganalisis apakah faktor 

internal dan eksternal memiliki pengaruh terhadap kesulitan keuangan perusahaan, 

sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Likuiditas, Leverage, 

Kepemilikan Institusional, dan Tendensi Bisnis Terhadap Financial Distress 

(Studi Perusahaan Minyak Bumi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2015)” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap financial distress pada 

perusahaan minyak dan gas bumi yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015? 

2. Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap financial distress pada 

perusahaan minyak bumi yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015? 

3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial 

distress pada perusahaan minyak  bumi yang terdaftar di BEI Tahun 2011-

2015? 

4. Apakah terdapat pengaruh tendensi bisnis terhadap financial distress pada 

perusahaan minyak  bumi yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap financial distress  pada 

perusahaan minyak bumi yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015? 

2. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap financial distress pada 

perusahaan minyak bumi yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015? 

3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial 

distress pada perusahaan minyak bumi yang terdaftar di BEI Tahun 2011-

2015? 

4. Untuk menganalisis pengaruh tendensi bsnis terhadap financial distress pada 

perusahaan minyak bumi yang terdaftar di BEI Tahun 2011-2015? 

 

1.4. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah, di mana terdapat keterbatasan peneliti yang 

mengakibatkan masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti semua. 

Pembatasan masalah tersebut dirincikan sebagai berikut : 

1. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini diantaranya adalah laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit dalam periode  tahun 2011-2015. 

2. Jenis perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah perusahaan 

minyak bumi yang terdaftar pada BEI tahun 2011-2015 
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3. Penelitian ini menggunakan variabel likuiditas, leverage, dan kepemilikan 

institusional yang diperoleh dari BEI dan variabel tendensi bisnis yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Peneliti  

Penelitian ini memberikan kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut di 

bidang keuangan khususnya kesulitan keuangan perusahaan (financial distress) 

dan juga memperkuat dan mempertajam analisis  untuk mengetahui lebih banyak 

mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi financial distress. 

2. Akademisi 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan kepada akademisi dan 

juga pihak lain manapun tentang kondisi keuangan yang dialami oleh perusahaan 

yang bergerak di sektor industri manufaktur di Indonesia. Penelitian juga dapat 

dijadikan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya yang 

bermanfaat. 

3. Perusahaan 

Penelitian ini bisa memberikan informasi kepada manajemen tentang prediksi 

kondisi kesulitan keuangan yang mungkin sedang dialami perusahaannya 

sehingga bisa segera dilakukan penanganan yang lebih lanjut sehingga tidak 

berakibat yang lebih buruk lagi. 
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4. Investor dan kreditur 

Investor dan kreditur dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam 

menentukan keputusan terkait dana yang dimilikinya. Bagi investor, penelitian ini 

bisa menjadi bahan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan sebelum 

melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Bagi kreditur, penelitian ini bisa 

menjadi peringatan dini agar lebih berhati-hati sebelum memberikan pinjaman 

dana kepada perusahaan. 

5. Bagi Regulator 

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. 

1.6. Sistematika Penelitian 

Secara umum, sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab 

sebagaiberikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulisan membahas secara singkat mengenai gambaran-

gambaran umum yang menjadi dasar dalam dilakukannya penelitian ini. Serta 

diuraikan pula tentang alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penelitian. 
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BAB II LANDASAN TEORITIS  

Dalam bab ini penulis membahas mengenai pembahasan pada tinjauan pustaka 

yang menguraikan teori-teori dan pengertian-pengertian dasar yang akan 

digunakan oleh penulis untuk memecahkan masalah. Selain itu, bab ini juga 

akan menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan erat dengan pokok 

pembahasan yang akan diuraikan dalam suatu landasan teori, hasil penilitian 

sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum dan deskripsi objek 

penilitian mengenai bidang usaha suatu badan usaha/organisasi yang akan 

diteliti, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, dan operasinalisasi 

variabel. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara jelas mengenai hasil analisis 

data disertai dengan pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini disimpulkan hasil penelitian yang telah dijalankan 

sertamemberikan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Bab ini memaparkan teori-teori yang digunakan dan menjadi landasan serta 

referensi dalam penulisan penelitian ini. Bab ini terdiri dari uraian serta definisi 

teori keagenan, likuiditas, leverage, kepemilikan institusional, tendensi bisnis, dan 

financial distress. Bab ini juga menguraikan pengembangan hipotesis dan 

perkembangan penelitian-penelitian sebelumnya mengenaipengaruh penerapan 

likuiditas, leverage, kepemilikan institusional, dan tendensi bisnis pada financial 

distress. 

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Thory) 

Dalam kondisi perekonomian dan perkembangan perusahaan saat ini, 

pemilik perusahaan tidak mungkin melaksanakan semua fungsi yang dibutuhkan 

dalam pengelolaan suatu perusahaan dikarenakan adanya keterbatasan 

kemampuan, waktu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemilik perusahaan 

perlu menunjuk pihak lain (agent) yang profesional untuk melaksanakan tugas 

mengelola kegiatan perusahaan dengan lebih baik (Sudana, 2009). Menurut 

Ayuningtias (2013), tujuan dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan 

perusahaan adalah agar pemilik perusahaan memeroleh keuntungan yang 

semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya 

perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional tersebut. Pihak principal atau pemilik 

atau pemegang saham memberikan instruksi kepada agent untuk mengelola 
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perusahaan sesuai apa yang dikehendaki untuk mencapai kesuksesan perusahaan. 

Sementara di lain pihak, para agen diberikan keleluasaan dalam menjalankan 

manajemen perusahaan. Konflik yang terjadi antara agent dan principal 

disebabkan karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika 

manajer sebagai pihak internal memiliki informasi yang lebih banyak 

dibandingkan stakeholders sebagai pihak eksternal.  

Menurut Fadhillah dan Syafruddin (2013) terdapat 2 permasalahan yang 

ditimbulkan oleh adanya asimetri informasi tersebut, yaitu adverse selection dan 

moral hazard. Moral hazard menghambat operasi perusahaan secara efisien dan 

memiliki dampak negatif bagi perusahaan.Seringkali manajemen sebagai agen 

akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan instruksi yang 

diperintahkan oleh principal. Agen akan lebih mementingkan untuk pencapaian 

hasil yang lebih baik daripada selalu taat pada perintah principal. Hal tersebut 

berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) antara pihak - 

pihak principal (pemilik perusahaan) dan agent (pengelola perusahaan) yang biasa 

disebut dengan agency conflict. 

Adanya agency conflict dapat merugikan kondisi keuangan perusahaan. Hal 

ini dikarenakan, adanya agency conflict memaksa pemilik perusahaan untuk 

mengeluarkan sejumlah biaya yang disebut dengan agency cost. Agency cost  

merupakan pemberian insentif yang layak kepada manajer, serta biaya 

pengawasan untuk mencegah adanya keinginan manajer yang mungkin akan 

melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan pemilik saham perusahaan 

(Fachrudin, 2011). Agency cost bisa juga dikatakan sebagai biaya non-esensial 
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yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan untuk mengurangi tindakan pengelola 

perusahaan yang mungkin dapat merugikan perusahaan. 

2.1.2. Financial Distress 

 Menurut Atmaja (2008) dalam Rahmy (2012) financial distress adalah 

kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam 

bangkrut. Menurut Wruck (1990) dalam Hidayat dan Meiranto (2014) financial 

distress merupakan suatu keadaan dimana arus kas operasi perusahaan tidak 

cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lancarnya seperti hutang dagang 

ataupun biaya bunga. Tanda-tanda perusahaan mengalami financial distress dapat 

diperoleh dari berbagai macam informasi. Perusahaan yang mengalami penurunan 

laba atau arus kas yang bernilai kecil dapat diklasifikasikan masuk ke dalam 

kondisi financial distress (Sari & Putri, 2016). Hal ini terlihat ketika sebuah 

perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar hutang yang dimiliki pada saat 

jatuh tempo (emery et all, 2007).  Foster (1988) mendefinisikan  financial distress 

sebagai: “ Financial distress is used to mean severe liquidity problems that cannot 

be resolved without a sizable rescaling of the entity’s operations or structure”. 

Berbagai sebab dapat menjadi pemicu utama sebuah perusahaan mengalami 

financial distress. Emery et all (2007), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

memicu terjadinya financial distress antara lain : 

1. Manajemen yang lemah, seperti kurangnya pengalaman dan tidak 

kompetennya manajer.  
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2. Faktor Ekonomi yang mempengaruhi terjadinya financial distress seperti laba 

yang tidak cukup, kelemahan industri, penjualan yang tidak memadai, dan 

tidak kompetitifnya perusahaan tersebut dalam persaingan. 

3. Faktor keuangan juga mempengaruhi financial distress yaitu utang dan biaya 

operasional yang memberatkan perusahaan tersebut, kemudian modal yang 

tidak cukup dalam menjalankan perusahaan. 

4. Pengabaian manajemen dan informasi ekonomi 

5. Bencana alam yang terjadi pada saat itu yang menghambat pertumbuhan 

perusahaan. 

6. Strategi bisnis yang kreatif 

7. Kecurangan atau tindakan penyelewengan 

  

Menurut Wahyuningtyas (2010), financial distress dapat diprediksi 

menggunakan laba dari laporan keuangan. Laba negatif yang diperoleh 

perusahaan dalam satu periode akuntansi berpengaruh pada financial distress pada 

satu tahun ke depan. Penurunan laba yang terjadi dapat memberikan sinyal bahwa 

perusahaan akan mengalami kondisi financial distress satu tahun kedepan. 

Laporan keuangan dapat memberikan kepercayaan kepada investor bahwa 

perusahaan mampu membagikan dividen. Namun apabila dalam laporan keuangan 

terlihat adanya penurunan laba dan arus kas yang bernilai kecil, hal ini akan 

mengakibatkan keragun dalam investor yang akan menimbulkan kondisi financial 

distress di dalam perusahaan.  
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Tanda – tanda terjadinya financial distress pada sebuah perusahaan dapat 

terdeteksi saat dilakukanya analisis rasio jauh sebelum perusahaan tersebut 

mengalami kebangkrutan. Analisis rasio dapat digunakan untuk memprediksi 

probabilitas bangkrutnya sebuah perusahaan (Brigham dan Ehrhardt, 2005). 

Beberapa penelitian tentang kebangkrutan dengan fokus pada penggunaaan rasio 

keuangan sebagai prediktor financial distress.  

Financial distress dapat diukur dengan beberapa cara yang berbeda, 

seperti yang dituliskan oleh Kurniasari (2009) dalam Agusti (2013), yaitu: 

1. Lau (1987) dan Hill et al. (1996) financial distress dilihat dengan adanya 

pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan pembayaran dividen. 

2. Asquith, Gertner dan Scharfstein (1994) melakukan pengukuran financial 

distress menggunakan interest coverage ratio untuk mendefinisikan financial 

distress. 

3. Hofer (1980) dan Whitaker (1999) mendefinisikan financial distress jika tahun 

perusahaan mengalami laba operasi bersih negatif. 

2.1.3. Laporan Keuangan 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan. Informasi dalam laporan keuangan dibutuhkan oleh stakeholder untuk 

menimbang keuntungan dan kerugian perusahaan tersebut, dengan begitu 
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stakeholder khususnya investor dapat menentukan apakah penempatan 

dana pada perusahaan tertuju sudah tepat. 

2.1.3.1. Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No. 1 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 

Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam 

pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

Dijelaskan pula dalam PSAK No. 1 bahwa laporan keuangan disusun dan 

disajikan sekurang – kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan 

sejumlah besar pengguna. Dalam PSAK ini juga dijelaskan, banyak pengguna 

sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi 

keuangan dan oleh karena nya laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan 

disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna laporan keuangan 

tersebut. 

Kieso et al. (2011), menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan data 

yang memiliki informasi yang penting dan dibuat berdasarkan standar. Kieso et all 

(2011), menjelaskan laporan keuangan merupakan elemen vital dalam 
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mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang mampu dianalisa dan 

dinterpretasikan dalam bentuk informasi kuantitatif. 

Pratt (2011), menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah rangkuman 

kondisi keuangan dan kinerja dari sebuah perusahaan, yang dipersiapkan oleh 

manajemen dan dalam beberapa kasus ditinjau oleh auditor independen. 

Dilanjutkan oleh Pratt (2011), laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, 

laporan neraca, laporan arus kas, laporan perubahan modal dan catatan atas 

laporan keuangan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa laporan 

keuangan (financial statement) adalah laporan yang menyajikan kondisi atau 

kinerja keuangan perusahaan, yang digunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk 

mengkomunikasikan kondisi tersebut kepada pihak luar yang memiliki 

kepentingan dalam suatu periode tertentu. 

2.1.4. Likuiditas 

Menurut Harahap (2009) dalam Laurenzia dan Sufiyati (2015) likuiditas 

adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan  untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya. Rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang 

modal kerja yaitu pos-pos aset lancar dan utang lancar. Likuiditas perusahaan 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam mendanai kegiatan operasional 

perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendeknya.  

Menurut Subramanyam dan John (2010), ketidakmampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban lancarnya merupakan suatu masalah likuiditas yang 
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ekstrem, masalah ini dapat mengarah pada penjualan investasi dan asset 

lainnya yang dipaksakan, dan bahkan mengarah pada kesulitan insolvabilitas dan 

kebangkrutan. Menurut Toto (2008), ketidakmampuan membayar kewajiban 

secara tepat waktu akan langsung dirasakan oleh kreditor, terutama kreditor yang 

berhubungan dengan operasional perusahaan (supplier). Menurut Luciana (2003), 

hal ini telah mengindikasikan adanya sinyal distress yang menyebabkan adanya 

penundaan pengiriman dan masalah kualitas produk. Apabila perusahaan mampu 

mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik maka potensi 

perusahaan mengalami financial distress akan semakin kecil. 

