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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2. 1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menurut IAI (2017) adalah suatu penyajian terstruktur dari 

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan 

merupakan output dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode tertentu 

yang berisikan seluruh informasi keuangan perusahaan dalam periode tertentu, 

laporan keuangan disajikan paling sedikit satu tahun sekali. Laporan keuangan 

yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode, 

laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, 

catatan dan laporan lain serta penjelasan yang menjadi bagian integral dari 

laporan keuangan. 

Menurut Ali dan Rodoni (2014), laporan keuangan adalah sebuah 

laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk para pemegang saham dan 

pengguna laporan keuangan lainnya. Laporan ini memuat laporan keuangan 

dasar dan juga analisis manajemen atas operasi tahun lalu dan pendapat 

mengenai prospek-prospek perusahaan dimasa mendatang. Tujuan laporan 

keuangan menurut Ryan dan Miyosi (2013) adalah untuk memberikan 

berbagai macam informasi pada periode tertentu (periode akuntansi/ satu 

tahun) misalnya tentang perubahan asset perusahaan, memberikan penilaian 
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tentang kondisi perusahaan atau kinerja keuangan perusahaan dan membantu 

dalam memberikan pertimbangan untuk pihak-pihak tertentu. Sasaran laporan 

keuangan, terutama untuk tujuan umum bagi para pemakai pihak luar 

perusahaan, yaitu investor, kreditor, calon investor-kreditor potensial serta 

pihak lain yang berkepentingan, ini dikarenakan (Handoko, 2014): 

1. Pihak luar tidak mempunyai akses secara langsung ke dalam perusahaan 

untuk medapatkan informasi yang dibutuhkan, sedangkan manajemen 

perusahaan jarang mengkomunikasikannya. 

2. Informasi diarahkan untuk menggambarkan kemampuan atau kinerja 

perusahaan yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan 

investasi dan kredit. 

3. Tujuan laporan keuangan tidak dibatasi pada informasi dalam laporan 

keuangan itu saja, melainkan informasi keuangan lainnya dan informasi 

non keuangan. 

 

2. 2 Analisis Laporan Keuangan 

 Analisa laporan keuangan merupakan menguraikan laporan keuangan dalam 

unsur-unsur, mengkaji, membandingkan dan menghubungkan unsur-unsur 

dalam laporan keuangan yang sejenis dengan periode sebelumnya untuk 

menarik sebuah kesimpulan dan membuat keputusan sesuai kepentingan 

penggunanya. Analisis laporan keuangan dapat menjadi salah satu alat untuk 

memprediksi kesulitan keuangan. Tujuan analisa laporan keuangan adalah 
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untuk mengambil keputusan perencanaan dan kontrol, guna menjamin 

tercapainya tujuan perusahaan dalam mencapai rentabilitas yang memuaskan 

dan dapat menjamin posisi keuangan yang sehat (Hermanto dan Agung, 

2015).  

Pada perusahaan berskala menengah dan besar, analisa laporan keuangan 

dapat dilakukan dengan metode analisa rasio. Dalam analisa rasio, unsur-unsur 

dalam laporan keuangan digunakan untuk melihat kondisi perusahaan, 

sehingga perbandingan bersifat statis. Laporan keuangan dapat dijadikan dasar 

untuk mengukur kesehatan suatu perusahaan melalui rasio-rasio keuangan 

yang ada. Kesehatan perusahaan akan mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam efektifitas penggunaan assetnya, hasil usaha atau pendapatan yang telah 

tercapai, beban-beban tetap yang harus dibayar, serta potensi kebangkrutan 

yang akan dialami. Rasio-rasio keuangan bermanfaat untuk memprediksi 

kesulitan keuangan perusahaan untuk periode satu sampai lima tahun sebelum 

bisnis tersebut benar-benar bangkrut. Rasio-rasio keuangan yang paling 

signifikan dalam analisis laporan keuangan yaitu (Andre, 2014): 

1. Profitabilitas 

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal 

tertentu. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan return on asset 

(ROA).  
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2. Likuiditas 

Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangan jangka pendek saat jatuh tempo. Rasio likuiditas adalah rasio 

yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan 

melihat perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar perusahaan. 

Rasio likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rasio lancar (Current 

Ratio).  

3. Leverage 

Rasio leverage mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-

kewajiban perusahaan. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan 

yang total hutangnya lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. 

Leverage dapat diukur dengan debt ratio.  

