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ABSTRAK 
 
Sejalan dengan perkembangan dunia bisnis saat ini, maka semakin berkembang tingkat 

persaingan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Likuiditas dalam perusahaan 

mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo. Jika 

organisasi yang mepunyai keuntungan yang minus selama beberapa tahun tidak 
membayar dividen dinyatakan perusahannya sedang mengalami financial distress maka 

profitabilitas yang diperoleh menjadi peran penting dalam suatu perusahaan. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap 
financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Data yang diteliti diperoleh dari Bursa Efek Indonesia berupa Laporan Keuangan 

Tahunan dari 2015 sampai 2019 yang telah diaudit. Metode pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling , yaitu teknik pengambilan data dengan menggunakan 

kriteria tertentu. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 9 perusahaan dari 31 perusahaan 

yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciencess) versi 25 untuk menganalisis pengaruh 
variabel inependen terhadap variabel dependen. Hasil kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa semua variabel lolos uji asumsi klasik dan layak digunakan sebagai 

data penelitian, hasil uji t statistik menunjukkan bahwa Return on Asset secara parsial 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Earning per Share, Net Profit Margin berpengaruh 

signifikan terhadap Earning per Share dan Current Ratio berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Earning per Share.  
 

Kata Kunci : Profitabilitas, Likuiditas , Financial Distress  
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ABSTRACT 

 

In line with the development of the business world today, the level of competition 

in meeting human needs is growing. Liquidity in the company has the ability to 

meet obligations that are due soon. If an organization that has had a negative 

profit for several years does not pay dividends, it is declared that the company is 

in financial distress, then the profitability obtained will play an important role in 

a company. The purpose of this study is to determine the effect of profitability and 

liquidity on financial distress in manufacturing companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange. The data studied were obtained from the Indonesia Stock 

Exchange in the form of audited annual financial reports from 2015 to 2019. The 

sampling method used purposive sampling, namely data collection techniques 

using certain criteria. The sample of this study consisted of 9 companies from 31 

companies that have been listed on the Indonesia Stock Exchange. This study uses 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciencess) application version 25 to 

analyze the effect of independent variables on the dependent variable. The results 

of the conclusions of this study indicate that all variables pass the classical 

assumption test and are suitable for use as research data, the results of the t 

statistical test show that Return on Assets partially does not have a significant 

effect on Earning per Share, Net Profit Margin has a significant effect on Earning 

per Share and Current The ratio has a significant negative effect on Earning per 

Share. 

Keywords : Profitability,Liquidity,Financial distress 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Peningkatan industrial dibidang manufaktur rata-rata  mempunyai peraturan 

yang berbeda-beda sesuai ketentuan SOP serta tujuan yang diinginkan perusahaan 

tersebut. Setiap perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan semaksimal 

mungkin yang akan digunakan demi kelangsungan hidup sebuah perusahaan.  

Dengan keadaan perekonomian saat ini yang sangat tidak konstan akan 

menyebabkan sebuah organisasi sulit untuk bisa bersaing terhadap perusahaan 

lainnya. Ekonomi di Indonesia yang terjadi saat ini tidak stabil sehingga  

mengakibatkan adanya syarat untuk setiap perusahaan agar tetap mengembangkan 

usahanya upaya untuk memperjuangkan stabilitas perusahaan yang lebih baik. 

Pada sektor persaingan ini, perusahaan butuh pertahanan yang lebih ketat agar 

tidak mengakibatkan kerugian yang besar. Hal yang mengakibatkan kerugian 

yang besar yaitu perusahaan tidak mempunyai kemampuan dalam mengatasi 

hutang maupun piutang sehingga dapat menimbulkan kerugian. 

Semakin pesatnya kemajuan perekonomian suatu Negara, maka semakin 

ketat persaingan antar perusahaannya. Persaingan inilah yang membuat organisasi 

mengeluarkan biaya yang semakin banyak untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup usahanya. Sebaiknya semua organisasi di Indonesia, khususnya pada 

perusahaan manufaktur bidang industry food and beverage untuk meningkatkan 

daya saing dengan cara memproduksi barang yang memiliki kualitas tinggi tetapi 

dengan biaya yang terjangkau. 
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Setiap perusahaan harus dikelola dengan baik dapat mempertahankan dan 

meningkatkan kinerja di setiap sektor bisnis yang semakin ketat. Keuntungan 

merupakan laba yang diperoleh perusahaan terhadap periode tertentu yang 

dilakukan pada proses transaksi umumnya, dan laba tersebut di nilai oleh 

perusahaan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan manajemen dalam 

mengolah organisasi tersebut. Organisasi yang mempunyai keuntungan yang 

minus semasa beberapa tahun tidak membayar dividen dikatakan perusahaannya 

telah kesulitan dalam financial distress. 

  (Aisyah, Kristanti, & Zultilisna, 2017) financial distress merupakan 

penurunan posisi financial pada suatu perusahaam yang terjadi sebelum sebuah 

organisasi mengalami kebangkrutan. Pada umumnya profitabilitas turun di 

sebabkan oleh financial distress yang dialami pada perusahaan. Karena 

menurunnya profitabilitas, sehingga perusahaan sulit untuk membayar pinjaman 

pokok dan bunga dari pinjaman. 

Menurut (Indriani & Mildawati, 2019) financial distress bisa dihitung pakai 

Earning Per Share (EPS), dikarenakan EPS dapat menyatakan berapa besar 

margin yang akan diperoleh investor. Hal ini menjadi indikator keberhasilan suatu 

perusahaan perusahaan untuk dapat melihat tingkat kebangkrutan suatu 

perusahaan. Kemudian terdapat tabel perusahaan yang dalam kondisi financial 

distress tahunan 2015-2019. 