Sutrisno (2009) mendefinisikan likuiditas adalah kemampuan perusahaan 

untuk membayar kewajiban-kewajibannya yang segera harus dipenuhi. Kewajiban 

yang segera harus dipenuhi adalah hutang jangka pendek, oleh karena itu rasio ini 

dapat digunakan untuk mengukur tingkat keamanan kreditor jangka pendek, serta 

mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan terganggu bila kewajiban jangka 

pendek ini segera ditagih. Ukuran rasio likuiditas terdiri dari tiga alat ukur, yaitu:  

1) Current Ratio    

Rasio yang sering umum digunakan untuk menganalisis posisi modal kerja 

suatu perusahaan adalah Current Ratio yaitu perbandingan atara jumlah aktiva 

lancar dengan hutang lancar. Menurut Sutrisno (2009), menjelaskan Current ratio 

adalah rasio yang membandingkan antara antara aktiva yang dimiliki perusahaan 

dengan hutang jangka pendek. Rumus Current Rasio adalah :  

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 𝑥 100% 
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2) Quick Ratio atau Acid Test Rasio 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang 

dengan aktiva yang likuid. Menurut Sutrisno (2009), menjelaskan quick ratio 

merupakan rasio antara aktiva lancar sesudah dikurangi persediaan dengan hutang 

lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya alat likuid yang paling cepat yang dapat 

digunakan untuk melunasi hutang lancar.  

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 𝑥 100% 

3) Cash Ratio   

Rasio ini digunakan untuk  mengetahui kemapuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.Menurut Sutrisno (2009), 

menjelaskan bahwa Cash Ratio adalah rasio yang membandingkan antara kas dan 

aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Aktiva 

yang segera menjadi uang kas adalah efek atau surat berharga. Dengan demikian 

rumus untuk menghitung Cash Ratio adalah:  

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐾𝑎𝑠 + 𝐸𝑓𝑒𝑘 

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝑥 100% 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek yang harus dipenuhi. Rasio likuiditas dapat dihitung melalui 

sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan hutang 

lancar. Rasio likuiditas berpengaruh dengan kinerja keuangan perusahaan 

sehingga rasio ini memiliki hubungan dengan harga saham perusahaan.  
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2.1.5. Leverage 

 Salah satu tolak ukur struktur modal perusahaan di tunjukkan oleh 

leverage keuangan (Kim 1992, dalam Ari Christianti 2006). Arti harfiah dari 

“leverage” itu sendiri sebenarnya adalah kekuatan pengungkit, berasal dari kata 

“lever” yang berarti pengungkit. Sementara kita sudah mengartikan “leverage 

financial” sebagai penggunaan utang, dimana dana yang berasal dari utang 

mempunyai beban tetap yangberupa bunga.  

Martono dan Harjito (2008) mengemukakan bahwa rasio leverage adalah 

mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam 

penggunaan asset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap 

atau beban tetap. Mardiyanto (2009) mengatakan apabila dihubungkan dengan 

manajemen keuangan, biaya tetap (yang berasal dari aktivitas operasi dan 

keuangan) dapat dipandang sebagai leverage karena sanggup untuk menghasilkan 

atau mengungkit laba yang lebih besar dan begitu juga sebaliknya, leverage juga 

berpotensi menimbulkan kerugian yang besar juga.  

 Suatu perusahaan yang memiliki leverage keuangan yang tinggi berarti 

memiliki banyak utang pada pihak luar. Ini berarti perusahaan tersebut memiliki 

risiko keuangan yang tinggi karena mengalami financial distress. Brealey & 

Marcus (2008) dalam Atika (2013) menyatakan bahwa rasio leverage mengukur 

seberapa besar leverage keuangan yang ditanggung perusahaan. Setiap 

penggunaan hutang oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap risiko dan 

pengembalian. 
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Menurut Yuvita (2010), risiko keuangan yang tinggi mengindikasikan bahwa 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan. 

Mardiyanto (2009) mengatakan apabila tingkat leverage perusahaan tinggi 

maka perusahaan akan cenderung menurunkannya dengan cara menurunkan 

tingkat utangnya. Hal ini merupakan fakta bahwa tingkat leverage berhubungan 

dengan komposisi modal dan proporsi utang-ekuitas yang ditetapkan oleh 

perusahaan dalam mendanai investasinya. Perusahaan dengan tingkat leverage 

yang tinggi harus melakukan pengungkapan laporan keuangan yang lebih luas 

untuk dapat memenuhi kebutuhan kreditor akan informasi-informasi   perusahaan 

tertentu. Oleh karena itu perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi memiliki 

kemungkinan untuk membagi informasi yang bersifat rahasia dengan para 

kreditor.  

Jensen dan Meckling (1976) dalam Benardi et al. (2009) mengemukakan 

bahwa terdapat suatu potensi untuk mentransfer kekayaan dari debtholders kepada 

pemegang saham dan manajer pada perusahaan yang tingkat ketergantungannya 

kepada utang sangat tinggi. Semakin tinggi tingkat leverage suatu perusahaan 

maka akan semakin besar pula agency cost. Dalam hal ini perusahaan akan 

cenderung mengungkapkan mengapa kondisi kewajiban mereka berada pada 

angka tersebut kepada publik sehingga diharapkan investor cukup jelas 

mengetahui kondisi kewajiban perusahaan. Untuk mengurangi biaya keagenan 

(biaya monitoring) manajer akan memberikan pengungkapan yang lebih luas 

(komprehensif) guna meyakinkan kreditur (Aljifri & Hussainey (2006) dalam 

Benardi et al. (2009). 
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Tingkat rasio leverage yang besar menimbulkan keraguan akan kemampuan 

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya di masa depan. Hal 

ini dikarenakan sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan akan digunakan 

untuk membiayai utang sehingga dana untuk beroperasi akan semakin berkurang. 

Kreditor pada umumnya lebih menyukai debt ratio yang rendah angka rasionya 

karena jika terjadi likuidasi, kerugian yang dialami kreditor dapat diminimalisir 

(Widyantari, 2011). Financial leverage diukur dengan persentase dari total hutang 

terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga Debt to Equity 

Ratio (DER). Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian 

modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Selain itu DER juga dapat 

memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan 

(Irwansyah, 2017). 

Pengukuran rasio leverage terdiri dari beberapa rumus menurut Subramanyam 

dan Wild (2010), yaitu:  

a. Total Debt to Equity Ratio  

Total Debt to Equity Ratio merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan 

ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri 

perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibanya .  

TotalDebttoEquity =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

Shareholder′sEquity
 

 

b. Longterm-debt to Equity  
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Longterm-debt to Equity mengukur hubungan hutang jangka panjang dengan 

modal. Jika rasio lebih dari 1: 1 menunjukkan pembiayaan hutang jangka panjang  

lebih besar dibandingkan dengan modal.  

𝐿𝑜𝑛𝑔 − 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
𝐿𝑜𝑛𝑔 − 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟′𝑠𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

c. Debt to Total Assets Ratio  

Debt to Total Assets Ratio mengukur seberapa besar aktiva yang didanai oleh 

utang. Semakin besar Debt to Total Assets Ratio maka semakin besar risiko yang 

dihadapi oleh kreditur.  

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

d. Time Interest Earned  

Time Interest Earned mengukur berapa kali Earning Before Income Tax dapat 

meng-cover biaya bunga. Semakin tinggi Time Interest Earned maka semakin 

baik.  

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 =
𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝑎𝑥 𝑎𝑛𝑑 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒
 

 

2.1.6. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang 

mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). 

Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat 

komperatif. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan 
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mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja 

manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang 

dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen. Semakin 

banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat 

system monitoring dalam organisasi lebih tinggi. Di dalam praktiknya kepemilikan 

institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan 

kepemilikan manajerial.  

Menurut Shleifer and Vishny (dalam Barnae & Rubin, 2005) bahwa 

institutional sharehoders, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki 

insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Menurut Emrinaldi 

(2007) kepemilikan institusional akan mengurangi masalah keagenan karena 

pemegang saham oleh institusional akan membantu mengawasi perusahaan 

sehingga manajemen tidak akan bertindak merugikan pemegang saham. 

Kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) akan memberikan 

kemampuan yang lebih baik untuk memonitor manajemen.  

Kemampuan investor institusional untuk mengawasi manajemen telah banyak 

dinyatakan oleh beberapa peneliti. Murni dan Adriana (2007), menyatakan bahwa 

investor institusional berperan sebagai pengawas melalui investasinya. Jika 

investor institusional tidak puas dengan kinerja manajemen, maka mereka dapat 

menjual sahamnya. Seperti yang dijelaskan oleh Boediono (2005), persentase 

saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses 

penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat 

akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. 
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2.1.7. Tendensi Bisnis 

Bisnis adalah segala kegiatan produsen untuk memproduksi dan 

memasarkan barang atau jasa kepada konsumen untuk memperoleh laba (profit) 

(Straub & Attner, 1994). Sedangkan iklim bisnis dimodifikasi dari definisi “iklim 

investasi” (Porter & Stern, 2001) adalah semua kebijakan, kelembagaan, dan 

lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di 

masa depan, yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis (Kuncoro, 2006). Kegiatan 

bisnis akan menjadi lancar dan berkembang bila kegiatan dan sistem ekonomi di 

suatu negara atau bahkan ekonomi global stabil. Pernyataan ini benar apabila 

melihat sejarah perekonomian nasional juga ekonomi global. Di Indonesia, 

perekonomian dan kegiatan bisnis terganggu saat krisis moneter terjadi di 

berbagai negara Asia tahun 1997, terutama di Indonesia. Begitu juga pada tahun 

2008, krisis ekonomi dunia yang terjadi terutama di Amerika Serikat juga ikut 

melanda Indonesia, walaupun dampaknya tidak separah pada saat krisis moneter 

tahun 1997. Semua krisis itu berdampak pada banyaknya perusahaan yang 

terpaksa mengurangi dan bahkan menghentikan kegiatannya yang secara otomatis 

terjadi pengurangan dan pemutusan hubungan kerja bagi karyawannya. Artinya 

perekonomian tidak tumbuh bahkan menurun. Apalagi pada situasi krisis ekonomi 

terjadi inflasi, hal ini akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. 

Dari gambaran dampak krisis ekonomi terhadap kegiatan bisnis tersebut, dapat 

dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi iklim bisnis adalah situasi 

ekonomi, baik nasional maupun global. Dengan kata lain kegiatan bisnis sangat 
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dipengaruhi oleh faktor kestabilan ekonomi. Secara singkat faktor utama yang 

mempengaruhi iklim bisnis adalah: 

1. Investasi, artinya adanya penanaman modal untuk  menciptakan modal yang 

baru atau adanya pembangunan suatu sarana produktif, karena dengan 

pembangunan sarana produktif ini akan memacu pergerakan sektor lain yang 

terkait baik supply untuk menjalankan sarana tersebut, maupun supply yang 

dilakukan oleh sarana tersebut sebagai bentuk output yang akan dapat 

dimanfaatkan untuk sektor lain. Situasi ini akan menciptakan saling 

ketergantungan antara satu sektor dengan sektor yang lain atau inter-industry 

relationship. 

2. Pemerintah, seperti yang diketahui bahwa dalam kegiatan ekonomi intervensi 

pemerintah sangat diperlukan, dalam hal ini pemerintah berperan sebagai 

pengelola sistem ekonomi melalui penerapan berbagai peraturan dan 

perundang-undangan. Peraturan dan perundang-undangan yang paling erat dan 

langsung berpengaruh terhadap kegiatan bisnis adalah kebijakan pemerintah 

yang berkaitan dengan Fiskal dan Moneter. Kebijakan fiskal artinya kebijakan 

yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan. Sementara kebijakan moneter 

maksudnya ketentuan pemerintah yang mengatur supply uang untuk 

meningkatkan dan menurunkan permintaan atau peredaran uang dalam 

masyarakat. 

3. Tabungan, apabila masyarakat dan juga pemerintah memiliki tabungan maka di 

masa yang akan datang tabungan itu akan dapat digunakan untuk investasi yang 

baru. 
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 Iklim bisnis di Indonesia dapat dilihat dari tendensi bisnis Indonesia. Tendensi 

bisnis tersebut diukur menggunakan indeks. Indeks Tendensi Bisnis (ITB) 

merupakan bagian dari Sistem Pemantauan Indikator Dini tentang ekonomi yang 

dapat memberikan sinyal-sinyal perekonomian jangka pendek baik dari sisi 

pebisnis (produsen) maupun rumah tangga (konsumen). Data Indeks Tendensi 

Bisnis ini diperoleh dari Survei Tendensi Bisnis (STB) yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik bekerja sama dengan Bank Indonesia. Informasi yang bersifat dini 

tentang kondisi perekonomian terkini menjadi harapan bagi para pelaku ekonomi 

baik itu pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat umum dan tentunya juga 

memberikan perkiraan kondisi bisnis untuk tiga bulan mendatang. Untuk itu, BPS 

telah menghitung kedua macam indikator dini tersebut sejak tahun 1996. Karena 

pentingnya informasi ini, maka sejak tahun 2001 hasil analisis ITB sudah 

dipublikasikan secara meluas setiap triwulan melalui press release bersamaan 

dengan hasil perkiraan Produk Domestik Bruto Triwulanan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Atika, Darminto, dan Handayani (2013) melakukan penelitian mengenai 

rasio keuangan terhadap financial distress. Rasio keuangan yang digunakan 

terdiri dari lima rasio yaitu current ratio, profit margin, debt ratio, current 

liabilities to total asset, sales growth dan inventory turn over dalam memprediksi 

financial distress pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2011. Teknik pengambilan sampel dilakukan 

dengan purposive sampling yang kemudian dari kriteria yang ditetapkan terpilih 

14 perusahaan sebagai sampel, dengan kategori 0 untuk perusahaan sehat dan 1 
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untuk perusahaan yang mengalami kondisi financial distress mennggunakan rugi 

sebelum pajak selama dua tahun berturut-turut. Hasil penelitian dengan 

menggunakan logistic regression menunjukkan bahwa rasio keuangan yang 

mempunyai pengaruh untuk memprediksi kondisi financial distress adalah 

Current Ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap financial ditress 

sedangkan Debt ratio  berpengaruh positif signifikan terhadap financial distress. 