 

2. 3 Financial Distress 

Menurut Platt dan Platt dalam Hanifah (2013),  financial distress merupakan 

tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya 

kebangkrutan atau likuidasi. Financial distress menunjukkan kondisi dimana 

perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya baik jangka pendek 

maupun jangka panjang, sehingga jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus 

terjadi maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau dilikuidasi ( Ayu 

et all., 2017). 

Menurut Brigham dan Gapenski dalam Yuliastary (2014), financial 

distress dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu economic failure, business failure, 
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technical insolvency, insolvency in bankruptcy dan legal bankruptcy. Menurut 

Shubhan (2015), kesulitan keuangan perusahaan dibedakan menjadi beberapa 

bagian, yaitu: 

1. Economic failure 

Economic failure yang berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak dapat 

menutup biaya total, termasuk biaya modal. Usaha yang mengalami 

economic failure dapat meneruskan operasinya sepanjang kreditor 

berkeinginan untuk menyediakan tambahan modal dan pemilik dapat 

menerima tingkat pengembalian (return) di bawah tingkat bunga pasar. 

2. Business failure 

Istilah ini digunakan oleh Dun & Bradstreet yang merupakan penyusun 

utama failure statistic, untuk mendefinisikan usaha yang menghentikan 

operasinya dengan akibat kerugian bagi kreditor. Dengan demikian, suatu 

usaha dapat diklasifikasikan sebagai gagal meskipun tidak melalui 

kebangkrutan secara normal. Juga suatu usaha dapat menghentikan/ 

menutup usahanya tetapi tidak dianggal sebagai gagal. 

3. Technical insolvency 

Sebuha perusahaan dapat dinilai bangkrut apabila tidak memenuhi 

kewajiban yang jatuh tempo. Technical insolvency ini mungkin 

menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara di mana pada 

suatu waktu perusahaan dapat mengumpulkan uang untuk memenuhi 

kewajibannyadan tetap hidup. Di lain pihak, apabila technical insolvency 
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ini merupakan gejala awal dari economic failure, maka hal ini merupakan 

tanda kearah bencana keuangan (financial disaster). 

4. Insolvency in bankruptcy 

Sebuah perusahaan dikatakan insolvency in bankruptcy bilamana nilai 

buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari asset perusahaan. hal 

ini merupakan suatu keadaan yang lebih serius bila dibandingkan dengan 

technical insolvency, sebab pada umumnya hal ini merupakan pertanda 

dari economic failure yang mengarah ke likuidasi suatu usaha. 

5. Legal bankruptcy 

Kepailitan ini adalah keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai 

dengan Undang-Undang karena mengalami tahapan-tahapan kesulitan 

keuangan. 

Financial distress dapat diartikan sebagai masalah likuiditas yang sangat 

parah yang tidak bisa dipecahkan tanpa perubahan ukuran dan operasi atau 

struktur perusahaan (Hapsari, 2012). Perusahaan akan mengalami kondisi 

financial distress terlebih dahulu sebelum akhirnya perusahaan tersebut 

mengalami kebangkrutan. Penyebab kegagalan keuangan ini dapat terjadi 

karega segi ekonomi dan segi keuangan, mulai dari kegagalan pengalaman 

manajerian sampai kekurangan modal (Mastuti, dkk, 2013). Financial distress 

dialami perusahaan yang memiliki nilai hutang lebih besar dari pada ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan assetnya. Hal ini terjadi pada saat kondisi 

penurunan dana dalam kegiatan operasional karena adanya penurunan dalam 

pendapatan dari hasil penjualan perusahaan dan pendapatan yang dihasilkan 
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tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki perusahaan pada 

saat jatuh tempo (Hapsari, 2012). 

Untuk mengatasi masalah kebangkrutan dan mengetahui tingkat kesehatan 

keuangan suatu perusahaan dibutuhkan pengukuran kondisi keuangan. 

Pengukuran kondisi financial distress dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

salah satunya dengan menggunakan model Altman Z-score (Mastuti, dkk, 

2013). Analisis Altman Z-score dapat digunakan untuk memprediksikan 

tingkat kebangkrutan sebuah perusahaan dengan menghitung nilai dari 

beberapa rasio, kemudian dimasukkan dalam suatu persamaan diskriminan. 

