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MOTTO 

 

“Life diligently and kindly” 

(BEN) 

 

“Tidak ada pemandangan yang lebih mengenaskan daripada seorang anak muda 

yang pesimis” 

(Mark Twain)  

 

“Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar 

dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri” 

(Raden Adjeng Kartini) 

 

“Semua yang dimulai dengan rasa marah, akan berakhir dengan rasa malu” 

(Benjamin Franklin) 
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ABSTRAK 

Arifah Sari Fauziah, NIM 1622100034, Skripsi, Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten. Pengaruh Likuiditas, 

Leverage, Arus Kas Operasi, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2017-2018. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel likuiditas, 

leverage, arus kas operasi, sales growth, dan ukuran perusahaan terhadap financial 

distress. Penelitian ini menganalisis perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2017-2018.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018. 

Metode pengumpulan menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan 

diperoleh sampel akhir sebanyak 112 perusahaan. Data tersebut dianalisis dengan 

metode uji analisis regresi linier berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas, sales growth, dan ukuran 

perusahaan berpengaruh  terhadap financial distress dengan arah negatif. Sedangkan 

leverage dan arus kas operasi tidak berpengaruh terhadap financial distress.  

 

Kata kunci:   Likuiditas, Leverage, Arus Kas Operasi, Sales Growth, Ukuran   

Perusahaan, dan  Financial Distress.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan merupakan salah satu pelaku dalam perekonomian 

Indonesia. Perusahaan satu dan yang lain akan  saling bersaing untuk menjadi 

yang terbaik. Perusahaan yang bereputasi baik dan sudah go public umumnya 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga saat ini sudah banyak perusahaan 

yang listing atau namanya tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perubahan 

kondisi perekonomian seringkali mempengaruhi kinerja keuangan, baik 

perusahaan kecil, menengah maupun besar. Menurut Liana dan Sutrisno (2014) 

jika manajemen tidak mampu  mengelola dengan baik maka bayangan penurunan 

kinerja keuangan bahkan bahaya kebangkrutan perusahaan akan dihadapi 

perusahaan. Menurut Al-Khatib dan Al-Horani (2012) dalam Sopian dan Rahayu 

(2017) kebangkrutan perusahaan akan mengakibatkan berbagai kerugian baik 

bagi pemegang saham, karyawan dan perekonomian nasional. 

Ancaman kerugian tersebut sebaiknya dihindari oleh pihak manajemen 

perusahaan dengan mengamati kinerja keuangan perusahaan. Menurut Widhiari 

dan Merkusiwati (2015) kinerja suatu entitas dapat dilihat dari analisis laporan 

keuangan. Hasil analisis laporan keuangan suatu entitas dapat dijadikan sebagai 

bahan pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi pemilik 
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perusahaan, manajer dan investor. Analisis rasio laporan keuangan juga bisa 

dijadikan sebagai suatu media untuk memprediksi kesulitan keuangan yang 

dihadapi oleh perusahaan. Menurut Brahmana (2007) dalam Widhiari dan 

Merkusiwati (2015) kesulitan keuangan terjadi karena kurangnya kemampuan 

entitas dalam mengerjakan dan menjaga stabilitas kinerja keuangan sehingga 

mengakibatkan suatu entitas berada dalam kondisi kerugian operasional dan 

bersih untuk periode bersangkutan.  

Financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi yang 

terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Financial distress dapat 

dilihat ketika perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban membayar hutang (Platt dan Platt, 2002). Informasi 

financial distress ini dapat dijadikan peringatan dini atas kebangkrutan sehingga 

manajemen dapat melakukan tindakan secara cepat untuk mencegah masalah 

sebelum terjadinya kebangkrutan (Astuti, 2019). Pada tahun 2017 terdapat 8 

perusahaan yang delisting dari Bursa Efek Indonesia, dua perusahaan diantaranya 

delisting karena melakukan merger. (www.sahamok.com).  