Sehingga menurut Atika, Darminto, dan Handayani Current Ratio, Debt Ratio 

dan CLTA merupakan rasio yang dapat digunakan untuk memprediksi kondisi 

financial distress perusahaan. Sedangkan Profit Margin, Sales Growth dan 

Inventory Turn Over tidak dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial 

distress perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Evanny Indri Hapsari (2012) bertujuan 

untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh likuiditas (current ratio), 

profitabilitas (return on total assets dan profit margin on sales) dan leverage 

(current liabilities total asset) terhadap kondisi financial distress perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007-2010. 

Metode analisis yag digunakan adalah regresi logit. Hasil penelitian ini 

menujukkan bahwa rasio likuiditas (current ratio) dan rasio profitabilitas (profit 

margin on sales) tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress 

perusahaan meskipun bertanda negatif sedangkan rasio profitabilitas (return on 

total assets) dan rasio leverage (current liabilities total asset) berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap kondisi financial distress perusahaan. 

Penelitian Laurenzia dan Sufiyati (2015) yang berjudul “Pengaruh 
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Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Likuiditas, Aktivitas, dan 

Leverage Terhadap Financial Distress Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 

BEI 2013-2014”. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, 

terdapat 62 perusahaan sampel pada periode 2013-2014 sehingga terdapat 124 

perusahaan yang diobservasi. Kriteria untuk menentukan financial distress diukur 

dengan menggunakan Interest Coverage Ratio (ICR). Penelitian ini menggunakan 

metode regresi logistik sebagai alat analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional adalah satu-satunya variabel yang memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap financial distress sedangkan ukuran dewan 

komisaris, likuiditas, aktivitas, dan leverage tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap financial distress. 

Penelitian Affan Irwanto (2013) yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan 

Institusional Terhadap Financial Distress”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap financial 

distress. Pemilihan perusahaan yang mengalami penurunan laba dikarenakan 

dengan penelitian ini penurunan laba merupakan bagian dari financial distress. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 perusahaan yang terdaftar 

di BEI yang mengalami penurunan laba di tahun 2012 dibanding dengan tahun 

sebelumnya. Metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Regresi Linier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress.  

Penelitian Putri dan Merkusiwati (2014) yang berjudul “Pengaruh 

Mekanisme Corporate Governance, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Pada 
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Financial Distress”. Metode sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, 

sehingga diperoleh 27 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2009-2012. Teknik yang digunakan yaitu teknik analisis regresi 

logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh  negatif dan signifikan pada financial distress. Sedangkan mekanisme 

variabel corporate governance, likuiditas dan leverage tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap financial distress. 

Penelitian Novi S, Budiarso (2014) yang berjudul “Pengaruh Struktur 

Kepemilikan, Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Financial Distress. Pemilihan 

sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu pada perusahaan 

manufaktur sektor agriculture, mining, basic industrydan chemicals yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2010-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif signifikan dan likuiditas berpengaruh negatif 

signifikan terhadap financial distress. Sedangkan leverage tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap financial distress.  

Penellitian Mesisti Utami (2015) yang berjudul “Pengaruh Aktivitas, 

Leverage, dan Pertumbuhan Perusahaan Dalam Memprediksi Financial Distress” 

Populasi dalam penelitian ini adalah 77 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2009-2012 menggunakan metode purposive sampling. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa aktivitas tidak berpengaruh signifikan dalam 

memprediksi financial distress. Leverage memiliki pengaruh positif signifikan, 

sedangkan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif signifikan dalam 

memprediksi financial distress. 
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 Penelitian Thim et al. (2011) yang berjudul “Factors Affecting Financial 

Distress: The Case Of Malaysian Public Listed Firms” Sampel yang digunakan 

adalah 101 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Malaysia periode 2005-2009. 

Variable dependen yang digunakan long-term debt to total equity ratio dan short-

term debt to total equity ratio. Variabel independen yang digunakan yaitu 

profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, solvabilitas, pertumbuhan dan resiko. 

Ukuran perusahaan dan interest coverage ratio (solvabilitas) berpengaruh positif 

signifikan terhadap financial distress. Sedangkan pertumbuhan tidak berpengaruh 

terhadap financial distress. 

Penelitian Kristanti, et al. (2016) yang berjudul “The Determinant Of 

Financial Distress On Indonesian Family Firm” pemilihan sampel pada 

perusahaan keluarga yang terdaftar di BEI pada periode 2008-2013. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel perbedaan gender, komisaris 

independen, leverage, lokasi direktur, kualitas CEO berpengaruh negatif 

signifikan terhadap financial distress pada perusahaan keluarga di Indonesia. 

Sedangkan variabel risiko operasional, profitabilitas, ukuran, risiko pasar, dan 

kualitas auditor tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress. 

.Penelitian Khaliq et al. (2014) yang berjudul “Identifying Financial 

Distress Firms: A Case Study Of Malaysia Government Linked Companies 

(GLC)”. Sampel yang digunakan adalah 30 perusahaan yang terdaftar pada Bursa 

Malaysia pada periode 2008-2012. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah current ratio untuk mengukur likuiditas dan variable debt 

ratio untuk mengukur leverage. Peneliti menggunakan metode Z - score statistics 
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model.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa current ratio dan debt ratio  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. 

 Penelitian  yang dilakukan Hu dan Sathye  (2015)  dengan judul 

“Predicting Financial Distress in the Hong Kong Growth Enterprises Market 

from the Perspective of Financial Sustainability”. Sampel yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu  150 perusahaan, 45 perusahaan adalah perusahaan yang 

sedang mengalami distressed  dan 105 perusahaan adalah perusahaan non-

distressed perusahaan yang terdaftar di Bursa Hong Kong periode 2000-2010. 

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Financial 

Variable, Non- Financial Variable, dan Macro Economic Variable. Dimana 

Financial Variable terdiri dari gross profit, current ratio, dan debt to total assets. 

Non Financial Variable terdiri dari frekuensi perusahaan mengganti Auditor dan 

Frekuensi kualifikasi Laporan Opini Auditor. Sedankan Macro Economic 

Variable yaitu adalah Iklim Bisnis yang terjadi pada saat itu. Hasil dari penelitian 

menunjukkan bahwa frekuensi perusahaan mengganti Auditor dan frekuensi 

kualifikasi laporan opini auditorberpengaruh positif signifikan, sedangkan gross 

profit dan iklim bisnis berpengaruh negatif signifikan. Curent rasio dan debt to 

total assets tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

 Penelitian yang dilakukan Karbhari dan Sori (2004) dengan judul 

“Prediction Of Corporate Financial Distress: Evidence From Malaysian Listed 

Firms During The Asian Financial Crisis”. Sampel penelitian yaitu perusahaan 

yang terdaftar di Kuala Lumpur Stock Exhange (KLSE) periode 1990-1996. 

Variabel dependen yaitu financial distress.Variabel independen yang digunakan 
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dalam penelitian yaitu meggunakan 64 rasio keuangan yang digunakan oleh 

Beaver (1966), Altman (1968) and Ou and Penmen (1989) dan hanya lima rasio 

yang berpengaruh, yaitu total liabilities to total assets, asset turnover, inventory to 

total assets, sales to inventory, cash to total assets berpengaruh positif signifikan 

terhadap financial distress.
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Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang diringkas dalam tabel 2.1: 

Tabel 2. 1 

Ringkasan Peneliti Terdahulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No 

Nama 
Peneliti 
(Tahun) 

Variabel  
Hasil Perbedaan 

Independen Dependen 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Atika, 
Darminto, & 
Handayani 

(2013) 

Current Ratio 
 
 
 
 
 
 

Financial 
Distress 

Negatif Signifikan  

Sampel penelitian 
yaitu perusahaan 
tekstil dan garmen 
yang terdaftar di 
BEI periode 2008 
– 2011 berjumlah 
14 perusahaan 
dengan 
menggunakan 
teknik purposive 
sampling.  

Profit Margin Tidak Berpengaruh 

Debt Ratio Positif Signifikan 

Current Liabilities 
to Total Asset 

Positif Signifikan 

Sales Growth Tidak Berpengaruh 

Inventory 
Turnover 

Tidak Berpengaruh 

 
 
 
 

2 
 

Hapsari (2012) 

 
Likuiditas 

 

Financial 
Distress 

Tidak Berpengaruh Sampel 
penelitian 
perusahaan 
manufaktur 
terdaftar di BEI 
periode 2007-
2010 

Profitabilitas Positif Signifikan 

Leverage Negatif Signifikan 
 
Profit Margin Tidak Berpengaruh 

3 
Triwahyuningtias 

& Muharam 
(2012) 

Kepemilikan 
Manajerial 

Financial 
Distress 

Negatif signifikan 
 
 
Sampel dengan 
menggunakan 
purposive 
samplingyaitu 
34 perusahaan 
manufaktur 
periode 2008-
2010.  

Kepemilikan 
Institusional Negatif Signifikan 

Ukuran Dewan 
Direksi Negatif Signifikan 

Ukuran Dewan 
Komisaris Tidak Berpengaruh 

Proporsi Komisaris 
Independen Tidak Berpengaruh 

Likuiditas Positif Signifikan 

Leverage Positif Signifikan 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahlu (Lanjutan) 

 

 

No 
Nama 

Peneliti 
(Tahun) 

Variabel 
Hasil  

Perbedaan Independen Dependen 

 
4 

 
Laurenzia 
& Sufiyati 

(2015) 
 
 

Kepemilikan 
Institusional 

 
 
 
 
 

Financial 
Distress 

 
Positif Signifikan 

Penelitian ini 
menggunakan dua 
mekanisme dari 
good corporate 
governance,  
menggunakan tiga 
rasio keuangan 
yaitu likuiditas, 
aktivitas, dan 
leverage. 
Penelitian ini 
tidak menguji data 
dari industri-
industri lain yang 
berbeda (hanya 
data industri 
manufaktur). 

Ukuran Dewan 
Komisaris 

Tidak Berpengaruh 

Likuiditas Tidak Berpengaruh 

Aktivitas Tidak Berpengaruh 

Leverage Tidak Berpengaruh 

 
 
 
 

5 

 
 
 

Irwanto 
(2013) 

 

 

Kepemilikan 
Institusional 

 
 
 

Financial 
Distress 

 
 

 
Tidak Berpengaruh 

Penelitian ini 
hanya 
menggunakan satu 
tahun periode. 
Kurangnya 
variabel lain yang 
ikut berpengaruh  
seperti kinerja 
perusahaan, ROA, 
ROE, dsb.  

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 

Putri & 
Merkusiwati 

(2014) 

 
kepemilikan 
institusional 

 
 
 
 
 
 

Financial 
Distress 

 
Tidak Berpengaruh 

 
Penelitian ini 
menggunakan tiga 
mekanisme dari 
good corporate 
governance 

komisaris    
independen TidakBerpengaruh 

kompetensi komite 
audit TidakBerpengaruh 

 
Leverage Tidak Berpengaruh 

 
Likuiditas Tidak Berpengaruh 

Ukuran 
Perusahaan 

Negatif Signifikan 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

 

No Nama Peneliti 
(Tahun) 

Variabel 
Hasil Perbedaan 

Independen Dependen 

 
 

 
7 

 
 
 

Budiarso 
(2014) 

Kepemilikan 
Institusional 

 

Financial 
Distress 

Positif Signifikan Sampel peneltian 
yaitu perusahaan 
manufaktur sektor  
agriculture, mining, 
basic industry dan 
chemicals periode 
2010-2011 

Likuiditas Negatif Signifikan 

Leverage Tidak Berpengaruh 

 
 

 
 

 
8 

 
 
 

 
 

Utami  
(2015) 

 Aktivitas 
 

 
 
 

Financial 
Distress 

Tidak Berpengaruh  
Proksi yang 
digunakan dalam 
mengukur aktivitas, 
leverage, dan 
pertumbuhan 
perusahaan dalam 
penelitian ini 
masing-masing 
hanya satu proksi 

Leverage Positif Signifikan 

Pertumbuhan 
Perusahaan 

Negatif Signifikan 

9 Thim, et al.  
(2011) 

Profitability 

 
Financial 
Distress 

Negatif Signifikan  
 
Sampel penelitian 
adalah 101 
perusahaan yang 
terdaftar di Bursa 
Malaysia periode 
2005-2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liquidity Negatif Signifikan 

Firm Size Positif Signifikan 

Solvency Positif Signifikan 

Growth Tidak Bepengaruh 

Risk 
 

Tidak Berpengaruh 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

 

No Nama Peneliti 
(Tahun) 

Variabel 
Hasil Perbedaan 

Independen Dependen 

 
 
 

10 

 
 
 
 

 
Kristanti, 
Rahayu, Huda 
(2016) 

 

 

 

 

Gender diversity 

Financial 
Distress 

 

Negatif Signifikan 
 

 

 

 

Sampel Penelitian 
adalah perusahaan 
yang terdaftar di 
Bursa Hong Kong 
periode 2000-2010 

Location of 
director’s house Negatif Signifikan 

Board 
Independent Negatif Signifikan 

Kualitas CEO Negatif Signifikan 

Leverage Negatif Signifikan 

Kualitas Auditor 

 

Tidak Berpengaruh 

Operational Risk Tidak Berpengaruh 

11  Khaliq et al.      
(2014) 

Curret Ratio 

(Liquidity) Financial 
Distress 

Altman Z scores 

Positif Signifikan Sampel penelitian 
adalah 30 GLC’s 
terdaftar di Bursa 
Malaysia  periode 
2008-  2012 Debt Ratio 

(Leverage) 
Positif Signifikan 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Sumber: Hasil olahan penulis 

 

No Nama Peneliti 
(Tahun) 

Variabel 
Hasil Perbedaan 

Independen Dependen 

12 Hu dan Sathye 
(2015) 

Gross Profit Rate 

Financial 
Distress 

Negatif Signifikan 

Sampel penelitian 
adalah perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Hong 

Kong periode 2000-
2010 

Current Ratio Tidak Berpengaruh 

Debt to Total 
Assets Tidak Berpengaruh 

Frekuensi 
pergantian auditor Positif Signifikan 

 
Frekuensi kualifikasi 

Laporan Opini 
Auditor 

 

Positif Signifikan 

Iklim Bisnis Negatif Signifikan 

13 Karbhari dan 
Sori (2004) 

Total liabilities to 
total assets 

Financial 
Distress and 
Non-distress 

Firms 

Positif Signifikan 
Melacak potensi 
kegagalan perusahaan 
yang ada di Malaysia  
sebelum krisis 
keuangan Asia tahun 
1997. Sampel 
penelitian yaitu 
perusahaan yang 
terdaftar di Kuala 
Lumpur Stock 
Exhange (KLSE) 
periode 1990-1996. 
Meggunakan 64 rasio 
keuangan, hanya 5 
rasio yang 
berpengaruh. 