Lima jenis rasio yang digunakan dalam model Altman Z-score yang dapat 

dikombinasikan guna melihat perbedaan antara perusahaan yang memiliki 

kondisi keuangan yang sehat dan tidak, yaitu working capital to total assets, 

retained earning to total assets, earning before interest dan tax to total assets, 

market value of equity to book value of liability dan sales to total assets 

(Ramadhani, 2012). 

Working capital to total assets menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aktiva yang 

dimilikinya (Sari, 2013). Working capital  merupakan selisih dari asset lancar 

terhadap kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan. Nilai working capital 

menunjukkan tingkat kemampuan aset lancar yang dimiliki perusahaan untuk 

menutupi kewajiban jangka pendeknya (Ramadhani, 2012). Semakin rendah 

nilai working capital maka kemungkinan perusahaan kesulitan untuk 
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memenuhi kewajiban lancarnya akan semakin tinggi karena nilai kewajiban 

jangka pendek yang lebih besar dari dibandingkan dengan nilai asset lancar. 

Retained earning to total asset menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan saldo laba dari total asset yang dimiliki perusahaan (Sari, 

2013). Nilai retained earning merupakan nilai akumulasi total dari laba bersih 

yang ditahan dalam bisnis perusahaan yang diakumulasi setiap tahunnya 

(Kieso, 2016). 

Earning before interest and tax (EBIT) to total asset menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan asset 

yang dimiliki pada periode tertentu (Sari, 2013). Nilai EBIT merupakan 

penghasilan yang diperoleh dalam periode tertentu sebelum adanya beban 

bunga dan potongan pajak. EBIT to total asset juga digunakan untuk melihat 

tingkat efektivitas penggunaan asset perusahaan atau ukuran produktivitas 

diluar beban bunga dan pajak (Ramadhani, 2012). 

 Market value of equity to book value of liability menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki 

berdasarkan nilai pasar perusahaan (Sari, 2013). Nilai equity dihitung 

berdasarkan total lembar saham preferen dan biasa, sedangkan hutang yang 

digunakan yaitu total dari keseluruhan hutang yang dimiliki, baik hutang 

jangka pendek maupun jangka panjangnya (Ramadhani, 2012). 
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Sales to total assets menunjukkan tingkat penjualan pada periode tertentu 

dari total asset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini juga merupakan alat 

pengukur tingkat efektifitas penggunaan asset perusahaan (Sari, 2013). 

Kelima rasio model Altman Z-score dimasukkan kedalam sebuah 

persamaan diskriminan (Ramadhani, 2012): 

 

Keterangan: 

Z = Overall Index 

X1 = Working capital to total asset 

X2 = Retained earning to total asset 

X3 = Earning before interest and tax to total asset 

X4 = Market value of equity to book value of liability 

X5 = Sales to total asset 

 Menurut Ramashan (2012), hasil Z-score yang diperoleh, terdapat cut off 

nilai Z-score yang dapat menjelaskan apakah perusahaan akan mengalami 

kegagalan atau tidak pada masa mendatang, yaitu: 

1. Jika nilai Z < 1,8 maka termasuk perusahaan yang mengalami distress dan 

berpotensi mengalami kebangkrutan. 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 +3,3 X3 + 0,6 X4 + 0,999 X5 
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2. Jika nilai 1,8 < Z < 2,99 maka perusahaan berada pada grey area (tidak 

dapat ditentukan apakah perusahaan sehat atau mengalami kesulitan 

keuangan). 

3. Jika nilai Z > 2,99 maka perusahaan berada pada kondisi keuangan yang 

sehat dan potensi terjadinya kebangkrutan akan semakin kecil. 

 

2. 4 Likuiditas 

Menurut Hermanto dan Agung (2015), rasio likuiditas adalah mengukur 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh 

tempo, dapat memelihara modal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional 

membayar bunga tiap jatuh tempo dan memelihara tingkat kredit yang 

menguntungkan. Rasio likuiditas menunjukan kemampuan untuk membayar 

kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Likuiditas 

perusahaan ditunjukan oleh besar kecilnya aktiva lancar, yaitu aktiva yang 

mudah untuk diubah menjadi kas yang meliputi kas, surat berharga, piutang, 

persediaan. 

Menurut Fahmi (2015:121) rasio likuiditas (liquidity ratios) adalah 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

secara tepat waktu. Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar 

kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. 
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Tujuan dan manfaat rasio likuiditas menurut Kasmir (2013:132): 

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang 

yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya kemampuan untuk 

membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas 

waktu yang telah ditetapkan (tanggal dan bulan tertentu).  