Permasalahan di atas dapat dihindari dengan mengawasi kinerja 

keuangan melalui rasio keuangan. Indikator kinerja keuangan yang pertama yaitu 

rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan melunasi 

utangnya pada saat jatuh tempo (utang dalam hal ini adalah kewajiban 

perusahaan). Menurut Brigham dan Houston (2010) rasio likuiditas adalah rasio 

http://www.sahamok.com/
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yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar perusahaan lainnya 

dengan kewajiban lancarnya. Dua rasio likuiditas yang sering digunakan adalah 

rasio lancar dan rasio quick (sering juga disebut acid test ratio). Dalam penelitian 

ini likuditas diukur menggunakan rasio lancar (current ratio). Jika  suatu 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perusahaan mulai lambat membayar 

tagihan (utang usaha), pinjaman bank, dan kewajiban lainnya yang akan 

meningkatkan kewajiban lancar. Jika kewajiban lancar naik lebih cepat dari aset 

lancar, rasio lancar akan turun, dan ini merupakan pertanda adanya masalah. 

Leverage timbul dari penggunaan dana yang berasal dari hutang. 

Leverage yang tinggi akan mengakibatkan perusahaan dalam kondisi financial 

distress apabila tidak diimbangi dengan dana dan aset yang memadai untuk 

melunasi hutang-hutangnya. Leverage diukur dengan menggunakan debt ratio 

dan debt to equity ratio (Ayu, Handayani, dan Topowijono, 2017). Dalam 

penelitian ini leverage diukur dengan menggunakan debt to equity ratio. 

Arus kas operasi merupakan aktivitas perusahaan yang terkait dengan 

laba, dan terkait dengan arus kas masuk dan keluarnya dana dari berbagai 

aktivitas operasi, seperti pemberian kredit kepada pelanggan, investasi dalam 

persediaan, perolehan kredit dari pemasok. Selain itu jumlah arus kas yang 

berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari 

operasi perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi 

pinjaman, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan 
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pada sumber pendanaan dari luar. Dengan kondisi demikian maka arus kas 

operasi dapat dijadikan indikator oleh pihak kreditor untuk mengetahui kondisi 

keuangan perusahaan, hal ini dapat disebabkan arus kas operasi sangat terkait 

dengan aktivitas utama perusahaan dan menggambarkan kondisi perusahaan 

dalam memprediksi financial distress. (Radiansyah, 2013). 

Indikator selanjutnya dalam penelitian ini yaitu rasio pertumbuhan 

penjualan (sales growth). Menurut Kasmir (2010) rasio pertumbuhan 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi 

ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Sales 

growth menggambarkan bagaimanakah presentase penjualan perusahaan dari 

tahun ke tahun. Rasio sales growth yang meningkat menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu menjalankan dan mencapai target perusahaan karena 

presentase penjualan yang meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Harahap 

(2010) dalam Amanda dan Tasman (2019) rasio sales growth digunakan untuk 

mengukur tingkat pertumbuhan penjualan dalam satu periode. 

Perusahaan dengan pertumbuhan yang positif memberikan suatu tanda 

bahwa ukuran perusahaan tersebut semakin berkembang dan mengurangi 

kecenderungan ke arah kebangkrutan. Untuk mempunyai pertumbuhan yang 

positif, perusahaan seharusnya mempunyai akses pasar yang baik dan akses 

operasional yang lebih luas sehingga memiliki kemudahan untuk mendapatkan 

dana dalam jangka pendek dan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan 
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perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar akan lebih mampu untuk 

menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi dan mempertahankan 

kelangsungan usahanya.  

Ukuran suatu perusahaan menggambarkan seberapa besar total aset 

yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset yang 

besar menunjukkan sinyal yang positif bagi kreditur sebab perusahaan akan 

mudah melakukan diversifikasi dan mampu melunasi kewajiban di masa depan, 

sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya financial distress (Nora, 

2016).  

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi financial 

distress perusahaan telah banyak dilakukan namun masih menunjukkan hasil 

yang berbeda-beda, seperti Widhiari dan Merkusiwati (2015) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh likuiditas, leverage, operating capacity, dan sales 

growth terhadap financial distress”. Hasilnya menunjukkan bahwa rasio 

likuiditas mempengaruhi financial distress pada perusahaan manufaktur dengan 

arah negatif. Ayu, dkk (2017) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

likuiditas, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap financial 

distress”. Hasilnya menujukkan current ratio tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap financial distress. Berbeda dengan Aisyah, dkk (2017) dalam 

penelitiannya yang berjudul “pengaruh likuiditas, rasio aktivitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio leverage terhadap financial distress”. Hasilnya 
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menunjukkan bahwa secara parsial variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

financial distress.   