Asset Turnover Positif Signifikan 

Inventory to Total 
Assets 

Positif Signifikan 

Sales to Inventory 
Positif Signifikan 

Cash to Total 
Assets 

Positif Signifikan 
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2.2. Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini menguji pengaruh likuiditas, leverage ,dan kepemilikan 

institusional terhadap financial distress yang dilakukan oleh perusahaan. Kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini akan ditunjukkan oleh gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian 

Sumber: Olahan Penulis (2017) 

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan pengaruh variabel bebas pertama (𝑋1) 

yaitu Likuiditas dan pengaruhnya terhadap variabel  terikat (Y) yaitu Financial 

Distress. Dilanjutkan dengan pengaruh variabel bebas kedua (𝑋2) yaitu Leverage 

 
Financial  Distress 

(Y) 
 Kepemilikan 

Institusional 

Leverage 

 

Likuiditas 

Variabel Dependen Variabel Independen 

- 

- 

+ 

Tendensi Bisnis 

 

- 

Pengaruh Likuiditas, Leverage..., Atika Rahmania, Ak.-IBS, 2017



44 
 

Indonesia Banking School 
 

terhadap variabel terikat (Y), kemudian pengaruh variabel bebas ketiga (𝑋3) yaitu 

Kepemilikan Institusional terhadap variabel terikat yaitu (Y).Dan pengaruh variabel 

bebas keempat (X4) yaitu  Tendensi Bisnis terhadap variabel terikat (Y) yaitu 

Financial Distress. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang diduga 

mempengaruhi satu variabel yang akan ditetapkan berdasarkan pengembangan 

hipotesis yang akan dilakukan dengan mengacu pada landasan teori yang ada dari 

penelitian sebelumnya. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan alat statistik 

yang telah ditetapkan. 

2.4.  Pengembangan Hipotesis 

 Berdasarkan landasan teori diatas, maka dalam penelitian ini diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

2.4.1. Pengaruh Likuiditas terhadap Financial Distress 

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai 

operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan. Apabila 

perusahan mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik 

maka potensi perusahaan mengalami financial distress akan semakin kecil. Salah satu 

rasio yang dipakai dalam mengukur likuiditas adalah current ratio yang merupakan 

kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan 

aktiva lancarnya (Almilia & Kristijadi, 2003). Semakin rendah tingkat likuiditas, 

maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress 

(Triwahyuningtias & Muharam, 2012). Menurut teori keagenan, keputusan hutang 
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piutang perusahaan ada di bawah kendali agen. Jika suatu perusahaan mempunyai 

total kewajiban yang jatuh tempo terlalu banyak, maka perlu dilakukan penelusuran 

apakah ada kesalahan pada agen dalam mengelola perusahaan, karena jika keadaan 

tersebut tidak cepat ditangani maka akan menyebabkan perusahaan pada kondisi 

financial distress. 

Menurut penelitian Thim, et al.  (2011), Atika, et al. (2013), Budiarso (2014),  

memiliki hasil bahwa likuiditas yang diukur dengan current ratio berpengaruh 

negative signifikan terhadap financial distress. Perusahaan harus menjaga proporsi 

hutang lancar yang dapat dibiayai oleh aset lancar perusahaan. Jika tidak maka 

perusahaan akan masuk pada level financial distress dan selanjutnya akan mengalami 

kebangkrutan. Dengan penjelasan diatas, didapat hipotesis sebagai berikut: 

H1: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap Financial Distress 

2.4.2. Pengaruh Leverage terhadap Financial Distress 

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan 

antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Menurut Harahap 

(2009) rasio leverage adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai 

oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan 

oleh ekuitas. Menurut Daulat (2008) dalam Noviandri (2014) Debt to Equity Ratio 

(DER) adalah rasio yang mengukur seberapa jumlah modal sendiri yang tersedia 

untuk menutupi semua hutangnya. Semakin tinggi DER maka semakin besar proporsi 

hutang terhadap ekuitas perusahaan. Dalam hal ini perusahaan lebih banyak 
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menggunakan hutang dibandingkan dengan modal dalam membiayai seluruh kegiatan 

perusahaan. Semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan, maka kemungkinan 

perusahaan mengalami financial distress juga semakin tinggi. 

Di samping itu, dalam teori keagenan kelangsungan hidup perusahaan berada 

di tangan agent. Apakah agent memutuskan untuk melakukan pendanaan dari pihak 

ketiga atau tidak. Namun jika proporsi hutang yang dimiliki perusahaan terlalu besar, 

maka perlu dipertanyakan apakah terjadi kesalahan pengambilan keputusan oleh 

agent dalam mengelola perusahaan atau agent memang sengaja bertindak sesuatu 

yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Oleh karena itu keputusan agent mengenai 

pendanaan aset perusahaan sangatlah penting, karena jika agent terlalu banyak 

menggunakan dana pihak ketiga sebagai pendanaannya, maka akan timbul kewajiban 

yang lebih besar di masa mendatang, dan hal itu akan mengakibatkan perusahaan 

akan rentan terhadap financial distress.(Hidayat, 2013) 

Menurut Atika et al. 2013), Khaliq et al. (2014),dan Utami (2015) leverage 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam memprediksi financial distress 

pada perusahaan. Dari penjelasan diatas maka ditarik sebuah hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Leverage  berpengaruh positif terhadap Financial Distress 
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2.4.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Financial Distress 

Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong 

peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena 

kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk 

mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen. Kepemilikan Institusional 

merupakan salah satu yang juga dapat digunakan untuk mengurangi agency conflict. 

Dengan demikian, agency theory menganalisa dan mencari solusi atas dua 

permasalahan yang muncul dalam hubungan antara para principal (pemilik atau 

pemegang saham) dan agent (manajemen puncak). Agency theory inilah yang 

menjadi landasan model teoritis yang berpengaruh terhadap konsep good corporate 

governance di berbagai perusahaan. Good corporate governance ini diperlukan untuk 

mengurangi agency problem antara pemilik dan manajer sehingga timbul keselarasan 

kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer dapat menyebabkan terjadinya 

financial distress pada perusahaan tersebut (Laurenzia & Sufiyati, 2015) 

Beberapa penelitian telah dilakukan utuk melihat pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap financial distress. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Triwahyuningtias dan Muharam (2012), Ayuningtias (2013), dan Irwanto (2013) 

yaitu kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress. 

Dari uraian diatas, didapatkan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Financial Distress. 
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2.4.4. Pengaruh Tendensi Bisnis Terhadap Financial Distress 

 Mensah mengemukakan bahwa struktur dan akurasi model prediksi berbeda 

di berbagai lingkungan ekonomi makro dan walaupun berbeda – beda, model prediksi 

yang digunakan Mensah cocok digunakan untuk perusahaan di sektor industri yang 

berbeda. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi financial distress adalah 

iklim bisnis. Di Indonesia, iklim bisnis tersebut disebut juga sebagai tendensi bisnis. 

Tendensi Bisnis yang diukur menggunakan indeks ini adalah suatu indikator 

komposit yang memberikan informasi mengenai keadaan bisnis dan perekonomian 

Indonesia dalam jangka pendek, yaitu pada triwulan berjalan dan prediksi triwulan 

kedepan. 

Berdasarkan teori keagenan, walaupun stakeholders adalah pemilik saham, tetapi 

agen lah yang mengelola perusahaan, oleh karena itu keputusan yang diambil oleh 

agen dalam menjalankan suatu perusahaan sangatlah penting. Dengan begitu agen 

perlu melihat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup 

perusahaan tersebut baik faktor internal maupun eksternal. Tendensi bisnis adalah 

faktor eksternal yang harus diperhatikan oleh agen perusahaan untuk mencegah 

terjadinya financial distress. Dengan melihat indeks tendensi bisnis suatu perusahaan 

dapat mencegah dan memprediksi perekonomiannya untuk beberapa bulan ke depan.   

Penelitian yang dilakukan oleh Hu dan Sathye (2015) meneliti faktor apa saja yang 

mempengaruhi financial distress dari segi faktor financial variable, non financial 

variable dan macro economic variable. Macro economic variable yang digunakan 
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pada penelitian ini yaitu indeks iklim bisnis pada perusahaan yang terdaftar di Hong 

Kong Growth Enterprises Market (GEM) yaitu bursa Hong Kong. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa indeks iklim bisnis memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap financial distress pada perusahaan yang terdaftar di Hong Kong GEM.  

Dari hasil tersebut terlihat bahwa indeks tendensi bisnis menggambarkan 

perekonomian suatu Negara pada jangka pendek yaitu apabila indeks tendensi bisnis 

suatu Negara tinggi maka kemungkinan perusahaan – perusahaan beresiko 

mengalami financial distress juga kecil. Dari uraian tersebut maka didapatkan 

hipotesis sebagai berikut:  

H4: Tendensi Bisnis berpengaruh negatif terhadap Financial Distress
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

3.1. Objek Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh hubungan 

antara Likuiditas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan  Tendensi Bisnis terhadap 

Financial Distress. Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu pihak-pihak yang 

terkait dalam melihat dampak dari Likuiditas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan 

Tendensi Bisnis terhadap Financial Distress. Objek yang digunakan adalah perusahaan 

minyak bumi di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Data pada penelitian ini menggunakan rentang waktu tahun 2011-2015. Pemilihan 

periode penelitian ini dikarenakan untuk melihat seberapa besar perbankan di Indonesia 

melakukan Financial Distress selama 5 (lima) tahun dengan Likuiditas, Leverage, 

Kepemilikan Institusional dan Tendensi Bisnis yang berbeda – beda. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sektor minyak 

bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan keuangan 

pada periode tahun 2011 hingga 2015, pemilihan periode 2011 hingga 2015 dikarenakan 

untuk meneliti perusahaan minyak bumi dengan tahun terbaru. Model sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling  adalah 
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salah satu teknik pengambilan sampel dalam non probability sampling dimana informasi 

yang dikumpulkan dari target atau kelompok tertentu dengan beberapa dasar atau 

pertimbangan tertentu (Sekaran dan Bougie, 2013). Nonprobability sampling menurut 

Sekaran dan Bougie (2013) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan 

peluang bagi setiap unsur dalam populasi untuk dipilih menjadi subyek sampel. Kriteria 

untuk pemilihan sampel pada penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan  pertambangan sektor minyak bumi di 

Indonesia dan mempublikasikan dengan lengkap laporan keuangan dan laporan 

auditan selama periode tahun 2011 sampai tahun 2015 secara berturut-turut. 

2. Perusahaan yang tidak pernah keluar bursa (delisting) di BEI terhitung mulai tanggal 

1 januari 2011 hingga 31 Desember 2015. 

3. Semua data yang dibutuhkan dalam perhitungan variabel-variabel pada penelitian ini 

tersedia. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah 

data yang sudah ada dan tidak perlu dikumpulkan lagi oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 

2013). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

pengamatan Laporan Tahunan perusahaan pertambangan sektor minyak bumi yang 

terdaftar pada tahun pengamatan 2011 sampai 2015 melalui website BEI 

(www.idx.co.id). Dan laporan data tendensi bisnis yang diperoleh melalui website Badan 

Pusat Statistik (BPS) (www.bps.go.id)  
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3.4. Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen (Y) sebagai 

variabel terikat dan variabel independen (X) sebagai variabel independen. Dalam 

penelitian ini variabel dependen (Y) adalah Financial Distress yang merupakan 

kesulitan keuangan perusahaan. Sedangkan untuk variabel independen (X) terdiri dari 

Likuiditas (X1), Leverage  (X2), Kepemilikan Institusional (X3), dan Tendensi Bisnis 

(X4). 

Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini perlu 

dilakukan untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional variabel  

terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah financial distress. Menurut Wardhani (2007) dalam Laurenzia dan 

Sufiyati (2015) financial distress diproksikan dengan menggunakan Interest Coverage 

Ratio (ICR) yang formulanya sebagai berikut:  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝐼𝐶𝑅) =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒
 

Dalam penelitian ini, perusahaan di kategorikan  mengalami financial distress 

atau tidak dengan ketentuan sebagai berikut :  

(1) = perusahaan memiliki ICR < 1, financial distress 

Pengaruh Likuiditas, Leverage..., Atika Rahmania, Ak.-IBS, 2017



53 
 

   Indonesia Banking School 
 

(0) = perusahaan memiliki ICR ≥ 1, non-distress 

3.4.2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dijelaskan lebih rinci oleh 

Situmorang et el. (2012) dalam Sariwening (2017) variabel independen merupakan 

variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan 

mempunyai hubungan yang positif ataupun yang negatif bagi variabel dependen 

nantinya. 