2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya, jumlah 

kewajiban yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, 

dibandingkan dengan total aktiva lancar. 

3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membawayar kewajiban jangka 

pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. 

Dalam hal ini aktiva lancar dikurangi sediaan dan utang yang dianggap 

likuiditasnya lebih rendah. 

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada 

dengan modal kerja perusahaan. 

5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar 

utang. 

6. Sebagai alat perencanaan kedepan, terutama yang berkaitan dengan 

perencanaan kas dan utang. 

7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke 

waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode. 

8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing 

komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. 
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9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki 

kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. 

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan current ratio. Menurut 

Fahmi (2015:121) current ratio adalah ukuran yang umum digunakan atas 

solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan 

utang ketika jatuh tempo. Rasio lancar adalah ukuran yang umum digunakan 

atas solvensi jangka pendek. Rasio ini merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau 

utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Current 

ratio ini dapat diukur dengan membagi current assets dengan current 

liabilities perusahaan. 

Alasan digunakannya rasio lancar (current ratio) karena Current Ratio 

biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan likuiditas suatu 

perusahaan, petunjuk untuk dapat mengetahui dan menduga sampai 

dimanakah posisi perusahaan, apabila memberikan kredit berjangka pendek 

kepada nasabah dapat merasa aman atau tidak. Dasar perbandingan tersebut 

dipergunakan sebagai alat petunjuk, apakah perusahaan yang mendapat kredit 

itu akan mampu atau tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk 

melakukan pembayaran kembali atau pada pelunasan pada tanggal yang sudah 

ditentukan. Dasar perbandingan itu menunjukkan apakah jumlah aktiva lancar 

itu cukup melampaui besarnya kewajiban lancar, sehingga dapat diperkirakan 

apabila suatu saat dilakukan likuiditas dari aktiva lancar dan ternyata hasilnya 

dibawah nilai dari yang tercantum di neraca, namun masih tetap akan terdapat 
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cukup kas ataupun yang dapat dikonversikan menjadi uang kas di dalam 

waktu singkat, sehingga dapat memenuhi kewajibannya (Tunggal, 2012). 

Ketepatan current ratio menurut Tunggal (2012) tergantung dari banyak 

faktor, yaitu sebagai berikut: 

1. Syarat kredit yang diterima dari pemasok dibanding dengan syarat kredit 

yang diberikan oleh perusahaan pada para pembeli  

2. Waktu yang diperlukan untuk menagih piutang 

3. Perputaran persediaan  

4. Ciri-ciri program keuangan perusahaan  

5. Musim tahun yang bersangkutan  

6. Situasi konjungtur  

7. Lamanya siklus modal kerja  

8. Apakah perusahaan itu sedang diperluaskan/ diperkecilkan. 

Current ratio yang tinggi menunjukkan posisi para kreditor yang baik 

karena terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa utang perusahaan itu 

akan dapat dibayar pada waktunya. Hal ini terutama berlaku bila pimpinan 

perusahaan menguasai pos-pos modal kerja dengan ketat dan sesuai 

semestinya. Di lain pihak, jika ditinjau dari sudut pemegang saham, suatu 

current ratio yang tinggi tak selalu paling menguntungkan terutama apabila 

terdapat saldo kas yang kelebihan dan jumlah piutang dan persediaan adalah 

terlalu besar. Pada umumnya suatu current ratio yang rendah lebih banyak 

mengandung risiko dari pada suatu current ratio yang tinggi, tetapi terkadang 

suatu current ratio yang rendah justru menunjukkan bahwa pimpinan 
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perusahaan menggunakan telah aktiva lancar dengan sangat efektif, yaitu 

apabila saldo disesuaikan dengan kebutuhan minimum saja dan perputaran 

piutang dari persediaan ditingkatkan sampai pada tingkat maksimum. 