Tabel 1.1 Tingkat Kesulitan Keuangan pada perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahunan 2015-2019. 

 



3  

 

Sumber : www.idx.co.id 

Berdasarkan ilustrasi diatas terdapat kesimpulan bahwa EPS atas perusahaan 

manufaktur sektor industri makanan & mminuman pada tahunan 2015-2019 

sedang tidak stabil. Di tahun 2015 PT Ultrajaya Milk Trading Company Tbk 

menunjukkan EPS sebesar 180 kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan 

sebesar 119 sehingga EPS menjadi 61 selanjutnya pada tahun 2017, 2018 dan 

2019 PT Ultrajaya Milk Trading Company Tbk tersebut mengalami fluktuasi 

selama tiga tahun berturut-turut. 

Berikut ini dalam penelitian sebelumnya yang memakai rasio keuangan 

untuk mengetahui situasi sebuah organisasi dalam masa yang akan tiba, maka 

peneliti  akan memakai rasio keuangan untuk menunjukkan sedikit perkiraan 

tentang baik buruknya keadaan suatu organisasi yang menggunakan rasio 

profitabilitas dan likuiditas. 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang dapat menghitung kemahiran 

organisasi dalam menghasilkan profit sebanyak mungkin dengan modal dan harta 

yang perusahaan memiliki. Model rasio profitabilitas yang akan peneliti proksikan 

kedalam penelitian ini ialah return on asset (ROA). Jika ROA dinyatakan dalam 

jumlah besar maka dapat menampilkan efisiensi atau kemampuan manajemen 

Nama Perusahaan 
Earning Per Share (EPS) 

2015 2016 2017 2018 2019 

PT Mayora Indah Tbk 55 61 71 77 89 

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk 53,45 55,31 27,66 28,07 49,29 

PT Ultra Jaya Milk Industri & Trading 180 61 61 60 89 

PT Sekar Laut Tbk 29,55 30,01 33,60 46,69 65,42 

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 179 420 181 156 362 
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asset & efektivitas dari penggunaan aset organisasi akan menurunkan anggaran 

yang dibayarkan , maka setiap organisasi akan memperoleh pengiritan dan 

memiliki biaya yang cukup untuk mengoperasikan bisnis. Dengan biaya yang 

cukup maka kemungkinan besar untuk meminimalisir organisasi mengalami 

financial distress akan mengecil pada kedepannya. Tidak hanya return on asset 

(ROA), peneliti juga menggunakan net profit margin (NPM) untuk menilai 

persentase laba yang diterima dari penjualan. Jika net profit margin perusahaan 

yang di peroleh semakin tinggi maka bisa dinyatakan operasi perusahaan tersebut 

dalam kondisi yang bagus. 

Seterusnya rasio likuiditas bisa juga dipakai untuk memprediksikan 

kemungkinan terjadinya financial distress di sebuah organisasi. Definisi rasio 

likuiditas merupakan kemampuan untuk membayar hutang pada organisasi 

dengan menggunakan aktiva lancarnya. Organisasi harus tetap dalam situasi likuid 

untuk mempertahankan keuangan perusahaan, maka darai itu organisasi harus 

memiliki dana yang lebih lancar daripada hutangnya. Rasio likuiditas yang 

diproksikan dengan current ratio (CR). Manfaat current ratio untuk mengukur 

apakah suatu organisasi mempunyai kemampuan dalam menutupi hutang yang 

segera sampai batas waktunya.  

 Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukuan oleh 

(Simanjuntak, Titik, & Aminah, 2017) dengan topik “Pengaruh Rasio Keuangan 

Terhadap Financial Distress Studi Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015”. Hasil analisis dari penelitian 

tersebut secara keseluruhan bahwa rasio leverage berpengaruh positif terhadap 
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financial distress dan  rasio aktivitas berpengaruh negatif terhadap financial 

distress pada perusahaan transportasi tahun 2011-2015. 

Bedanya dengan penelitian (Fitri, Ekonomi, Ekonomi, & Padang, 2020), 

dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Aktivitas, Profitabilitas dan Leverage 

Terhadap Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018” Hasil penelitian Likuiditas tidak 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap financial distress , sedangkan 

Profitabilitas mampu mempengaruhi signifikan dan negatif terhadap financial 

distress 

Berdasarkan latar belakang yang mana telah peneliti sampaikan diatas, 

peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian : “Analisis Profitabilitas dan 

Likuiditas Terhadap Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur  yang 

Terdaftar di BEI”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang serta penjelasasn diatas, penulis bisa 

mengiidentifikasikan bahwa masalah tersebut sering muncul, seperti dibawah ini : 

1. Munculnya financial distress pada organisasi yang dikarenakan Earning Per 

Share (EPS) yang rendah. 

2. Perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman sedang 

mengalami masalah Earning Per Share (EPS) yang kurang stabil. 

3. Selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 terdapat beberapa 

perusahaan manufaktur yang sedang mengalami fluktuasi pada Earning Per 

Share (EPS). 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Dengan pembatasan ini agar tidak menyimpang dari pembahasan yang telah 

diambil maka peneliti harus membuat batasan masalah, yaitu : 

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur bidang industri 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2015- 2019. 

2. Variabel penelitian ini adalah Profitabilitas, Likuiditas dan financial 

distress. 