Dalam penelitian ini, variabel bebas yang digunakan dilambangkan dengan 

notasi statistic yaitu X1, X2, X3 dan X4. Berikut adalah variabel bebas yang 

digunakan: 

1. Likuiditas (CR) 

Likuiditas, rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Current  Ratio 

(CR) yang  merupakan  rasio  yang  menunjukkan  kemampuan perusahaan  dalam  

memenuhi  kewajiban  finansial  jangka  pendeknya  dengan menggunakan  aktiva  

lancarnya. Semakin banyak aktiva lancar yang dimiliki, maka perusahaan akan 

membayar kewajibannya tepat waktu, sehingga tidak akan mengalami kondisi 

financial distress. Menurut Almilia dan Kritijadi (2003) dalam Triwahyuningtias dan 

Muharam (2012) likuiditas diukur dengan  menggunakan current ratio, yang 

formulanya sebagai berikut:  
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Current Ratio : 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 

2. Leverage (DER) 

Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

hutang (baik jangka pendek dan jangka panjang) dengan menggunakan modal yang 

dimiliki. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio 

(DER). Menurut Daulat (2008) dalam Noviandri (2014) Leverage diukur dengan 

menggunakan Debt to Equity Ratio  (DER). 

Debt to Equity Ratio :𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

3. Kepemilikan Institusional (INSTOW) 

 Kepemilikan Institusional adalah pemegang saham berbentuk instansi/pemerintah 

yang tidak aktif dalam kegiatan operasional perusahaan. Menurut Laurenzia dan 

Sufiyati (2015), kepemilikan institusional menghasilkan manajemen yang fokus pada 

kinerja perusahaan. Kepemilikan institusional yang besar (>5%) mengindikasi 

kemampuan memonitor perusahaan. Dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh 

modal saham yang beredar. 

  Kepemilikan Institusional = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 x 100% 
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4. Tendensi Bisnis (ITB) 

 Pada penelitian sebelumnya, Hu dan Sathye (2015), menggunakan indeks iklim 

bisnis pada perusahaan yang terdaftar di Hong Kong Growth Enterprises Market 

(GEM). Tendensi Bisnis Indonesia bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang 

disebut sebagai indeks tendensi bisnis. Indeks Tendensi Bisnis adalah suatu indikator 

komposit yang memberikan informasi mengenai keadaan bisnis dan perekonomian 

Indonesia dalam jangka pendek, yaitu pada triwulan berjalan dan prediksi triwulan 

kedepan. Indeks Tendensi Bisnis tersebut diperoleh dengan menghitung rata-rata 

indeks tendensi bisnis triwulan satu sampai dengan triwulan empat setiap tahunnya.  

 

Tendensi Bisnis = 
𝐼𝑇𝐵𝑡𝑤−1 + 𝐼𝑇𝐵𝑡𝑤−2+𝐼𝑇𝐵𝑡𝑤−3+𝐼𝑇𝐵𝑡𝑤−4

4
 

Keterangan: 

ITB  : Indeks Tendensi Bisnis 

tw – 1  : Tendensi bisnis triwulan satu  

tw – 2  : Tendensi bisnis triwulan dua 

tw – 3  : Tendensi bisnis triwulan tiga 

tw – 4  : Tendensi bisnis triwulan empat 
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Tabel 3. 1  

Ringkasan Pengukuran Variabel 

 

Variabel 
Dependen Deskripsi Variabel Pengukuran Skala 

1 Financial 

Distress 

(FD) 

keadaan perusahaan 
mengalami kesulitan 
keuangan, memungkinkan 
terjadinya kebangkrutan 

 
ICR = 𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒
 

 
(1) = perusahaan 
memiliki ICR < 1, 
financial distress 
(0) = perusahaan 
memiliki ICR ≥ 1, 
non-distress 

 
 

Nominal  
 
 
 

 Variabel  Deskripsi Variabel Pengukuran Skala 

Independen       

Sumber : Hasil olahan penulis 

 
2 

 
Likuiditas 
(CR) 

 

 

 
Rasio likuiditas untuk 
mengukur kemampuan 
perusahaan dalam 
memenuhi kewajiban 
financial jangka pendek 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
 

 
 
 

 
 
 

Rasio 

 

 

    

 
3 

 
Leverage 
(DER) 
 
 

 
penggunaan sumber 
dana yang memiliki 
biaya keuangan 
tetap 

 

 
 

 
Rasio 

 4  Kepemilikan 
Institusional 
(INSTOW) 
 

 

 

Tendensi 
Bisnis (TB) 

Persentase jumlah 
kepemilikan saham 
institusional dari 
seluruh saham yang 
beredar 
 
Indikator komposit 
yang memberikan 
informasi mengenai 
keadaan bisnis dan 
perekonomian 
dalam jangka 
pendek 
 

 
 
 
 

𝐼𝑇𝐵𝑡𝑤−1 + 𝐼𝑇𝐵𝑡𝑤−2 + 𝐼𝑇𝐵𝑡𝑤−3 + 𝐼𝑇𝐵𝑡𝑤−4

4
 

 
 

Rasio 
 
 
 
 
 
 

Rasio 

 

5 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
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3.5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) 

metode, yaitu: 

1. Metode Kepustakaan 

Dengan menggunakan metode kepustakaan penulis mengumpulkan berbagai 

informasi dan data yang terkait dengan materi penelitian dengan mempelajari 

berbagai jurnal dan buku. 

2. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan dengan melakukan pengumpulan data yang sudah 

tersedia atau terdokumentasi, berupa annual report perusahaan minyak 

bumiyang terdaftar di BEI tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 yang 

dipublikasikan BEI melalui media internet yaitu www.idx.co.id. Dan laporan 

data tendensi bisnis yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

(www.bps.go.id)   

3.6. Metode Analisis Data 

 Penelitian ini akan menggunakan pengujian dengan menggunakan alat 

statistik Eviews 9 dengan melakukan regresi logistik.  

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai 

rata – rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum serta melihat nilai 
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skewness dan kurtosis (Winarno, 2011). Dilanjutkan oleh Winarno (2011) bahwa, 

pengertian masing – masing hitungan yang dilakukan dalam analisa statistik 

deskriptif adalah: 

a. Mean adalah rata – rata data yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh 

data dan membaginya dengan cacah data 

b. Median adalah nilai tengah data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga 

terbesar. Median merupakan ukuran tengah yang tidak mudah terpengaruh 

oleh outlier, terutama bila dibanding dengan mean. 

c. Maximum dan Minimum adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil dari 

data 

d. Standar deviasi adalah ukuran disperse atau penyebaran data 

e. Skewness adalah ukuran asimetri distribsi data sekitar mean 

f. Kurtosis adalah ukuran ketinggian suatu distribusi 

3.6.2. Goodness of Fit 

Menurut Ghozali (2011) Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada 

perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai 

statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan atau lebih kecil 

dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara 

model dengan nilai observasinya sehingga goodness fit model tidak baik karena 

model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jikanilai statistik Hosmer and 
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Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar dari 0,05 maka hipotesisnol tidak dapat 

ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. 

Ho: model mampu untuk menjelaskan data 

Ha: model tidak mampu dalam menjelaskan data 

3.6.3.  McFadden Pseudo R-Squared 

McFadden Pseudo R-Squared merupakan koefisien determinasi yang 

diinterpretasikan, seperti nilai R Square pada regresi berganda. McFadden Pseudo R-

Squared digunakan untuk melihat seberapa besar persentase variabilitas keseluruhan 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model regresi 

logistik. (Ghozali, 2011).  

McFadden Pseudo R-Squared memiliki nilai yang besarnya bervariasi antara 

0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap semakin goodness of fit 

sementara semakin mendekati 0 maka model semakin tidak goodness of fit (Ghozali, 

2013) 

3.6.4. Analisis Regresi Logistik 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi 

logistik(logistic-regresion), karena variabel bebasnya merupakan kombinasi antara 

metric dan non mectric (nominal). Regresi logistik adalah regresi yang digunakan 
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untuk menguji sejauh mana probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi 

dengan variabel independen. Model regresi logistik penelitian ini sebagai berikut : 

Ln Fin_DISTRESS  = α + β1CRit + β2DERit + β3INSTOWit +β4 TBit + 𝜀𝑖𝑡 

Keterangan : 

Fin_DISTRESS  = Nilai 1 (satu) untuk perusahaan financial distressed dan nilai 

0 (nol) untuk perusahaan non-financial distressed. 

α    = Konstanta 

β    = Koefisien Variabel 

CR   = Current Ratio 

DER   = Debt to Equity Ratio 

INSTOW  = Kepemilikan Institusional 

TB   = Tendensi Bisnis 

𝜀𝑖𝑡   = Error 

i    = perusahaan/sampel 

t    = tahun penelitian 

3.6.5.  Uji Hipotesis (Uji z-statistic) 

Menurut Ghozali (2013), uji z-statistic digunakan untuk menguji secara parsial 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, nilai z dibandingkan 

dengan standar normal. Kriteria pengambilan keputusan dalam Uji z-statistic adalah: 

1. H0 ditolak jika 𝑊𝑖 > 𝜒𝛼,1
2  ; α : 0,05, dan; 

2. H0 diterima jika 𝑊𝑖 < 𝜒𝛼,1
2  ; α : 0,05
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi  Obyek Penelitian 

 Dalam penelitian ini, obyek yang digunakan adalah seluruh perusahaan 

minyak bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Terdapat 

beberapa perusahaan yang tidak dipakai sebagai obyek penelitian karena tidak 

memiliki data yang lengkap dan tidak dapat diaplikasikan kedalam perhitungan yang 

digunakan dalam penelitian ini. Ringkasan obyek penelitian dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 4.1  

Pemilihan Obyek Penelitian 

Keterangan Jumlah 

Total perusahaan minyak bumi 
yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 
10 

Perusahaan yang Go Public diatas 
2011 10 

Perusahaan yang tidak memiliki 
data yang lengkap (1) 

Obyek Penelitian 9 

Periode x 5 tahun 

Total Data Observasi 45 Observasi 

Sumber: Olahan Penulis, 2017 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum 

dari masing-masing variabel. Dengan statistik deskriptif variabel-variabel yang 

terdapat dalam penelitian akan dijelaskan. Selain itu, statistik deskriptif juga akan 

menyajikan ukuran-ukuran numerik yang penting bagi data sampel (Ghozali, 2011). 

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai 

berikut. 

Tabel 4.2  

Hasil Statistik Deskriptif 

Sumber: Olahan Penulis, 2017 

 FD LIKUIDITAS LEVERAGE 
KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL TENDENSI BISNIS 

 Mean  0.577778  1.501711  38.52580  0.698464  99.06800 
 Median  1.000000  1.246000  0.744000  0.710000  98.12000 
 Maximum  1.000000  5.879000  412.9480  1.000000  104.8100 
 Minimum  0.000000  0.240000  0.093000  0.289000  93.12000 
 Std. Dev.  0.499495  1.118155  108.7608  0.204959  4.539037 
 Skewness -0.314945  2.054009  2.635002 -0.347108  0.070232 
 Kurtosis  1.099190  7.931899  8.283167  2.096920  1.417349 
      
 Jarque-Bera  7.518448  77.24896  104.4090  2.432796  4.733465 
 Probability  0.023302  0.000000  0.000000  0.296295  0.093787 

      
 Sum  26.00000  67.57700  1733.661  31.43090  4458.060 
 Sum Sq. Dev.  10.97778  55.01186  520472.4  1.848359  906.5257 

      
 Observations  45  45  45  45  45 
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 Berdasarkan tabel 4.2. (Statistik Deskriptif) menunjukkan bahwa dari 9 

perusahaan yang dipakai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas 

memiliki nilai rata-rata (mean) 1.501711 atau 150.17% dengan median dari data yang 

diolah untuk pengukuran likuiditas sebesar 1.246000 atau 124,6%. Nilai maksimum 

dari pengukuran likuiditas sebesar  5.879000 yang diperoleh dari perhitungan PT 

Apexindo Pratama Duta Tbk pada tahun 2012 dan nilai minimum dari pengukuran 

Likuiditas sebesar 0.240000 yang diperoleh dari perhitungan PT Benakat Integra Tbk 

pada tahun 2015. Sedangkan nilai standard deviasi sebesar 1.118155 atau 111.82%. 

Nilai rata-rata (mean) untuk likuiditas (CR) memiliki nilai yang lebih besar dari nilai 

median. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata data dari likuiditas perusahaan minyak 

bumi yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 tergolong tinggi. Selanjutnya, dalam 

penelitian ini nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai mean. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat kecenderungan variasi data yang kecil dari pengukuran likuiditas 

pada perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, karena nilai standard 

deviasi lebih kecil dari nilai mean, menunjukkan bahwa data likuiditas terdistribusi 

dengan baik yang disebut dengan data homogen. 

 Berdasarkan tabel 4.2. (Statistik Deskriptif) menunjukkan bahwa dari 9 

perusahaan yang dipakai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa leverage memiliki 

nilai mean sebesar 38.52580 dengan median dari data yang diolah untuk pengukuran 

leverage sebesar  0.744000 atau 74.4%. Nilai maksimum dari pengukuran leverage 

adalah 412.9480 yang diperoleh dari perhitungan PT Mitra Energi Persada Tbk pada 

tahun 2013 dan nilai minimum dari pengukuran leverage adalah 0.093000 yang 
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diperoleh dari perhitungan PT Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2015. Sedangkan, 

nilai standard deviasinya sebesar 108.7608. Nilai rata-rata (mean) untuk leverage 

(DER) memiliki nilai yang lebih besar dari nilai median. Hal ini menunjukkan bahwa 

rata-rata data dari Leverage perusahaan minyak bumi yang terdaftar di BEI periode 

2011-2015 tergolong tinggi. Selanjutnya, dalam penelitian ini memiliki nilai standard 

deviasi lebih besar dari nilai mean. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

kecenderungan variasi data yang tinggi dari pengukuran leverage pada perusahaan 

yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, karena nilai standard deviasi lebih besar 

dari nilai mean, menunjukkan bahwa data leverage tidak terdistribusi dengan baik 

yang disebut dengan data heterogen. 