Current ratio ini menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) 

kreditor jangka pendek atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-

hutang tersebut. Tetapi suatu perusahaan dengan current ratio yang tinggi 

belum tentu menjamin akan dapat dibayarnya hutang perusahaan yang sudah 

jatuh tempo karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak 

menguntungkan, misalnya jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan 

taksiran tingkat penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran 

persediaan rendah dan menunjukkan adanya over investment dalam persediaan 

tersebut atau adanya saldo piutang yang besar yang mungkin sulit untuk 

ditagih. Sehingga perusahaan harus mengetahui berapa kredit jangka pendek 

maksimum yang boleh ditarik supaya pedoman current ratio tersebut tidak 

dilanggar. Penelitian Triwahyuningtias (2012) berhasil menunjukkan bahwa 

semakin likuid suatu perusahan maka perusahaan tersebut semakin terhindar 

dari ancaman mengalami financial distress. 

Ha1 : Rasio likuiditas yang diproksikan dengan current ratio berpengaruh 

positif terhadap nilai Z-Score sebagai tolak ukur terjadinya financial 

distress. 
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2. 5 Leverage 

Menurut Hermanto dan Agung (2015), rasio leverage adalah mengukur sejauh 

mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau membandingkan dana yang 

disiapkan oleh pemilik dengan dana yang berasal dari pihak luar/ pihak 

kreditor. 

Menurut Munawir (2013:70) Rasio leverage atau disebut dengan rasio 

solvabilitas, yaitu rasio yang menunjukan sejauh mana perusahaan dibiayai 

oleh utang. Rasio ini juga menunjukan indikasi tingkat keamanan dari para 

pemberi pinjaman (kreditor). 

Menurut Fahmi (2015:127), rasio leverage merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. 

Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena 

akan masuk extreme leverage, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang 

yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu 

sebaiknya perusahaan menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan 

dari mana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang. 

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage 

menurut Kasmir (2013:153), diantaranya: 

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak 

lainnya (kreditur). 

2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang 

bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 
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3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap 

dan modal. 

4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. 

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap 

pengelolaan aktiva. 

6. Untuk menialai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. 

7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih, terdapat 

sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. 

Manfaat dari rasio leverage menurut Kasmir (2013) adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban 

kepada pihak lainnya. 

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam mematuhi kewajiban 

yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva 

tetap dan modal. 

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh 

utang. 

5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh 

terhadap pengelolaan aktiva. 

6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang 

dijadikan jaminan utang jangka panjang. 
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7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada 

terdapat sekian kalinya modal sendiri. 

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai 

dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung 

dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio 

leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusaan dalam membayar 

seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

Penelitian ini menggunakan debt to total assets atau sering disebut debt 

ratio. Alasan menggunakan debt ratio karena debt ratio lebih menekankan 

pendanaan utang perusahaan dengan menunjukan persentase aktiva 

perusahaan yang didukung oleh pendanaan utang, sehingga semakin tinggi 

rasio utang (debt ratio) perusahaan maka semakin besar pengaruh kesulitan 

keuangan perusahaan. 

Pengertian debt ratio menurut Fahmi (2015) adalah Rasio ini disebut 

juga sebagai rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu 

diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total asset. Jika hasil 

perhitungan debt ratio ini semakin rendah maka, maka semakin baik karena 

aman bagi kreditur saat likuidasi. 

Ha2 : Rasio leverage yang diproksikan dengan debt ratio berpengaruh 

negatif terhadap nilai Z-Score sebagai tolak ukur terjadinya 

financial distress. 
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2. 6 Profitabilitas 

Menurut Hermanto dan Agung (2015), rasio profitabilitas adalah mengukur 

tingkat efektifitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan 

dalam penjualan dan investasi perusahaan. 

Menurut Munawir (2012:70), pengertian rasio profitabilitas yaitu rasio 

yang menunjukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Untuk 

para pemegang saham rasio ini menunjukan tingkat penghasilan mereka dalam 

berinvestasi. 

Menurut Sartono (2010:122) definisi rasio profitabilitas yaitu 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor 

jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini. 

Tujuan penggunaan rasio ini menurut Kasmir (2013:197): 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu kewaktu. 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. 

5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan modal sendiri. 
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Manfaat yang diperoleh dari penggunaan rasio profitabilitas nmenurut 

Kasmir (2013:198): 

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode. 

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu kewaktu. 

4. Mengetahui besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. 

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjam maupun modal sendiri. 

Rasio return on assets (ROA) yang tinggi menunjukan efisiensi 

manajemen asset, yang berarti perusahaan mampu menggunakan asset yang 

dimilikinya untuk menghasilkan laba (Wahyu,2012). Suatu perusahaan pada 

umumnya akan menjadi lebih fokus pada masalah profitabilitas perusahaan 

karena efisiensi perusahaan akan diketahui dengan membandingkan laba yang 

diperoleh perusahaan dengan modal yang dihasilkan dari laba tersebut atau 

dengan menghitung profitabilitasnya.  