Budiarso (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh struktur 

kepemilikan, likuiditas, leverage terhadap financial distress”. Hasilnya 

menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki kontribusi terhadap financial 

distress. Sari (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis pengaruh rasio 

keuangan terhadap financial distress pada perusahaan property dan real estate 

yang terdaftar di BEI tahun 2011” menunjukkan hasil bahwa financial leverage 

tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sedangkan Burhanudin, 

dkk (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “analisis pengaruh likuiditas, 

leverage, sales growth terhadap financial distress” menunjukkan hasil bahwa 

secara parsial leverage berpengaruh signifikan terhadap financial distress.  

Radiansyah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

efisiensi operasi, arus kas operasi, dan pertumbuhan perusahaan dalam 

memprediksi financial distress pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2011” menunjukkan hasil bahwa arus kas 

operasi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dalam memprediksi financial 

distress. Sedangkan menurut Febriyan dan Prasetyo (2019) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh arus kas operasi, likuiditas. leverage, diversifikasi, dan 

ukuran perusahaan terhadap financial distress” menunjukkan hasil tidak terdapat 
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cukup bukti bahwa arus kas operasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

financial distress suatu perusahaan.   

Widarjo dan Setiawan (2009) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh rasio keuangan terhadap financial distress perusahaan otomotif” 

menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap 

financial distress perusahaan. Widhiari dan Merkusiwati (2015) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pengaruh likuiditas, leverage, operating capacity, 

dan sales growth terhadap financial distress” menunjukkan hasil bahwa sales 

growth mampu mempengaruhi financial distress pada perusahaan manufaktur 

dengan arah negatif. Sedangkan pada penelitian Sari (2018) yang berjudul 

“Analisis pengaruh rasio keuangan terhadap financial distress pada perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2011” menunjukkan hasil 

bahwa rasio pertumbuhan yang diukur dengan presentase penjualan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress.  

Putri dan Merkusiwati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh mekanisme corporate governance, likuiditas, leverage, dan ukuran 

perusahaan pada financial distress” menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada financial distress. Febriyan dan 

Prasetyo (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh arus kas operasi, 

likuiditas, leverage, diversifikasi dan ukuran perusahaan terhadap financial 

distress” menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat cukup bukti bahwa ukuran 
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perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress suatu 

perusahaan. Sedangkan menurut Christine, dkk (2019) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh profitabilitas, leverage, total arus kas, dan ukuran perusahaan 

terhadap financial distress pada perusahaan property dan real estate yang terdapat 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017” menunjukkan hasil bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan 

property dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017. 

Penelitian mengenai indikator yang mempengaruhi financial distress 

suatu perusahaan menjadi sangat penting dilakukan untuk pihak manajemen guna 

mengantisipasi risiko kebangkrutan pada masa yang akan datang, demi 

mempertahankan reputasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholders). Yolanda dan Tasman (2019) ada berbagai cara untuk menentukan 

perusahaan yang mengalami financial distress  seperti Lau (1987) dan Hill et al 

(1996) menggunakan penghentian pembayaran dividen dalam menentukan 

perusahaan yang mengalami financial distress. Whitaker (1999) menggunakan 

laba operasi negatif sebagai penentu perusahaan yang mengalami financial 

distress. Tjiptono dan Hendry (2001) dalam Nukmaningtyas dan Worokinasih 

(2018) menyatakan bahwa EPS merupakan komponen penting pertama yang 

harus diperhatikan dalam melakukan analisis perusahaan, karena EPS 

menunjukkan seberapa besar keuntungan (return) yang diperoleh investor atau 

pemegang saham per lembar saham.  
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Beberapa penelitian menunjukkan EPS berhubungan dengan kondisi 

financial distress diantaranya, Putri dan Merkusiwati (2014) menyatakan EPS 

dapat menggambarkan seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan 

keuntungan per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemilik perusahaan. 

Elloumi dan Gueyie (2001) dalam Rahmawati dan Hadiprajitno (2015) 

menyatakan bahwa financial distress diartikan sebagai perusahaan yang memiliki 

EPS negatif selama dua tahun berturut-turut atau lebih. 