 Berdasarkan tabel 4.2. (Statistik Deskriptif) menunjukkan bahwa dari 9 

perusahaan yang dipakai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional memiliki nilai mean sebesar  0.698464 dengan nilai median dari data 

yang diolah untuk pengukuran kepemilikan institusional sebesar 0.710000 atau 71%. 

Nilai maksimum dari pengukuran kepemilikan institusional adalah 1.000000 yang 

diperoleh dari perhitungan PT Surya Essa Perkasa Tbk pada tahun 2011 dan nilai 

minimum dari pengukuran kepemilikan institusional adalah 0.289000 yang diperoleh 

dari perhitungan PT Energi Mega Persada Tbk pada tahun 2015. Sedangkan nilai 

standard deviasinya sebesar 0.204959 atau 20.49%. Nilai rata-rata (mean) untuk 

Kepemilikan Institusinal (INSTOW) memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai 

median. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata data dari Kepemilikan Institusinal 

perusahaan minyak bumi yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 tergolong rendah. 

Pengaruh Likuiditas, Leverage..., Atika Rahmania, Ak.-IBS, 2017



65 
 

   Indonesia Banking School 
 

Selanjutnya, dalam penelitian ini nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai mean. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan variasi data yang rendah dari 

pengukuran kepemilikan institusinal pada perusahaan yang diteliti dalam penelitian 

ini. Selain itu, karena nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai mean, menunjukkan 

bahwa data kepemilikan institusional terdistribusi dengan baik yang disebut dengan 

data homogen. 

 Berdasarkan tabel 4.2. (Statistik Deskriptif) menunjukkan bahwa dari 9 

perusahaan yang dipakai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tendensi bisnis 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar  99.06800 dengan nilai median dari data yang 

diolah untuk pengukuran tendensi bisnis sebesar 98.12000. Nilai maksimum dari 

pengukuran tendensi bisnis adalah 104.8100 yang diperoleh dari perhitungan PT 

Medco Energi Tbk pada tahun 2011 dan nilai minimum dari pengukuran tendensi 

bisnis adalah 93.12000 yang diperoleh dari perhitungan PT Mitra Energi Persada Tbk 

pada tahun 2015. Sedangkan nilai standard deviasi sebesar 4.539037. Nilai rata-rata 

(mean) untuk Tendensi Bisnis (TB) memiliki nilai yang lebih besar dari nilai median. 

Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata data dari tendensi bisnis perusahaan minyak 

bumi yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 tergolong tinggi. Selanjutnya, dalam 

penelitian ini nilai standard deviasi lebih kecil dari nilai mean. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat kecenderungan variasi data yang rendah dari pengukuran tendensi 

bisnis pada perusahaan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, karena nilai 

standard deviasi lebih kecil dari nilai mean, menunjukkan bahwa data tendensi bisnis 
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terdistribusi dengan baik yang disebut dengan data homogen. Untuk hasil lebih 

terperinci, lihat tabel 4.2 lampiran 4. 

4.2.2. Goodness of Fit 

Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau 

sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model 

dapat dikatakan fit). Jika nilai statistik Goodness of Fit Test sama dengan atau lebih 

kecil dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan 

antara model dengan nilai observasinya sehingga goodness fit model tidak baik 

karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Hosmer 

and Lemeshow’s Goodness of Fit Test lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak 

dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. (Ghozali, 

2011) 

Ho: model mampu untuk menjelaskan data 

Ha: model tidak mampu dalam menjelaskan data 

 Pada Tabel 4.3 (lampiran 4) terlihat bahwa besarnya nilai statistik Hosmer 

and Lemeshow Goodness of Fit sebesar 1.3812 degan probabilitas signifikansi 0.9670 

lebih besar dari 0.05. Sehingga Ho dapat diterima karena model regresi mampu 

menjelaskan data dan dapat disimpulkan bahwa model mampu menjelaskan pengaruh 

likuiditas, leverage, kepemilikan institusional dan tendensi bisnis.  
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4.2.3. McFadden Pseudo R-squared 

 McFadden Pseudo R-Squared merupakan koefisien determinasi yang 

diinterpretasikan, seperti nilai R Square pada regresi berganda. McFadden Pseudo R-

Squared digunakan untuk melihat seberapa besar persentase variabilitas keseluruhan 

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam model regresi 

logistik. (Ghozali, 2011). McFadden Pseudo R-Squared memiliki nilai yang besarnya 

bervariasi antara 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1 maka model dianggap 

semakin goodness of fit sementara semakin mendekati 0 maka model semakin tidak 

goodness of fit (Ghozali, 2013) 

 Pada tabel 4.4 (lampiran 4), terlihat bahwa nilai McFadden R-squared 

sebesar 0.294908 atau sebesar 29.49%. Dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu likuiditas, leverage, kepemilikan institusional 

dan tendensi bisnis dapat menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini yaiu 

financial distress sebesar 29.49%. Sementara 70.51% lainnya djelaskan oleh variabel 

lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

4.2.4. Hasil Regresi Persamaan Penelitian 

Regresi logistik adalah salah satu bentuk model regresi non linear yang 

menggunakan fungsi eksponensial dalam pendugaan parameternya. Pada regresi 

logistik, variabel dependen menggunakan data kategorik dan variabel independennya 

bisa berbentuk numerik dan atau kategorik (Gani, 2015). Untuk hasil lebih terperinci 

lihat tabel 4.5 lampiran 4. 
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Tabel 4.5  

Uji Regresi Logistik 

Sumber: Data Olahan Penulis (2017) 

Selanjutnya, tidak seperti pada analisis regresi linier berganda atau sederhana, 

interpretasi pada analisis regresi logistik tidak dapat langsung dibaca melalui nilai 

koefisiennya. Untuk dapat diinterpretasikan, terlebih dahulu nilai koefisien setiap 

No. Variable Coefficient 
Expetation Coefficient Std. 

Error Z-Statistic Prob. Kesimpulan 

1 CR (-) 0.605039 0.445844 1.357063 0.1748 Tidak 
signifikan 

2 DER (+) 1.680632 0.789843 2.127806 0.0334 signifikan 

3 INSTOW (-) -0.202476 2.129764 -0.095070 0.9243 Tidak 
signifikan 

4 TB (-) -0.115129 0.084952 -1.355227 0.1753 Tidak 
signifikan 

5 C  9.292193 8.377922 1.109129 0.2674  

6 
7 

  
McFadden R-squared 
S.D. dependent var 

 
0.294908 
0.499495 

8  Akaike info criterion 1.182556 
9  Schwarz criterion 1.383297 
10  Hannan-Quinn criter. 1.257390 
11  Restr. deviance 61.28992 
12  LR statistic 18.07488 
13  Prob(LR statistic) 0.001193 
14      Mean dependent var 0.577778 
15      S.E. of regression 0.430052 
16      Sum squared resid 7.397782 
17      Log likelihood -21.60752 
18      Deviance 43.21504 
19      Restr. log likelihood -30.64496 
20      Avg. log likelihood -0.480167 
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variabel harus di eksponensialkan. Cara menghitung nilai odds ratio tersebut adalah 

dengan rumus sebagai berikut:  

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 2,72^𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛 

Setelah diperoleh nilai eksponensial tersebut (odds ratio), maka model akan 

siap diinterpretasi. Berdasarkan tabel 4.5, persamaan model regresi yang dapat 

dibentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 Ln Fin_DISTRESS  = 9.292193 + 1.8320.CR + 5.3747.DER +  

0.8166.INSTOW + 0.8912.TB  

 Berdasarkan tabel 4.5 Uji Regresi Logistik menunjukkan bahwa koefisien regresi 

untuk Current Ratio (CR) sebesar 0.6050 dengan nilai odds ratio sebesar 1.8320. Hal 

ini menunjukkan bahwa peluang financial distress akan mengalami kenaikan sebesar 

1.8320 untuk setiap kenaikan satu satuan CR dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

mengasumsikan variabel lain konstan (ceteris paribus). 

 Selanjutnya, koefisien regresi untuk Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 1.6806 

dengan nilai odds ratio sebesar 5.3747. Hal ini menunjukkan bahwa peluang 

financial distress akan mengalami kenaikan sebesar 5.3747 untuk setiap kenaikan 

satu satuan DER dan sebaliknya. Hal tersebut dengan mengasumsikan variabel lain 

konstan (ceteris paribus). 

 Koefisien regresi untuk Institusional Ownership (INSTOW) sebesar -0.2025 

dengan nilai odds ratio sebesar 0.8166. Hal ini menunjukkan bahwa peluang 
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financial distress mengalami penurunan sebesar 0.8166 untuk setiap kenaikan satu 

satuan INSTOW dan sebaliknya. Hal tersebut dengan mengasumsikan variabel lain 

konstan (ceteris paribus). 

 Koefisien regresi untuk Tendensi Bisnis (TB) sebesar -0.115129 dengan nilai 

odds ratio sebesar 0.8912. Hal ini menunjukkan bahwa peluang financial distress 

akan mengalami penurunan sebesar 0.8912 untuk setiap kenaikan satu satuan TB dan 

sebaliknya. Hal tersebut dengan mengasumsikan variabel lain konstan (ceteris 

paribus). 

4.2.5. Uji Hipotesis (Uji Z-Statistic) 

Menurut Ghozali (2013), uji z-statistic digunakan untuk menguji secara 

parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, nilai z 

dibandingkan dengan standar normal. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil dari 

uji Z-statistic (tabel 4.5) adalah sebagai berikut:  

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu : Likuiditas  berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. Berdasarkan tabel 4.5, pengukuran likuiditas (CR) 

memiliki nilai p-value (Sig.) sebesar 0.1748 dengan nilai koefisiensi sebesar 

0.605039. Hasil ini menunjukkan bahwa likuiditas (CR) tidak memiliki pengaruh 

terhadap financial distress (α=0.05). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H1 

ditolak. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu : Leverage  berpengaruh positif 

terhadap financial distress. Berdasarkan tabel 4.5, pengukuran leverage (DER) 
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memiliki nilai p-value (Sig.) sebesar 0.0334 dengan nilai koefisiensi sebesar 

1.680632. Hasil ini menunjukkan bahwa leverage (DER) memiliki pengaruh 

positif terhadap financial distress (α=0.05). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

H2 tidak dapat ditolak bahwa leverage (DER) berpengaruh positif terhadap 

financial distress. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu : Kepemilikan Institusional  

berpengaruh negatif terhadap financial distress. Berdasarkan tabel 4.5, 

pengukuran Kepemilikan Institusional (INSTOW) memiliki nilai p-value (Sig.) 

sebesar 0.9243 dengan nilai koefisiensi sebesar -0.202476. Hasil ini menunjukkan 

bahwa Kepemilikan Institusional (INSTOW) tidak memiliki pengaruh terhadap 

financial distress (α=0.05). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. 

4. Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu : Tendensi Bisnis  berpengaruh negatif 

terhadap financial distress. Berdasarkan tabel 4.5, pengukuran Tendensi bisnis 

(TB) memiliki nilai p-value (Sig.) sebesar 0.1753 dengan nilai koefisiensi sebesar 

-0.115129. Hasil ini menunjukkan bahwa Tendensi bisnis (TB) tidak memiliki 

pengaruh terhadap financial distress (α=0.05). Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa H4 ditolak. 

4.3. Analisa Hasil 

4.3.1. Pengaruh likuiditas terhadap financial distress  

 Pengaruh likuiditas terhadap financial distress (kesulitan keuangan) yang 

diproksikan dengan Current Ratio (CR) pada tabel 4.5 memiliki nilai signifikansi 
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sebesar 0,1748 lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 (5%), maka H1 tidak 

dapat diterima, artinya likuiditas yang diukur dengan CA/CL tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kondisi financial distress perusahaan.  

 Hasil penelitian lain yang menunjukan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh 

terhadap financial distress yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aisyah et al. (2017). Aisya 

et al. (2017) menyatakan bahwa current ratio yang tinggi mungkin menunjukkan adanya 

unsur asset lancar yang rendah likuiditasnya, seperti persediaan menumpuk. Hasil perputaran 

asset lancar perusahaan akan digunakan untuk menjamin atau membayar pinjaman, 

membayar biaya bunga, dan membiayai operasi sehari-hari. Oleh karena itu, ketika 

perusahaan tidak dapat efektif dalam memutarkan asset lancarnya, dapat mengakibatkan 

perusahaan mengalami financial distress. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Hidayat dan Meiranto (2014) juga hasil penelitian yang dilakukan Juniarti (2013) 

yang menunjukkan bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress. 

 Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian Laurenzia dan Sufiyati (2015) yang 

menyatakan tidak signifikannya pengaruh likuiditas terhadap kondisi financial 

distress perusahaan dimungkinkan karena perusahaan memiliki kewajiban lancar 

yang rendah dan lebih terkonsentrasi pada kewajiban jangka panjangnya, sehingga 

tidak mempengaruhi kondisi perusahaan secara keseluruhan. Laurenzia dan Sufiyati 

(2015) juga menyatakan bahwa rasio likuiditas belum dapat bertindak sebagai sebuah 

mekanisme peningkatan kinerja untuk menghindarkan perusahaan dari kondisi 

kesulitan keuangan (financial distress).  
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 Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hapsari 

(2012), Putri  dan Merkusiwati (2014), Laurenzia dan Sufiyati (2015), dan Hu dan 

Sathye (2015) yang hasil penelitiannya menunjukan bahwa rasio likuiditas (current 

ratio) tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi financial distress perusahaan. 