3. Variabel Profitabilitas diproksikan melalui Net Profit Margin (NPM) & 

Return On Asset (ROA)  

4. Variabel Likuiditas diproksikan melalui Current Ratio (CR).  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan , dapat di susun 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap financial distress 

pada perusahaan yang tercatat di BEI pada tahun 2015-2019 ? 

2. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap financial distress 

pada perusahaan  yang tercatat di BEI pada tahunan 2015-2019 ? 

3. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap financial distress pada 

perusahaan yang tercatat di BEI pada tahunan 2015-2019 ? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan atau dorongan peneliti untuk melakukan penelitian tersebut 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset terhadap financial distress 

pada perusahaan yang tercatat di BEI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Net Profit Margin terhadap financial distress 

pada perusahaan yang tercatat di BEI. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Curent Ratio terhadap financial distress pada 

perusahaan yang tercatat di BEI. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat teoritis 

Diharapkan hasil peneltian dapat menambahkan pengetahuan tentang 

analisis profitabilitas dan likuiditas terhadap financial distress bagi organisasi 

serta bisa menjadi bahan masukan, referensi ataupun sumbangan pemikiran bagi 

organisasi.  

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Objek  

Harapan peneliti mampu membagikan data yang cukup untuk  setiap organisasi 

sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi yang sedang mengalami 

kesulitan keuangan agar organisasi bisa kerja dengan lancar. 
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2. Bagi Penulis 

a. Sebagai fasilitas belajar untuk menganalisis, merencanakan masalah dan 

mengidentifikasi secara jelas sehingga mampu meluaskan wawasan penulis. 

b. Memahami seberapa jauh teori yang telah peneliti pahami sehingga dapat 

menerapkan ke dalam penelitian. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Merupakan referensi dan perbandingan terutama yang menggunakan penelitian 

di sektor yang sama pada kedepannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kajian Teori 

Sesudah peneliti menemukan permasalahan kesulitan, tindak selanjutnya 

ialah mencarikan konsep-konsep yang akan peneliti jadikan untuk teori. 

 

2.1.1 Financial Distress 

2.1.1.1 Pengertian Financial Distress 

(Hery, 2017 : 33), definisi financial distress keadaan organisasi dalam 

menanggapi kesulitan keuangan ataupun yang sedang mengalami. Kesulitan 

keuangan perusahaan dimulai ketika perusahaan tersebut sudah tidak mampu 

melakukan pelunasan secara tepat waktu, ataupun saat arus kas organisasi telah 

menunjukkan bahwa organisasi segera tidak dapat membayar hutang. 

Kemudian (Arifin, 2018 : 189) mengartikan financial distress yaitu kondisi 

dimana aliran kas organisasi tidak dapat membiayai hutang organisasi. (contohnya 

pengeluaran bunga ataupun perdagangan kredit) . Hal ini financial distress bisa 

diartikan sebagai ketidakmampuan organisasi untuk menghasilkan laba yang 

cukup dalam menyelesaikan kewajiban dan melakukan pembayaran yang 

dibutuhkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, tetapi financial distress juga 

dapat mengagalkan sebuah kesepakatan, dan mungkin saja dapat mengakibatkan 

restrukturisasi financial antara organisasi yang mungkin saja dapat di paksakan 

untuk melakukan investor ekuitas, likuidasi aktivanya dan para kreditornya. 
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2.1.1.2 Faktor yang akan mempengaruhi financial distress 

(Hery, 2017 : 35) ada beberapa faktor yang akan menimbulkan financial 

distress : 

1. Faktor internal 

Salah satu penyebabnya financial distress di dalam organisasi. Faktor internal 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pinjaman kepada konsumen dalam nominal tinggi 

Strategi setiap organisasi yang dimaksud untuk meninggikan volume 

penjualan yaitu dengan cara memberikan penjualan kredit, contohnya 

langsung kepada pelanggan denga  n syarat tertentu maupun melalui saluran 

distribusi.  

b. Kekurangan sumber daya manusia 

Kurangnya sumber daya manusia mengenai responsif, keterampilan, serta 

pengalaman dan inisiatif yang mampu memperlambat capainya sasaran 

organisasi. Selebihnya jika fungsi pengendalian manajemen turun, maka 

organisasi akan mengalami kesulitan. 

c. Ketidakcukupan perputaran dana 

Jika hasil dari penjualan perusahaan tidak dapat menutup beban operasional 

dan harga pokok penjualan, maka secara terus-menerus mampu 

mengakibatan ketidakcukupan modal kerja dan akan menimbulkan 

kebangkrutan perusahaan. 

d. Kecurangan   

Jika di suatu perusahaan kurangnya pengawasan yang efisien dan kualitas 
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individu menjadi rendah akan gampang terjadi kecurangan dan  

penyalahgunaan wewenang sehingga menghasilkan lingkungan kerja yang 

tidak efektif dan bisa pengaruh terhadap kinerja organisasi. 

2. Faktor eksternal 

Faktor yang muncul diluar organisasi yang bersifat makro sehingga dapat 

menimbulkan financial distress. Faktor ini dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Persaingan dalam bisnis atau usaha akan menjadi lebih sulit 

b. Kurangnya keinginan konsumen pada jasa atau produk yang ditawarkan 

c. Harga penjualan akan turun secara berlanjut 

d. Musibah yang menimpah dan merugikan perusahaan akan mempengaruhi 

perkembangan keaktifan organisasi untuk kedepannya. 

 

 

2.1.1.3 Manfaat informasi kebangkrutan 

Menurut (Kenamon, Winawung, & Haninum, 2018), berikut ini merupakan 

manfaat berita kebangkrutan bagi beberapa pihak : 

1. Kreditur (contohnya bagian bank) 

Dari pihak bank berhak memberikan keputusan kepada perusahaan yang akan 

mereka berikan pinjaman bersyarat dan informasi kebangkrutan bisa 

bermanfaat untuk memudahkan dalam memonitor pinjaman. 