Dalam penelitian ini digunakan rasio Return On Assets (ROA) untuk 

mengukur tingkat profitabilitas perusahaan. Rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba) pada tingkat penjualan dan 

modal asset tertentu atau digunakan untuk mengukur seberapa efektif 

pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan dalam periode 
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tertentu. Semakin tinggi nilai ROA (Return On Asset) di dalam suatu 

perusahaan maka perusahaan tersebut semakin baik dan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan, dengan peningkatan kinerja perusahaan kemungkinan 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan (financial distress) akan semakin 

kecil. 

Ha3 : Rasio profitabilitas yang di proksikan dengan Return on Assets 

berpengaruh positif terhadap nilai Z-Score sebagai tolak ukur 

terjadinya financial distress. 

 

2. 7 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan ke 

dalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, sedang dan kecil. 

Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar 

kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total asset perusahaan (Suwito 

dan Herawaty, 2015). 

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva 

perusahaan pada akhir tahun, total penjualan juga dapat digunakan untuk 

mengukur besarnya perusahaan karena biaya- biaya yang mengikuti penjualan 

cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi 

cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba (Sidharta, 

2012) 
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Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. besar 

kecilnya perusahaan ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan 

skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan, 

total asset, rata-rata tingkat penjualan (Seftianne, 2011). 

Perusahaan yang berukuran besar mempunyai berbagai kelebihan 

dibandibgkan perusahaan yang berukuran kecil. Kelebihan tersebut menurut 

Sidharta (2012) yaitu: 

1. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan 

memperoleh dana dari pasar modal. 

2. Ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar menawar (bargaining 

power) dalam kontrak keuangan. 

3. Ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat 

perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. 

Menurut Sidharta (2012), ukuran perusahaan yang biasa digunakan 

untuk menentukan tingkat perusahaan adalah: 

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar 

atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu. 

2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada 

suatu periode tertentu. 

3. Total utang, merupakan jumlah utang perusahaan pada periode tertentu. 

4. Total asset, merupakan keseluruhan asset yang dimiliki perusahaan selama 

periode tertentu. 
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Menurut UU RI No. 20 Tahun 2008, terdapat 4 jenis ukuran perusahaan 

yang dapat dinilai dari jumlah penjualan dan asset yang dimiliki, yaitu: 

1. Perusahaan mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih sampai dengan 

Rp50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki 

penjualan sampai dengan Rp300.000.000,-. 

2. Perusahaan dengan usahan ukuran kecil, yaitu memiliki kekayaan 

bersih Rp50.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- (tidak 

termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah penjualan 

Rp300.000.000,- sampai dengan Rp2.500.000.000,- 

3. Perusahaan dengan usaha ukuran menengah, yaitu memiliki kekayaan 

bersih Rp500.000.000,- sampai dengan Rp10.000.000.000,- (tidak 

termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki penjualan 

Rp2.500.000.000,- sampai dengan Rp50.000.000.000,-. 

Perusahaan dengan usaha ukuran besar, yaitu memiliki kekayaan bersih 

lebih dari Rp10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan 

memiliki penjualan lebih dari Rp50.000.000.000,-. 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan tolak ukur asset, 

karena total asset perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan 

dengan mentransformasikan ke dalam logaritma natural (Ghozali, 2006). 

Semakin besar ukuran perusahaan maka tentunya semakin besar juga 

jumlah aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan akan lebih mampu 

menghadapi ancaman financial distress jika perusahaan tersebut mempunyai 

jumlah aset yang besar. Ukurаn perusаhааn menggаmbаrkаn besаrnyа totаl 
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аset yаng dimiliki oleh perusаhааn. Semаkin besаr totаl аset perusаhааn mаkа 

kondisi finаnciаl perusаhааn аkаn lebih stаbil dаn kuаt dаlаm kondisi 

finаnciаl distress. Ukurаn perusаhааn diukur dengаn menggunаkаn logаritmа 

nаturаl dаri totаl аset. 

Ha4 : Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural 

total asset berpengaruh positif terhadap nilai Z-Score sebagai 

tolak ukur terjadinya financial distress. 

2.8 Model Penelitian 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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