
ABSTRAK 

 Nandini Astiwi Sani, Nomor Induk Mahasiswa 152160133, Jurusan 

Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. Judul Penelitian ini ialah 

“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

melalui Financial Distress sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada 

Perusahaan Sub Sektor Good Consumers yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2016-2018)2020” Dosen Pembimbing Indro Herry Mulyanto dan Sigit 

Haryono. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas, 

Likuiditas, Solvabilitas dan Financial Distress secara langsung terhadap Nilai 

Perusahaan. Jenis penelitian ini ialah explanatory research. Teknik pengambilan 

sampel yang dilakukan ialah purposive sampling. Populasi pada penelitian ini 

ialah sebanyak 56 perusahaan dan setelah diseleksi melalui kriteria yang telah 

ditentukan oleh peneliti, maka ditemukan ukuran sampel sebanyak 14 perusahaan. 

Teknik analisis data menggunakan Analisis Statistik Deskriptif dan Analisis 

Statistik Inferensial yang menggunakan metode statistik Path Analysis (Analisis 

Jalur). 

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Solvabilitas (X2) berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Financial Distress (Z) dengan t-statistic 6,186 >         

t-tabel sebesar 1,96 dan nilai P value 0,000 < nilai sig sebesar 0,05. Financial 

Distress (Z) berpengaruh tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan (Y) dengan t-

statistic 0,987 < t-tabel sebesar 1,96 dan nilai P value 0,324 > nilai sig sebesar 

0,05. Solvabilitas (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Perusahaan 

(Y) dengan t-statistic 2,079 > t-tabel sebesar 1,96 dan nilai P value 0,038 <  nilai 

sig sebesar 0,05. Likuiditas (X3) berpengaruh tidak signifikan terhadap Financial 

Distress (Z) dengan t-statistic 1,204 987 < t-tabel sebesar 1,96 dan nilai P value 

0,306 > nilai sig sebesar 0,05. Likuiditas (X3) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan (Y) dengan t-statistic 3,574 > t-tabel sebesar 1,96  dan 

nilai P value 0,000 < nilai sig sebesar 0,05. Profitabilitas (X1) berpengaruh positif 

signifikan terhadap Financial Distress  (Z) dengan t-statistic 5,494 > t-tabel 

sebesar 1,96 dan nilai P value 0,000 < nilai sig sebesar 0,05. Profitabilitas (X1) 

berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan (Y) dengan t-statistic 2,106 >        

t-tabel sebesar 1,96 dan nilai P value 0,016 < nilai sig sebesar 0,05. 

 Saran untuk perusahaan agar meningkatkan Profitabilitas, Likuiditas, dan 

Solvabilitas serta menekan terjadinya Financial Distress agar Nilai Perusahaan 

baik dengan memperhatikan hutang jangka pendek, aktiva lancar, total hutang, 

modal, total aktiva. Saran untuk peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian 

dan pengujian lebih lanjut dengan menambah tahun penelitian agar jauh lebih baik 

dalam menilai Nilai Perusahaan dengan menggunakan Profitabilitas, Likuiditas, 

Solvabilitas serta Financial Distress. 
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