2. Investor saham 

Pengeluaran obligasi setiap organisasi pastinya akan sangat bermanfaat untuk 

melihat kemungkinan terjadinya kebangkrutan ataupun organisasi yang sedang 

mendagangkan obligasi berharga.  
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3. Bagian Pemerintah 

Dalam berbagai bidang usaha, kewajiban pemerintah adalah mengawasi usaha 

yang sedang berjalan supaya dapat melakukan tindakan lebih awal jika 

diperlukan. 

4. Akuntan 

Berita kelangsungan suatu bisnis juga bermafaat bagi seorang akuntan, karena 

yang menilai kemampuan going concern organisasi adalah akuntan. 

5. Manajemen 

Munculnya kebangkrutan dikarenakan pengeluaran yang cukup besar dan biaya 

ini berkaitan dengan kebangkrutan. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan memakai rasio Earning Per Share (EPS) 

untuk menunjukkan financial distress 

Menurut (Hantono, 2018 : 12) rumus Earning Per Share sebagai berikut: 

        Rumus 2.1 Earning Per Share 

 
 

 

2.1.2 Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas menurut (Septiana, 2019 : 108) adalah rasio yang bertujuan 

untuk memperkirakan apakah suatu organisasi memilki kemampuan dalam 

mencari keuntungan dalam masa tertentu dan juga memberikan sedikit penjelasan 

tentang manajemen efektivitas dalam melakukan aktivitas organisasi. Efektivitas 

manajemen di sini dapat dilihat dari keuntungan yang dihasilkan dari pendapatan 

dan penjualan perusahaan. Kesimpulannya yaitu penggunaan rasio ini dapat 

menandakan efisiensi industri. 

Laba Saham Biasa

Saham biasa yang beredar
Earning Per Share =
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2.1.2.1 Manfaat dan Tujuan Rasio Profitabilitas 

Menurut (Hery, 2017 : 38), ada beberapa tujuan pemakaian rasio 

profitabilitas bagi organisasi, sebagai berikut: 

1. Menilai keahlian organisasi dalam menghasilkan keuntungan dalam tahap 

tertentu. 

2. Membandingkan penghasilan organisasi dari tahun sekarang dengan 

sebelumnya. 

3. Menghitung berapa besar total margin yang dihasilkan dari aktiva dan ekuitas. 

4. Mengukur margin laba kotor, laba operasional dan laba atas penjualan. 

 

2.1.2.2 Macam-Macam Rasio Profitabilitas 

Menurut (Hery, 2015 : 193), ada beberapa macam profitabilitas yang 

biasanya akan digunakan dalam penelitian untuk mengukur kemampuan 

organisasi dalam memperoleh keuntungan : 

1. Return On Assets (ROA) 

Rasio yang dapat menunjukkan kemampuan aset dalam menghasilkan 

keuntungan serta mengukur kemampuan organisasi berdasarkan tingkat asset 

tertentu. ROA yang tinggi menandakan perusahaan mampu memperoleh 

keuntungan dengan asset yang dimiliki.  

Menurut (Chaya & Prima, 2019) Return On Assets (ROA) adalah salah satu 

metrik profitabilitas yang menilai penggunaan sumberi daya perusahaan serta 

kesehatan financial. 
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Laba bersih 
Net Profit Margin = 

Penjualan bersih 

Dibawah ini adalah rumus ROA: 

Rumus 2.2 Return On Asset 

 

2. Return on Equity (ROE) 

Rasio yang dapat menunjukkan seberapa besar ekuitas dalam memperoleh laba 

berdasarkan dari dana yang tertanam dalam total ekuitas.  

Dibawah ini adalah rumus ROE: 

 Rumus 2.3 Return On Equity 

 

 

3. Net Profit Margin (NPM) 

Margin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Semakin tinggi margin 

laba bersih menandakan semakin tinggi pula keuntungan yang dihasilkan dari 

penjualan bersih. Berikut adalah rumus NPM :  

                Rumus 2.4 Net Profit Margin 

 

Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan NPM (Net Profit 

Margin) dan ROA (Return on Assets)  

 

2.1.3 Rasio Likuiditas 

Berdasarkan (Hery, 2017 : 3) rasio likuiditas merupakan rasio yang dapat  

memperlihatkan keahlian suatu perusahaan menanggapi tanggung jawab dalam  

melunasi hutang jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Jika pada 

jangka pendeknya perusahaan sudah jatuh tempo dan memiliki kemampuan dalam 

Laba Bersih

Total Ekuitas
Return On Equity =

Return On 

Asset 

Laba bersih 
= 
 Total asset 
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melunasinya maka bisa dikatakan sebagai perusahaan yang mudah dijual tunai. 

Sebaliknya , jika suatu organisasi belum sanggup membayar hutangnya, 

perusahaan tersebut bisa disimpulkan sebagai perusahaan yang sulit untuk dijual 

tunai maka dari itu perusahaan wajib memiliki tingkat ketersediaan jumlah kas 

atau laba lainnya.  

 

2.1.3.1 Manfaat dan Tujuan Rasio Likuiditas 

Berdasarkan (Hery, 2017 : 7), dibawah ini ada beberapa manfaat dan tujuan 

rasio likuiditas : 

1. Dapat menilai kemampuan suatu organisasi dalam melunasi hutang yang akan 

habis masa. 

2. Dapat mengukur skill suatu organisasi dalam melunasi hutang dengan 

menggunakan total aset lancer. 