 

4.3.2. Pengaruh leverage terhadap financial distress 

Pengaruh leverage terhadap financial distress (kesulitan keuangan) yang 

diproksikan dengan Debt Equity Ratio (DER) pada tabel 4.5 menunjukan hasil 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress (α=0.05). Hal 

tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi rasio leverage maka kemungkinan 

suatu perusahaan mengalami financial distress semakin tinggi yang 

mengindikasikan semakin rendahnya tingkat kemampuan perusahaan dalam 

melunasi hutang, begitu juga sebaliknya yaitu jika semakin rendah rasio leverage 

maka kemungkinan suatu perusahaan mengalami financial distress juga semakin 

rendah yang mengindikasikan semakin tingginya tingkat kemampuan perusahaan 

dalam melunasi hutang. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh menurut 

Jiming dan Wei Wei (2011) dalam Meilinda (2012), semakin besar kegiatan 

perusahaan yang dibiayai oleh utang semakin besar pula kemungkinan terjadinya 

kondisi financial distress, akibat semakin besar kewajiban perusahaan untuk 

membayar utang tersebut. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Triwahyuningtias dan Muharam (2012) yang menunjukan bahwa leverage memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Kemudian hasil penelitian  

Khaliq et al. (2014) yang menunjukan bahwa current ratio dan debt ratio  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Hasil penelitian Utami 

(2015) yang menyatakan bahwa leverage memiki pengaruh positif signifikan 

terhadap financial distress.  

4.3.3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial distress  

Pada Uji Regresi Logistik (Tabel 4.5) kepemilikan saham institusional atau 

institutional ownership (INSTOW) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan 

institusional tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress (α=0.05). Hal ini 

disebabkan karena pengawasan dan monitoring yang kuat yang dilakukan oleh pihak 

institusional terhadap tindakan dan keputusan manajemen hanya terbatas pada 

masalah pendanaan dan investasi saja sedangkan pada operasionalnya tidak, karena 

pihak institusional mempercayakan pengelolaan operasional perusahaan pada 

manajemen perusahaan. Sehingga pihak institusional tidak dapat mengawasi dan 

memonitoring secara penuh dan kuat mengenai tindakan dan keputusan manajemen 

dalam pengelolaan operasional perusahaan, yang mana dalam kegiatan operasional 

tersebut perusahaan dapat mengalami kondisi financial distress yang diakibatkan oleh 

manajemen yang tidak kompeten dalam pengelolaan operasional perusahaan, seperti 

kesalahan dalam hal proses produksi (Shandi, 2013). Selain itu menurut Putri dan 
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Merkusiwati (2014), kepemilikan saham oleh  institusi yang besar merupakan pemilik 

mayoritas dan terpusat, dimana kepemilikan saham mayoritas tersebut akan 

mengakibatkan transparansi penggunaan dana perusahaan berkurang.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irwanto 

(2013), Putri dan Merkusiwati (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap financial distress. Seperti yang telah 

dikemukakan yang ditelaah pustaka bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional 

maka diharapkan semakin kuat kontrol dan monitoring internal terhadap perusahaan. 

Adanya kontrol dan monitoring ini akan membuat manajer menggunakan hutang 

pada tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan 

perusahaan (Crutchley, 1999 dalam Bodroastuti, 2009). Dengan demikian 

kepemilikan institusional yang diharapkan akan mendorong peningkatan pengawasan 

dan kontrol yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen sehingga kemungkinan 

terjadi kondisi financial distress dapat diminimalkan, tidak dapat dibuktikan dalam 

penelitian ini. 

4.3.4. Pengaruh tendensi bisnis terhadap financial distress 

Pengaruh tendensi bisnis (TB) terhadap financial distress yang dihasilkan 

pada uji regresi logistik (tabel 4.5) menunjukkan bahwa tendensi bisnis tidak 

berpengaruh terhadap financial distress (α=0.05). Hasil tersebut membuktikan 

bahwa perubahan tendensi bisnis di Indonesia seperti keadaan bisnis dan 
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perekonomian Indonesia dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap 

kemungkinan perusahaan minyak bumi di Indonesia mengalami financial distress. 

Tendensi Bisnis tersebut diperoleh dengan menghitung rata-rata indeks tendensi 

bisnis triwulan satu sampai dengan triwulan empat setiap tahunnya. Indeks Tendensi 

Bisnis adalah suatu indikator komposit yang memberikan informasi mengenai 

keadaan bisnis dan perekonomian Indonesia dalam jangka pendek, yaitu pada 

triwulan berjalan dan prediksi triwulan kedepan.  

Hasil Tendensi Bisnis yang diperoleh merupakan indeks tendensi bisnis bagi  

seluruh sektor bisnis di Indonesia, baik pada sektor keuangan, pertambangan, 

manufaktur, dll. Artinya, Indeks Tendensi Bisnis (ITB) berlaku general untuk seluruh 

sektor bisnis yang ada di Indonesia. Sementara itu, penelitian ini hanya menggunakan 

salah satu sektor bisnis yang spesifik, yaitu sektor pertambangan sub sektor minyak 

bumi. Sehingga hal ini dapat berdampak pada hasil penelitian ITB tersebut yang tidak 

memiliki pengaruh terhadap financial distress perusahaan minyak bumi yang 

terdaftar di Indonesia. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil 

penelitian terdahulu, Indeks Tendensi Bisnis (ITB) merupakan indikator yang 

memberikan sinyal-sinyal perekonomian jangka pendek dari sisi produsen maupun 

konsumen. Artinya, ITB tersebut hanya memberikan sinyal distress dari pihak 

eksternal saja bagi pihak internal perusahaan, sedangkan financial distress tersebut 
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merupakan kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Sehingga hal 

tersebut memberikan alasan mengapa tendensi bisnis terhadap financial distress.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hu dan 

Sathye (2015) menggunakan sampel perusahaan yang ada pada Bursa Efek Hong 

Kong, menunjukkan hasil bahwa Climate Business Index berpengaruh negatif 

signifikan. Hu dan Sathye (2015) berpendapat bahwa macro economic variabel, yaitu 

indeks iklim bisnis, berisi informasi tambahan di luar financial variabel dalam 

memprediksi kesulitan keuangan di beberapa negara berkembang.  

4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Pengaruh Likuiditas, 

Leverage, Kepemilikan Institusional dan Tendensi Bisnis Terhadap Financial 

Distress pada perusahaan minyak bumi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2011-2015, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa 

dimanfaatkan bagi pihak perusahaan, pihak investor, pihak manajerial , dan pihak-

pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh dari tingkat likuiditas, 

leverage, kepemilikan institusional dan tendensi bisnis terhadap financial distress 

perusahaan minyak bumi yang termasuk dalam Bursa Efek Indonesia periode 2011- 

2015. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa variabel leverage 

dengan proksi Debt Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

financial distress pada perusahaan minyak bumi yang terdaftar di BEI periode 2011-
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2015. Variabel leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya 

yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk 

membayar hutang. Semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan, maka 

kemungkinan perusahaan mengalami financial distress juga semakin tinggi.  

Perusahaan yang mengalami financial distress biasanya rnemiliki arus kas yang 

negatif sehingga mereka tidak bisa membayar kewajiban yang jatuh tempo. Maka 

dari itu perusahaan dapat melakukan pencegahan dan pendeteksian financial distress 

lebih dini dan efektif. Salah satunya dengan memperhatikan beberapa faktor yang 

dapat menyebabkan terjadinya financial distress, baik dari faktor internal seperti 

manajemen yang tidak kompeten, struktur modal yang kurang, dan faktor internal 

lainnya maupun faktor eksternal lainnya seperti perkembangan teknologi dunia, 

perkembangan di dunia politik, dsb.  

Kondisi financial distress memberikan dampak buruk bagi perusahaan karena 

kepercayaan investor dan kreditor serta pihak ekstemal lainnya. Oleh karena itu, 

manajemen harus melakukan tindakan untuk dapat mengatasi kondisi financial 

distress dan mencegah terjadinya kebangkrutan. Dalam hal ini perusahaan dapat 

melakukan berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan melakukan 

restrukturisasi utang dan perubahan dalam manajemen perusahaan agar 

operasionalisasi perusahaan dapat berjalan dengan baik.  

Lalu dalam penelitian ini variabel likuiditas, kepemilikan institusional dan 

tendensi bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Pihak 
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perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan variabel-variabel tersebut 

agar dapat mengurangi resiko perusahaan mengalami financial distress. Seperti untuk 

rasio likuiditas diharapkan dapat mengurangi resiko perusahaan mengalami financial 

distress salah satu caranya adalah dengan melakukan peningkatkan likuiditas 

seoptimal mungkin agar kebutuhan dana jangka pendek perusahaan dapat tercukupi 

tanpa harus menggunakan utang. 

Selain itu, semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien 

pemanfaatan aktiva perusahaan, sehingga potensi kesulitan keuangan dapat 

diminimalkan. Besarnya kepemilikan institusional akan semakin besar monitor yang 

dilakukan terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan mampu mendorong semakin 

kecilnya potensi financial distress terjadi dalam perusahaan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini dapat mendukung teori 

keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa di dalam perusahaan terjadi 

masalah keagenan (agency problem) dimana masalah timbul pada pihak pemilik 

kepentingan yakni pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Dalam pengambilan 

keputusan keuangan untuk tujuan memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan 

maka pemegang saham tertentu menginginkan manajer bekerja semaksimal mungkin 

untuk meningkatkan laba perusahaan. Menurut Wahyuningtyas (2010), financial 

distress dapat diprediksi menggunakan laba dari laporan keuangan. Laba negatif yang 

diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi berpengaruh pada financial 

distress pada satu tahun ke depan. Penurunan laba yang terjadi dapat memberikan 
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sinyal bahwa perusahaan akan mengalami kondisi financial distress satu tahun 

kedepan. Laporan keuangan dapat memberikan kepercayaan kepada investor bahwa 

perusahaan mampu membagikan dividen. Namun apabila dalam laporan keuangan 

terlihat adanya penurunan laba dan arus kas yang bernilai kecil, hal ini akan 

mengakibatkan keragun dalam investor yang akan menimbulkan kondisi financial 

distress di dalam perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat hubungan antara variabel 

likuiditas, leverage, kepemilikan institusional, dan tendensi bisis terhadap financial 

distress. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan minyak 

bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 9 perusahaan yang memiliki data lengkap 

untuk penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress. Artinya, 

bahwa perusahaan minyak bumi yang terdaftar di BEI memiliki aktiva lancar 

yang baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Oleh karena itu, 

memberikan alasan mengapa likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. 

2. Variabel leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap financial 

distress. Semakin tinggi rasio leverage maka kemungkinan suatu perusahaan 

mengalami financial distress semakin tinggi yang mengindikasikan semakin 

rendahnya tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang, begitu 

juga sebaliknya yaitu jika semakin rendah rasio leverage maka kemungkinan 

suatu perusahaan mengalami financial distress juga semakin rendah yang 
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3. mengindikasikan semakin tingginya tingkat kemampuan perusahaan dalam 

melunasi hutang. 

4. Variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap financial 

distress. Artinya, kepemilikan saham oleh pihak institusional perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. 

5. Variabel tendensi bisnis tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress. 

Artinya, perubahan tendensi bisnis di Indonesia seperti keadaan bisnis dan 

perekonomian Indonesia dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap 

kemungkinan perusahaan minyak bumi yang terdaftar di BEI mengalami 

financial distress. 

5.2. Keterbatasan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Dalam penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan sektor 

pertambangan sub sektor minyak bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2015, peneliti mengambil sampel ini karena beberapa tahun 

terakhir sub sektor ini mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. 

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya likuiditas, leverage, 

kepemilikan institusional dan tendensi bisnis.  

3. Dari  10 perusahaan minyak bumi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2015 hanya 9 perusahaan yang memiliki informasi laporan 

keuangan yang lengkap.  
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5.3. Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini aalah 

sebagai berikut. 

1. Sampel yang digunakan dapat dikembangkan pula dengan menggunakan sektor 

lainnya dan juga diharapkan menambah sampel perusahaan untuk menambah 

fenomena baru mengenai financial distress di Indonesia. 

2. Untuk penelitian penelitian berikutnya, agar dapat mengembangkan penelitian 

serupa dengan menggunakan variabel – variabel lain dan perhitungan-perhitungan 

yang dapat mempengaruhi dan menggambarkan financial distress, baik faktor 

internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal perusahaan lainnya seperti 

terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur/pelanggan yang 

menyebabkan pelanggan tidak dapat membayar tepat pada waktunya. Lalu 

manajemen yang tidak efisien seperti hasil penjualan yang tidak memadai, 

kesalahan dalam menetapkan harga jual, pengelolaan utang-piutang yang kurang 

memadai, struktur biaya (produksi, administrasi, pemasaran dan financial) yang 

tinggi, tingkat investasi dalam aset tetap dan persediaan yang melampaui batas 

(overinvestment), kekurangan modal kerja, ketidakseimbangan dalam struktur 

permodalan, dll.  

Sedangkan faktor-faktor eksternal perusahaan seperti faktor politik, ekonomi, 

sosial, dan budaya serta tingkat campur tangan pemerintah dimana perusahaan 
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tersebut berbeda. Disamping itu penggunaan teknologi yang salah akan 

mengakibatkan kerugian dan akhirnya mengakibatkan bangkrutnya perusahaan.   