Alasan peneliti ingin meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi financial distress ini karena pada penelitian terdahulu masih 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berbeda dengan penelitian sebelumnya 

penelitian ini menambahkan variabel lain yaitu arus kas operasi karena masih 

belum banyak yang meneliti pengaruh arus kas operasi terhadap financial 

distress. Penelitian ini menggunakan Earning Per Share (EPS) negatif selama dua 

tahun berturut-turut dalam mengukur financial distress. Selain itu peneliti 

menggunakan perusahaan manufaktur sebagai obyek penelitian. 

Penelitian ini memilih perusahaan manufaktur karena sektor ini 

memberikan kontribusi cukup besar pada perekonomian di Indonesia. Namun 

pada tahun 2018 pertumbuhan industri manufaktur baik besar maupun sedang 

naik agak melambat dibandingkan pada tahun 2017. Kepala Badan Pusat Statistik 

(BPS) juga menyatakan ekspor barang produksi di Indonesia melemah terhadap 
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negara-negara lain diluar dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan China. 

(www.liputan6.com) 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud 

meneliti dengan judul: “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Arus Kas Operasi, 

Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017-2018’’.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018?  

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018? 

3. Apakah arus kas operasi  berpengaruh terhadap financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode    

2017-2018?  

4. Apakah sales growth berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2018?  

http://www.liputan6.com/
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5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode    

2017-2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun       

2017-2018. 

2. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018. 

3. Untuk menguji pengaruh arus kas operasi terhadap financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun       

2017-2018. 

4. Untuk menguji pengaruh sales growth terhadap financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun       

2017-2018. 

5. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun       

2017-2018. 
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D. Manfaat Penelitian 

Mengacu pada tujuan yang akan diwujudkan melalui penelitian ini, maka 

manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan (manajemen 

perusahaan, investor, kreditur, pemerintah dan masyarakat) mengenai 

pengaruh likuiditas, leverage, arus kas operasi, sales growth, dan ukuran 

perusahaan dalam memprediksi financial distress kemudian mengambil 

langkah dan keputusan guna melakukan pencegahan financial distress. 

2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana dan sumber 

informasi sehingga pemahaman terkait faktor-faktor yang mempengaruhi 

financial distress pada perusahaan semakin luas dan lengkap, segaligus dapat 

dijadikan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diungkapkan 

di muka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini. 

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa likuiditas yang diproksikan 

menggunakan current ratio (CR) berpengaruh negatif terhadap financial 

distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017-2018. 

2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa leverage yang diproksikan 

menggunakan debt to equity ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap financial 

distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017-2018. 

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa arus kas operasi yang diproksikan 

menggunakan kelompok efficiency ratio dengan cash flow to sales  tidak 

berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018. 

4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan (sales 

growth) berpengaruh negatif terhadap financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018. 
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5. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan 

menggunakan logaritma natural total aset berpengaruh negatif terhadap 

financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2017-2018. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Bagi perusahaan, senantiasa harus memperhatikan yang berkaitan dengan 

kinerja keuangan perusahaan melalui rasio-rasio keuangan atas laporan 

keuangan, sehingga dapat diperolah dasar untuk melakukan tindakan-tindakan 

pencegahan terjadinya financial distress. Berdasarkan hasil penelitian ini 

untuk mengatasi masalah financial distress dapat dilakukan dengan 

pengelolaan aktiva lancar yang efektif agar terhindar dari risiko gagal bayar 

atas kewajiban jangka pendeknya, peningkatan promosi penjualan untuk 

meningkatkan sales growth, dan pengelolaan aset yang optimal, karena dalam 

penelitian ini terbukti likuiditas, sales growth dan ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap financial distress.  

2. Bagi calon investor, diharapkan untuk lebih selektif sebelum melakukan 

investasi dengan mempertimbangkan likuidias, sales growth, dan ukuran 

perusahaan karena dalam penelitian ini terbukti mampu mempengaruhi 

kondisi financial distress. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya agar memilih perusahaan yang sering mengalami 

financial distress, serta menambah faktor-faktor lain selain rasio keuangan 

yang kemungkinan dapat mempengaruhi financial distress misalnya 

mekanisme good corporate governance serta kondisi ekonomi. Kemudian, 

peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan proksi lain sebagai penentu 

perusahaan yang mengalami financial distress seperti menggunakan laba 

operasi negatif atau interest coverage ratio. 
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