3. Dapat mengukur tingkat ketersediaan hutang kas organisasi dalam melunasi 

hutang. 

4. Melihat posisi dan kondisi likuditas suatu perusahaan dengan 

memperbandingkan dari tahun sebelumnya. 

 

2.1.3.2 Macam-Macam Rasio Likuiditas 

Menurut (Hani, 2015 : 122) dibawah ini terdapat beberapa macam rasio 

likuiditas: 

1. Current Ratio 

Rasio lancar ini akan mengukur sejauh mana kemampuan organisasi mampu 



16  

 

Aset lancar 
Current ratio = 

Kewajiban jangka pendek 

Quick ratio 

(Acid test ratio) 
=

 

Aktiva lancar – persediaan 

Kewajiban jangka pendek 

melunasi hutang lancar dengan aset lancar (aktiva yang akan berubah menjadi 

kas) yang diperoleh untuk menutupi hutang. Dibawah ini perhitungan rasio 

lancar. 

 

Rumus 2.5 Current Ratio 

 

2. Quick Ratio  

Rasio ini akan menunjukkan bahwa seberapa jauh suatu kemampuan 

perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya menggunakan aktiva 

lancar dikurangin persediaan. Dibawah terdapat perhitungan rasio quick : 

Rumus 2.6 Quick Ratio 

 

Rasio likuiditas yang penulis gunakan diproksikan dengan Current Ratio. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian sebelumnya dapat disimak  

pada tabel 2.1 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Variabel Hasil Analisis 

1 (Saputri & 

Asrori, 

2019) 

 

The Effect of Leverage, 

Liquidity and Profitability 

on Financial Distress with 

the Effectiveness of the 

Audit Committee as a 

Moderating Variable 

 

 

 

 
 

 

Independen : 

Leverage, Liquidity 

Profitability 

Dependen: 

Financial Distress 

Moderasi : Audit 

Committee 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

leverage, likuiditas, dan 

profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap financial 

distress. Efektivitas 

komite audit terbukti 

menjadi variabel 

moderasi antara variabel 
leverage dan 

profitabilitas financial 
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distress, tetapi tidak 

dapat menjadi variabel 

moderasi antara variabel 

likuiditas dan financial 

distress.  

2 (Indriani & 

Mildawati, 

2019) 

Pengaruh Profitabilitas, 

Aktivitas, Likuiditas, 

Leverage dan Arus Kas 

terhadap Financial 

Distress pada Perusahaan 

Telekomunikasi. 

Independen : 

Profitabilitas, 

Aktivitas, 

Likuiditas, 

Leverage dan Arus 

Kas 

Dependen: 

Financial Distress 

Profitabilitas , aktivitas, 

likuiditas, leverage , arus 

kas berpengaruh 

terhadap kondisi 

financial distress. 

3 (Azalia & 
Rahayu, 

2018) 

 

Pengaruh Leverage, 
Likuiditass, Profitabilitas 

dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Financial 

Distress 

Independen : 

Leverage, 

Likuiditass, 

Profitabilitas dan 

Ukuran Perusahaan 

Dependen: 

Financial Distress 

Variabel leverage 
pengaruh signifikan 

positif terhadap variabel 

financial distress. 

Variabel likuiditas, 

profitabilitas tidak 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

variabel financial 

distress. 

Variabel ukuran 

perusahaan memiliki 
pengaruh signifikan 

yang negatif terhadap 

variabel financial 

distress. 

4 (Widhiari 

& Aryani 

Merkusiwa

ti, 2015) 

 

Pengaruh Rasio Likuiditas, 

Leverage, Operating 

Capacity dan Sales Growth 

terhadap Financial 

Distress 

Independen : 

Likuiditas, 

Leverage, 

Operating Capacity 

dan Sales Growth 

Dependen: 

Financial Distress 

Rasio likuiditas, 

operating capacity, dan 

sales growth 

berpengaruh negatif 

secara signifikan 

terhadap financial 

distress. 

Rasio leverage tidak 

mempengaruhi pada 
financial distress. 

5 (Carolina, 

Marpaung, 

& Pratama, 

2018) 

Analisis Rasio Keuangan 

untuk Memprediksi 

Kondisi Financial Distress 

(Studi Empiris pada 

Perusaahaan Manufaktu 

yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 

2014-2015) 

Independen : 

Rasio Keuangan 

Dependen: 

Financial Distress 

Likuiditas, Leverage dan 

Arus kas operasi tidak 

berpengaruh dalam 

memprediksi financial 

distress sedangkan 

Profitabilitas 

berpengaruh dalam 

memprediksi financial 

distress.  

6 (Srikalima

h, 2017) 

Pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas dan Leverage 

dalam Memprediksi 
Financial Distress (Studi 

Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar 

di BEI periode 2009-2013) 

Independen : 

Profitabilitas, 

Likuiditas , 
Leverage 

Dependen: 

Financial Distress 

Profitabilitas pengaruh 

yang signifikan dalam 

memprediksi financial 
distress. sedangkan 

Likuiditas dan Leverage 

tidak pengaruh yang 

signifikan dalam 
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memprediksi financial 

distress. 

7 (Chrissenti

a & 

Syarief, 

2018) 

Analisis Pengaruh Rasio 

Profitabilitas, Leverage, 

Likuiditas, Firm Age dan 

Kepemilikan Institusional 

terhadap Financial 

Distress (pada Perusahaan 

Jasa Non Keuangan yang 

Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014-

2016) 

Independen : 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Likuiditas, Firm 

Age dan 

Kepemilikan 

Institusional 

Dependen: 

Financial Distress 

Variabel profitabilitas, 

likuiditas, firm age, 

kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif 

terhadap financial 

distress, variabel 

leverage berpengaruh 

positif terhadap financial 

distress. 