3. Sebaiknya mengambil sektor atau sub sektor yang memiliki laporan keuangan  

yang lebih lengkap dengan jumlah emiten yang lebih banyak, sehingga semua 

variabel yang diperlukan dapat terpenuhi. 
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LAMPIRAN 1 
 

Daftar Sampel Penelitian  

Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Minyak Bumi 

No. Kode Nama Perusahaan 

1. APEX PT. Apexindo Pratama Duta Tbk. 

2. ARTI PT. Ratu Prabu Energi Tbk. 

3. BIPI Benakat Integra  

4. ELSA Elnusa Tbk. 

5. ENRG Energi Mega Persada Tbk. 

6. ESSA Surya Essa Perkasa Tbk.  

7. KOPI Mitra Energi Persada Tbk. 

8. MEDC Medco Energi Tbk.  

9. RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk. 
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LAMPIRAN 2  

Tabel 1.1 

Ringkasan Harga Minyak Tiap Bulan Tahun 2005-2015 (dalam dollar) 

Bulan/Tahun Harga 
Minyak Bulan/Tahun Harga 

Minyak Bulan/Tahun Harga 
Minyak 

Desember, 
2005 $61.04 Mei, 2009 $69.80 Oktober, 2012 $89.52 

Januari, 2006 $66.09 Juni, 2009 $65.32 November, 
2012 $87.01 

Februari, 2006 $62.50 Juli, 2009 $71.27 Desember, 
2012 $88.79 

Maret, 2006 $63.41 Agustus, 2009 $68.84 Januari, 2013 $94.52 

April, 2006 $70.36 September, 
2009 $75.55 Februari, 2013 $95.62 

Mei, 2006 $70.43 Oktober, 2009 $76.82 Maret, 2013 $93.40 

Juni, 2006 $71.73 November, 
2009 $75.22 April, 2013 $91.25 

Juli, 2006 $74.65 Desember, 
2009 $77.04 Mei, 2013 $94.76 

Agustus, 2006 $73.20 Januari, 2010 $76.20 Juni, 2013 $96.03 
September, 
2006 $64.45 Februari, 2010 $80.85 Juli, 2013 $105.48 

Oktober, 2006 $59.60 Maret, 2010 $84.86 Agustus, 2013 $106.89 
November, 
2006 $59.21 April, 2010 $72.68 September, 

2013 $107.83 

Desember, 
2006 $62.44 Mei, 2010 $75.33 Oktober, 2013 $103.13 

Januari, 2007 $54.25 Juni, 2010 $76.43 November, 
2013 $94.12 

Februari, 2007 $59.93 Juli, 2010 $76.27 Desember, 
2013 $98.46 

Maret, 2007 $61.32 Agustus, 2010 $75.30 Januari, 2014 $95.04 

April, 2007 $64.62 September, 
2010 $81.72 Februari, 2014 $101.24 

Mei, 2007 $63.61 Oktober, 2010 $84.37 Maret, 2014 $100.65 

Juni, 2007 $67.53 November, 
2010 $89.58 April, 2014 $102.44 
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Tabel 1.1 (Lanjutan) 

Ringkasan Harga Minyak Tiap Bulan Tahun 2005-2015 (dalam dollar) 

Juli, 2007 $74.89 Desember, 
2010 $89.50 Mei, 2014 $101.77 

Agustus, 2007 $72.81 Januari, 2011 $89.67 Juni, 2014 $105.61 
September, 
2007 $79.77 Februari, 2011 $103.01 Juli, 2014 $102.02 

Oktober, 2007 $86.34 Maret, 2011 $111.32 Agustus, 2014 $96.50 
November, 
2007 $94.60 April, 2011 $112.17 September, 2014 $92.88 

Desember, 
2007 $92.96 Mei, 2011 $99.38 Oktober, 2014 $83.98 

Januari, 2008 $92.97 Juni, 2011 $95.92 November, 2014 $74.28 
Februari, 2008 $97.08 Juli, 2011 $96.79 Desember, 2014 $58.88 
Maret, 2008 $105.71 Agustus, 2011 $84.97 Januari, 2015 $48.71 

April, 2008 $112.90 September, 
2011 $84.14 Februari, 2015 $51.26 

Mei, 2008 $125.62 Oktober, 2011 $87.63 Maret, 2015 $47.26 

Juni, 2008 $137.24 November, 
2011 $96.92 April, 2015 $53.42 

Juli, 2008 $145.29 Desember, 
2011 $98.48 Mei, 2015 $59.65 

Agustus, 2008 $104.71 Januari, 2012 $99.54 Juni, 2015 $59.58 
September, 
2008 $75.08 Februari, 2012 $102.38 Juli, 2015 $50.88 

Oktober, 2008 $55.61 Maret, 2012 $106.21 Agustus, 2015 $43.01 
November, 
2008 $42.36 April, 2012 $103.74 September, 2015 $45.26 

Desember, 
2008 $42.35 Mei, 2012 $94.24 Oktober, 2015 $46.72 

Januari, 2009 $40.62 Juni, 2012 $83.22 November, 2015 $42.05 
Februari, 2009 $49.05 Juli, 2012 $88.38 Desember, 2015 $37.09 
Maret, 2009 $51.66 Agustus, 2012 $94.58 

  April, 2009 $59.23 September, 
2012 $95.13 

Sumber: Olahan Penulis 

  

 

Pengaruh Likuiditas, Leverage..., Atika Rahmania, Ak.-IBS, 2017



93 
 

   Indonesia Banking School 
 

LAMPIRAN 3 

 

DATA PENELITIAN 

No Kode 
Perusahaan 

Nama 
Perusahaan Tahun ICR FD CR DER INSTOW TB 

1 APEX 

PT. 
Apexindo 
Pratama 

Duta Tbk  

2011 1.112 0 1.361 1.140 0.997 104.81 
2012 1.016 0 5.879 0.339 0.883 98.12 
2013 1.914 0 1.277 0.422 0.904 103.57 
2014 -0.357 1 1.060 5.770 0.851 95.72 
2015 0.694 1 0.299 8.246 0.850 93.12 

2 ARTI 
PT. Ratu 

Prabu 
Energi Tbk  

2011 -0.494 1 2.203 0.141 0.7023 104.81 
2012 -1.820 1 1.520 0.238 0.7023 98.12 
2013 -0.100 1 3.602 0.139 0.7023 103.57 
2014 0.000 1 2.075 0.244 0.8135 95.72 
2015 0.000 1 4.824 0.093 0.8655 93.12 

3 BIPI  Benakat 
Integra  

2011 1.066 0 1.086 0.174 0.569 104.81 
2012 -0.160 1 2.094 0.169 0.415 98.12 
2013 1.292 0 0.530 0.523 0.409 103.57 
2014 0.817 1 0.684 0.744 0.497 95.72 
2015 -0.576 1 0.240 1.463 0.497 93.12 

4 ELSA Elnusa Tbk 

2011 -0.322 1 1.246 1.044 0.727 104.81 
2012 3.061 0 1.370 0.826 0.710 98.12 
2013 7.707 0 1.597 0.683 0.710 103.57 
2014 21.022 0 1.623 0.534 0.679 95.72 
2015 20.637 0 1.435 0.550 0.683 93.12 

5 ENRG 

Energi 
Mega 

Persada 
Tbk  

2011 1.444 0 0.622 0.730 0.331 104.81 
2012 1.186 0 0.671 0.824 0.335 98.12 
2013 3.515 0 0.688 0.727 0.370 103.57 
2014 1.456 0 0.591 0.790 0.356 95.72 
2015 -6.689 1 0.584 2.097 0.289 93.12 

6 ESSA 
Surya Essa 

Perkasa 
Tbk  

2011 15.087 0 1.057 1.116 1.000 104.81 
2012 6.667 0 2.247 0.238 0.947 98.12 
2013 17.127 0 3.239 0.153 0.591 103.57 
2014 16.050 0 1.617 0.160 0.591 95.72 
2015 3.986 0 0.816 0.228 0.591 93.12 
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Tabel Data Penelitian (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kode 
Perusahaan 

Nama 
Perusahaan Tahun ICR FD CR DER INSTOW TB 

7 KOPI 

Mitra 
Energi 
Persada 

Tbk 

2011 0.145 1 0.347 290.621 0.992 104.81 
2012 -27.686 1 0.339 285.002 0.992 98.12 
2013 -3.042 1 1.164 412.948 0.956 103.57 
2014 -3.954 1 1.439 405.509 0.884 95.72 
2015 -3.052 1 1.192 294.050 0.884 93.12 

8 MEDC Medco 
Energi Tbk  

2011 239.669 0 1.605 0.949 0.514 104.81 
2012 0.005 1 2.649 0.513 0.508 98.12 
2013 0.001 1 2.003 0.457 0.716 103.57 
2014 0.498 1 0.620 7.113 0.796 95.72 
2015 -0.001 1 1.984 0.751 0.816 93.12 

9 RUIS 

Radiant 
Utama 

Interinsco 
Tbk 

2011 -0.269 1 1.099 1.919 0.798 104.81 
2012 -0.862 1 1.078 2.542 0.798 98.12 
2013 -0.827 1 1.187 2.463 0.607 103.57 
2014 -0.958 1 0.969 2.345 0.671 95.72 
2015 -0.648 1 0.773 2.520 0.931 93.12 
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LAMPIRAN 4  

 

HASIL UJI PENELITIAN 

 

Tabel 4. 1 

Hasil Statistik Deskriptif 

Sumber: Olahan Penulis, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FD LIKUIDITAS LEVERAGE 
KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL TENDENSI BISNIS 

 Mean  0.577778  1.501711  38.52580  0.698464  99.06800 

 Median  1.000000  1.246000  0.744000  0.710000  98.12000 

 Maximum  1.000000  5.879000  412.9480  1.000000  104.8100 

 Minimum  0.000000  0.240000  0.093000  0.289000  93.12000 

 Std. Dev.  0.499495  1.118155  108.7608  0.204959  4.539037 

 Skewness -0.314945  2.054009  2.635002 -0.347108  0.070232 

 Kurtosis  1.099190  7.931899  8.283167  2.096920  1.417349 

      

 Jarque-Bera  7.518448  77.24896  104.4090  2.432796  4.733465 

 Probability  0.023302  0.000000  0.000000  0.296295  0.093787 

      

 Sum  26.00000  67.57700  1733.661  31.43090  4458.060 

 Sum Sq. Dev.  10.97778  55.01186  520472.4  1.848359  906.5257 
      

 Observations  45  45  45  45  45 
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Tabel 4.3  

Goodness of Fit 

 

Tabel 4.4  

McFadden Pseudo R-Squared 

     
     
McFadden R-squared 0.294908     Mean dependent var 0.577778 

Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification  

Andrews and Hosmer-Lemeshow Tests      

Equation: HASIL       

Date: 06/13/17   Time: 13:52      

Grouping based upon predicted risk (randomize ties)    
         
         
           Quantile of Risk Dep=0   Dep=1 Total H-L 

  Low  High Actual       Expect Actual               Expect Obs Value 
         
         

1 0.1256 0.2247 4         4.05434 1 0.94566 
   
5 0.00385 

2 0.2557 0.3543 4         4.09638 2 1.90362 6 0.00715 

3 0.3688 0.3981 3         3.08444 2 1.91556 5 0.00603 

4 0.4107 0.4590 3         3.39312 3 2.60688 6 0.10483 

5 0.4713 0.5885 4         2.87022 2 3.12978 6 0.85253 

6 0.7045 0.8748 1         1.14010 4 3.85990 5 0.02230 

7 0.8912 0.9998 0         0.36138 6 5.63862 6 0.38455 

8 1.0000 1.0000 0         4.0E-06 6 6.00000 6 4.0E-06 
         
         
  Total 19 19.0000 26 26.0000 45 1.38125 
         
         

H-L Statistic 1.3812  Prob. Chi-Sq(6) 0.9670  

Andrews Statistic 6.5697  Prob. Chi-Sq(8) 0.5837  
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Tabel 4. 2 

Uji Regresi Logistik 

Dependent Variable: Y_FD   

Method: ML - Binary Logit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Date: 06/13/17   Time: 12:22   

Sample: 1 45    

Included observations: 45   

Convergence achieved after 15 iterations  

Coefficient covariance computed using observed Hessian 
     
     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     

X1_LIKUIDITAS 0.605039 0.445844 1.357063 0.1748 

X2_LEVERAGE 1.680632 0.789843 2.127806 0.0334 

X3_KEPEMILIKAN_INSTITUSI -0.202476 2.129764 -0.095070 0.9243 

X4_TENDENSI_BISNIS -0.115129 0.084952 -1.355227 0.1753 

C 9.292193 8.377922 1.109129 0.2674 
     
     

McFadden R-squared 0.294908     Mean dependent var 0.577778 

S.D. dependent var 0.499495     S.E. of regression 0.430052 

Akaike info criterion 1.182556     Sum squared resid 7.397782 

Schwarz criterion 1.383297     Log likelihood -21.60752 

Hannan-Quinn criter. 1.257390     Deviance 43.21504 

Restr. deviance 61.28992     Restr. log likelihood -30.64496 

LR statistic 18.07488     Avg. log likelihood -0.480167 

Prob(LR statistic) 0.001193    
     
     

Obs with Dep=0 19      Total obs 45 

Obs with Dep=1 26    
     
     

Sumber: Data Olahan Penulis, Eviews 2017 
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Place, Date of Birth : Jakarta, July 1 1995 

Nationality  : Indonesia 

Religion  : Muslim 

Address   : Perumahan Wisma Cakra, Jl. Cakra Kencana Blok C 

No. 20, Limo, Depok 

Ph. Number  : 0811934761 

E-mail    : atikaa.rahmania@gmail.com 

FORMAL EDUCATION DETAILS 

2001 – 2007  : SD ISLAM DIAN DIDAKTIKA 

2007 – 2010  : SMP ISLAM DIAN DIDAKTIKA 

2010 – 2013  : SMAN 34 Jakarta 

2013 – Now  : STIE Indonesia Banking School Jakarta 

NONFORMAL EDUCATION AND TRAINING DETAILS 

2014    : Rindam Jaya Military Training 

2015    : TOEFL at George Mansion University 

2015    : Customer Service and Effective Selling Skill Training 

2016    : Trade Financing, Credit Analysis and BasicTreasury 

Training PT. Bank Mandiri 

 

Pengaruh Likuiditas, Leverage..., Atika Rahmania, Ak.-IBS, 2017



99 
 

Indonesia Banking School 

INTERNSHIP EXPERIENCE 
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2016    : (Lecturer’s Assistant) Financial Management 

2016    : (Event Orginazer) Localfest 2016 

2017   : (Staff) PT. Panaksara Bookstore, Citos 

 

 

Pengaruh Likuiditas, Leverage..., Atika Rahmania, Ak.-IBS, 2017




