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ABSTRAK 

 

Krisis yang terjadi di Amerika Serikat dan meluas hingga ke Indonesia 
menyebabkan banyak investor asing menarik kembali investasi mereka. 
Hilangnya sumber dana asing akhirnya mengganggu aktivitas operasional 
perusahaan sehingga laba yang dihasilkan tidak optimal sedangkan ada kewajiban 
yang harus dilunasi yang kemudian menyebabkan financial distress. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, profitabilitas, leverage, dan 
aktivitas terhadap financial distress.Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan jasa dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
tahun 2008 hingga tahun 2009. sampel dipilih menggunakan metode purposive 

sampling melalui kriteria-kriteria tertentu sehingga diperoleh sampel sebanyak 
436 sampel data dengan pengujian financial distress menggunakan Grover model. 
Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi multinomial logistik 
(multinomial logistic regression) dengan bantuan software SPSS 2.0. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap 
financial distress pada perusahaan dengan kondisi keuangan antara sehat dan 
financial distress (grey). Profitabilitas dan aktivitas berpengaruh negatif terhadap 
financial distress pada perusahaan dengan kondisi keuangan sehat. Leverage 

bepengaruh positif terhadap financial distress pada perusahaan dengan kondisi 
keuangan sehat. 

 
Kata kunci: likuiditas, profitabilitas, leverage, grover model, financial distress. 
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