8 (Hirawati, 

P, & V, 
2019) 

Kemampuan Rasio 

Keuangan sebagai 
Indikator dalam 

Memprediksi Financial 

Distress Perusahaan 

Independen : 

Rasio Keuangan 
Dependen: 

Financial Distress 

Variabel retun on asset 

dan sales to total asset 
berpengaruh dalam 

memprediksi kondisi 

financial distress. 

Variabel total liabilities 

to total asset, current 

liabilities to total asset, 

current ratio, net income 

to sales serta sales 

growth tidak 

berpengaruh dalam 

memprediksi kondisi 
financial distress. 

9 (Agustini 

& 

Wirawati, 

2019) 

Pengaruh Rasio Keuangan 

pada Financial Distress 

Perusahaan Ritel Yang 

Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Independen : 

Rasio Keuangan 

Dependen: 

Financial Distress 

Rasio likuiditas, 

pertumbuhan tidak 

berpengaruh pada 

financial distress.  

Rasio leverage 

berpengaruh positif pada 

financial distress. 

Rasio profitabilitas dan 

aktivitas berpengaruh 

negatif pada financial 

distress. 

10 (Mahaning

rum & 
Merkusiwa

ti, 2020) 

Pengaruh Rasio Keuangan 

pada Financial Distress 

Independen : 

Rasio Keuangan 

Dependen: 

Financial Distress 

Rasio likuiditas, 

aktivitas dan 
pertumbuhan tidak 

berpengaruh pada 

financial distress, rasio 

leverage berpengaruh 

positif pada financial 

distress, rasio 

profitabilitas 

berpengaruh negative 

pada financial distress. 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat di lihat sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Dikatakan sementara, dikarenakan jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta empiris yang 

dperoleh dengan mengumpulkan data. Lemah dalam hal ini berhubungan dengan 

pernyataan yang dibuat dalam hipotesis benar atau tidaknya. (Anshori & Iswati, 

2020 : 47) 

 

 

 

 

 

 

Return On Asset 

(X
1
) 

Net Profit Margin 

(X
2
) 

Current Ratio 

(X
3
) 

Financial Distress 

(Y) 

H1 

H2 

H3 

H4 
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Berikut adalah pernyataan dari hasil hipotesis penelitian : 

H1 : Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap financial distress 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H2 : Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifkan terhadap financial distres      

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H3 : Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap financial distress pada      

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H4: Secara bersama-sama Return On Asset (ROA), Net Proft Margin (NPM) dan 

Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan terhadap financial distress pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain kerja sistematis menurut (Lapau, 2013 : 36) digunakan untuk 

melaksanakan sebuah penelitian , rangka menjawab permasalahan serta 

pertanyaan penelitian yang terdiri atas sejumlah faktor yang menyatu satu sama 

lain. Oleh karena itu, maka sebuah rancangan peneliti yang baik dan benar akan 

menghasilkan sebuah hasil penelitian yang efisien dan efektif. 

Penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yang 

juga dinamai sebagai metode tradisional dikarenakan bersifat objektif, induktif, 

dan dimana data yang diperoleh berupa pernyataan yang di ambil, berbentuk 

angka dan dianalisis menggunakan statistik. (I. Hermawan, 2019). Untuk 

mengguakan metode kuantitatif dalam sebuah penelitian, sehingga dibutuhkan 

suatu penelitian yang sama pada suatu keadaan. Terdapat juga proses peneliti 

dalam mendesain penelitian, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Design Penelitian 
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3.2 Operasional Variabel 

Definisi dari variabel penelitian yaitu segala sesuatu faktor perlakuan 

terhadap kegiatan atau objek yang telah ditentukan peneliti untuk dipahami, 

dipelajari sehingga diperoleh informas dan terakhir diambil kesimpulannya. 

(Siyoto & Sodik Ali, 2015: 50) Variabel yang digunakan dibagikan menjadi 4 

jenis yaitu: 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator 

 

 

ROA (X1) 

 

Rasio yang memperlihatkan 

kemampuan dalam 

mendapatkan laba dari aktiva. 

 

 

Laba bersih 

 

Total aktiva 

 

 

NPM (X2) 

 

Rasio yang memperoleh laba 

bersih dari penjualan bersih 

 

Laba bersih  

 

Penjualan Bersih 

 

CR (X3) 

Nominal yang menampilkan 

perbandingan antara hutang 

lancer dengan aktiva lancar. 

 

Aktiva lancar 

 

Hutang lancar 

 

 

EPS (Y) 

Nominal yang menunjukkan 

tingkat penurunan keuangan 

organisasi sebelum terjadinya 

kebangkrutan 

 

Laba sebelum bunga dan 

pajak (EBIT) 

 

Biaya Bunga 

 

 

3.2.1. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat menurut (Ismail, 2018 : 65) variabel yang menjadi akibat / 

diepengaruhi dikarekan adanya variabel independen. Variabel tersebut sering 

dinamakan variabel Y. Variabel dependen ini akan menjadi objek utama 
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penelitian. Variabel Y dalam penelitian adalah financial distress yang diukur 

melalui Earning Per Share (EPS). 

3.2.2. Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Variabel independen menurut (Ismail, 2018 : 65), variabel yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variable independen 

disebut pula variabel X. Variabel X yang digunakan pada penelitian yaitu 

profitabilitas yang diukur melalui Return On Asset (ROA) dan Net Profit Margin 

(NPM) serta likuiditas diproksikan melalui Current Ratio(CR). 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur 

yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia mulai dari 2015-2019 sebanyak 31 

perusahaan. Sesuai dengan populasi 31 perusahaan dalam waktu 5 tahun, maka 

total populasi yang didapatkan sebanyak 155 populasi. 

Tabel 3.2Daftar Populasi Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan & Minuman 

tahunan 2015-2019 

No. Kode Saham Nama Perusahaan 

1 ADES Akasha Wira International Tbk 

2 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

3 ALTO Tri Banyan Tirta Tbk 

4 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk 

5 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk 

6 CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk 

7 CEKA WilmarCahaya Indonesia Tbk 

8 CLEO SarigunaPrimatirtaTbk 

9 COCO Wahana Interfood Nusantara Tbk 

10 DLTA Delta Djakarta Tbk. 

11 DMND Diamond Food Indonesia Tbk 

12 FOOD Sentrafood IndonesiaTbk 
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13 GOOD Garudafood Putra Putri Jaya Tbk 

14 HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk 

15 ICBP Indofood CBPSukses Makmur Tbk 

16 IIKP Inti Agri Resources Tbk 

17 IKAN Era Mandiri Cemerlang Tbk 

18 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

19 KEJU Mulia Boga Raya Tbk 

20 MGNA Magna Ivestama Mandiri Tbk 

21 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

22 MYOR Mayora Indah Tbk 

23 PANI Pratama Abadi Nusa Industri Tbk 

24 PCAR Prima Cakrawala Abadi Tbk 

25 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 

26 PSGO Palma Serasih Tbk 

27 ROTI NipponIndosari CorpindoTbk 

28 SKLT Sekar Laut Tbk 

29 STTP Siantar Top Tbk 

30 TBLA Tunas BaruLampung Tbk  

31 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry &Tra 

  Sumber : (www.idx.co.id,2021) 

 

3.3.2 Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Terdapat beberapa 

kriteria yang ditentukan yaitu : 

1. Perusahaan food & beverage yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia 

selama 5 (lima) tahun pada tahun 2015- 2019. 

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan yang lengkap terutama 

pada tahun 2015 - 2019. 

3. Menyediakan data dan informasi perusahaan yang cukup lengkap  dengan 

variabel penelitian, yaitu profitabilitas, likuiditas dan financial distress. 

4. Laporan keuangan tahunan dalam bentuk rupiah. 

5. Perusahaan yang bebas dari nilai minus khusus pada rasio ROA, NPM dan CR 

dikarenakan sulitnya menginterprestasi jika memilki nilai negative. 
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Tabel 3.3 Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Konsumsi 

 

NO 
Kode Saham 

 

Nama Perusahaan 

1 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

2 DLTA Delta Djakarta Tbk 

3 ICBP Indofood CBP Sukses MakmurTbk 

4 INDF Indofood Sukses MakmurTbk 

5 MYOR Mayora Indah Tbk 

6 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 

7 SKLT Sekar Laut Tbk 

8 STTP Siantar Top Tbk 

9 ULTJ Ultra Jaya Milk Industri & Tra 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang baik dan benar dapat mendukung peneliti untuk mencapai hasil 

yang baik dan benar dikarenakan tujuan pokok penelitian ialah mendapatkan data. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi 

pustaka / disebut sebagai dokumentasi. Menurut (Anggito & Setiawan, 2018 : 

255). Cara mendokumentasi bisa dari gambaran, tulisan, ataupun karya dari 

seseorang. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang 

didapatkan dari Bursa Efek Indonesia dengan dukungan website resmi 

www.idx.co.id. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Analisis data menurut (Anggito & Setiawan, 2018 : 235) adalah salah satu 

penelitian yang harus digunakan oleh semua peneliti, sebab jika sebuah penelitian 

yang tidak menggunakan analisis hanya akan menciptakan sebuah data yang tidak 

valid. Jika sebuah penelitian menggunakan analisis, maka pada akhirnya data 
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dapat digunakan dan bisa disimpulkan terakhir bisa dijadikan pengetahuan baru 

dari perkembangan sebelumnya. 

 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

(Ghozi & Sunindyo, 2015 : 2) menjelaskan bahwa definisi analisis statistik 

deskriptif ialah statistik yang memiliki kewajiban dalam mengolah, 

mengumpulkan, dan menganalisis data dan kemudian menampilkan dalam bentuk 

yang efektif. Terdapat beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor ini, yang 

pertama mengumpulkan data, kedua mengolah data, ketiga menganalisa data dan 

yang terakhir menyajikannya. 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji ini diuji untuk menentukan apabila  nilai sebaran data itu dinyatakan 

secara normal ataupun tidak normal. Model regesi dikatakan normal karena 

memiliki nilai residual yang dinyatakan normal. Penelitian data harus duji dulu 

kenormalannya, sebelum kita melanjutkan analisis yang sebenarnya. Data yang 

normal dalam pendistribusinya bisa dikatakan data yang baik. Dasar pengambilan 

kesimpulan dalam uji normalitas yaitu , apabila angka sig < 0,05 terdistribusi 

tidak normal sebaliknya jika angka sig > 0,05 terdistribusi normal. (Duli, 2019 : 

114-115). 
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3.5.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelaas menurut (Riyanto & Hatmawan, 2020 : 138), bertujuan 

untuk melihat pada metode regresi linear apakah terjadinya korelasi diantara 

kesalahan suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Apabila di dalam 

penelitian terjadinya korelasi, dapat disimpulkan terjadinya problem autokorelasi. 

Regresi yang bebas dari autokorelasi merupakan regresi sehat. Untuk melihatnya 

bisa mengambil patokan dari : 

1. DurbinWatson (DW) dibawah -2, berarti terjadi autokorelasi positif. 

2. DurbinWatson (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadinya 

autokorelasi. 

3. Durbin Watson (DW) diatas +2, berarti terjadinya autokorelasi negative.  

 

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas 

Menurut (Pianda, 2018 : 80), Uji multikolinearitas adalah dengan 

meregresikan antar variabel bebas dengan maksud untuk memastikan apakah 

dalam sebuah model regresi adanya kolinearitas pada setiap faktor yang diregresi 

kan. Untuk mengetahui apakah terjadinya multikolinearitas , dapat ditinjau 

melalui variance inflaccton factor (VIF) dan nilai tolerance. Jika angka VIF 

(Variance Inflaction Factor) ≥ 10 serta tolerance ≤ 0,10, dinyatakan terjadinya 

multikolinearitas. 
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3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut (Firmansyah & Haryanto, 2019 : 49) Heteroskedastisitas terjadi 

apabila residual atau kesalahan pada uji model yang teramati tidak mempunyai 

varian yang konstan dari satu variabel ke variabel lainnya. Uji yang tidak 

terjadinya heteroskedastisitas maka dinyatakan model regresi yang baik. Uji ini 

dilakukan dengan bertujuan mengetahui pada model regresi yang diterapkan 

dalam penelitian apakah terjadinya ketidaksamaan variance. Maka uji 

ketepatannya dengan grafik dan penyebaran data. 

 

3.5.3 Uji Hipotesis 

3.5.3.1 Analisis Regresi Linear Beganda 

Salah satu pengujian yang digunakan berupa regresi berganda. Di dalam 

penelitian ini terdapat tiga variabel X dan satu variable Y yaitu ROA, NPM dan 

CR sebagai variabeL X dan financial distress sebagai variabel Y. 

Analisis regresi ganda menurut (Unaradjan, 2019 : 225) merupakan analisis 

untuk memprediksi pengaruhnya nilai dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Model regresi beganda merupakan salah satu teknis analisis dari regresi 

sederhana. Manfaatnya untuk meramalkan nilai kepada satu variabel prediktor 

(Y). 

Rumus penghitungan regresi linear berganda adalah : 

Rumus 3.1 

Regresi linier beganda 
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3.5.3.2 Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian T tersebut umumnya digunakan sebagai prediksi seberapa jauh 

pengaruh terhadap setiap variabel independen pada saat pengujian ke variasi 

dependen (Caroline, 2019 : 43) 

Uji t ini merupakan salah satu penelitian dalam analisis regresi linear 

beganda. Cara melakukan pengujian T adalah membanding titik kritis menurut 

table dengan nilai statistic t. Berdasarkan perbandingan nilai thitugn dengan ttabel : 

1. Contohnya nilai thitung > ttable yang berarti dapat berpengaruh variabel X 

terhadap variable Y atau hipotesis diterima 

2. Contohnya nilai thiutng < ttable yang berarti tidak dapat berpengaruh variabel X 

terhadap variable Y atau hipotesis ditolak. 

 

3.5.3.3 Uji F 

(Caroline, 2019 : 44) menyatakan bahwa uji F tersebut ada tujuan awalnya 

menunjukan kalau setiap variabel bebas yang tercantum pada model dapat 

mempengaruhi secara smulkan kepada variabel terkait. 

Untuk pengujian bisa menggunakan statistik F melalui patokan dengan cara 

memadukan nilai F dengan nilai Ftabel contohnya :  

1. Jika nilai F dihitung > Ftabel maka H0 di tolak dan Ha di terima.  

2. Jika nilai F dihitung < Ftabel maka H0 di terima dan Ha di tolak 

3.5.3.4 Koefisien Determinasi 

Makna pada awalnya adalah berdasarkan pengukuran dari kemampuan 

model untuk memperhitungkan perubahan dalam variabel dependen. Jika nilai R2 
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kecil maka disimpulkan kemampuan variabel X dalam menjelaskan variabel Y 

sungguh terbatas. Angka yang mendekati 1 maka variable X hampir berikan 

seluruh data yang diperlukan untuk memprediksikan variabel Y. (Caroline, 2019 : 

45). 

Dalam output SPSS, nilai R2 dinyatakan bagus apabila lebih dari 0,5 karena 

niai R2 berkisaran diantara 0 dan 1. Cara untuk menghitung koefisien determinasi 

dengan rumus sebagai berikut : 

 Rumus 3.2 Koefisien Determinasi 

  

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

3.6.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu tahunan 2015-

2019. Dipilihnya BEI sebagai lokasi penelitian dikarekan Bursa Efek Indonesia 

memiliki data yang lengkap dan dapat mengakses laporan keuangan go public 

sesuai yang dibutuhkan. 
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3.6.2 Jadwal Penelitian 

Penelitian yang dilakukan peneliti dengan menyesuaikan jadwal dari bulan 

September 2020 - Januari 2021. 

Kegiatan 
Sep Okt Nov Des Jan 

2020 2021 

Mengidentifikasi 

Masalah dan 

Merumuskan 
Masalah 

                    

Mengajukan Judul 

dan Tinjauan 

Pustaka 

                    

Pengumpulan 

Data-data yang 

akan diolah 

                    

Pengolahan dan 
Pengujian 

                    

Analisis keadaan 

hasil dan 

Pembahasan 

                    

Finalisasi Saran 

dan Kesimpulan 
                    

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian 

 

 

 

 


