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MOTTO 

 

 

 

“By casting all your cares on Him because He cares for yo  u.” 

(1 Peter 5:7) 

 

“Always rejoice, constantly pray, in everything give thanks. For this is God’s will 

for you in Christ Jesus” 

(1 Thessalonians 5:16-18) 

 

“Whatever you are doing, work at it with enthusiasm, as to the Lord and not for 

people” 

(Kolose 3:23) 

 

“Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved.” 

(Winnie The Pooh) 

 

 “Slow progress is better than no progress.” 

(Anonym) 

 

"The only way out is through."  

(Robert Frost) 

 



 

vi 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Segala puji syukur dan terima kasih peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan 

Yesus Kristus untuk segala berkat, penyertaan dan kasih sayang yang Engkau 

berikan ini, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Peneliti persembahkan skripsi ini kepada pihak-pihak sebagai berikut ini. 

1. Mama tercinta, Sri Widayati terima kasih untuk setiap doa yang selalu engkau 

panjatkan serta usaha dan dukungan yang selalu diberikan selama ini. 

2. Nenek Tumilah Suhardi, Papa Johanis Joseph Cornele de Fretes, om dan tante 

serta sepupu-sepupu yang tersayang. 

3. Teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan 2015 yang selalu memberikan 

semangat. 

4. Sahabat-sahabat, Agnes Dwi Martina, Yiska Pratiwi, Ainul Mardiah, Jihan 

Faizatul R, Irhamiah M, Annisa Maqvira, Suci Firmasyah, Fitriyani Abdullah, 

Fatimah S La H dan yang belum disebutkan satu per satu tetapi akan selalu 

terucap dalam do’a, terima kasih atas dukungan dan motivasi selama ini. 

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi khususnya dosen Program Studi Akuntansi 

yang peneliti hormati, terima kasih atas ilmu yang diberikan, bimbingan, serta 

arahannya selama ini. 

6. Almamaterku Universitas Widya Dharma Klaten. 

 

  



 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur dan terima kasih peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan 

Yesus Kristus untuk segala berkat, penyertaan dan kasih sayang yang Engkau 

berikan ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Likuiditas, Aktivitas, Sales Growth, dan Kepemilikan 

Institusional terhadap Financial Distress dengan Profitabilitas sebagai Variabel 

Pemoderasi”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan kelulusan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Universitas Widya 

Dharma Klaten.  

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan dan kesalahan. 

Diharapkan pada penelitian mendatang ada perbaikan demi kesempurnaan hasil 

penelitian selanjutnya. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan 

terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut ini. 

1. Bapak Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Dharma 

Klaten. 

2. Bapak Dr. Sutrisno Badri, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Widya Dharma Klaten. 

3. Bapak Agung Nugroho Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA., selaku Ketua 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma 

Klaten. 



 

viii 
 

4. Bapak Agung Nugroho Jati, S.E., M.Si., M.Pd., Ak., CA., selaku Dosen 

Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan bimbingan dan 

pengarahan kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. 

5. Ibu Cahaya Nugrahani, S.E., M.Si., selaku Dosen pembimbing Pendamping 

yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan 

kepada peneliti. 

6. Segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma 

Klaten, terima kasih telah memberi bekal dan ilmu pengetahuan selama masa 

perkuliahan.  

7. Mama tercinta, Sri Widayati terima kasih untuk setiap doa yang selalu engkau 

panjatkan serta usaha dan dukungan yang selalu diberikan selama ini. 

8. Nenek Tumilah Suhardi, Papa Johanis Joseph Cornele de Fretes, om dan tante 

serta sepupu-sepupu yang tersayang. 

9. Teman-teman seperjuangan akuntansi angkatan 2015 yang selalu memberikan 

semangat. 

10. Sahabat-sahabat, Agnes Dwi Martina, Yiska Pratiwi, Ainul Mardiah, Jihan 

Faizatul R, Irhamiah M, Annisa Maqvira, Suci Firmasyah, Fitriyani Abdullah, 

Fatimah S La H terima kasih atas dukungan dan motivasi selama ini. 

11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

memberikan bantuan maupun motivasi agar peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih. 



 

ix 
 

12. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for 

doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna 

thank me for never quitting, for just being me at all times. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak 

kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai 

pihak sehingga dapat menjadi masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan peneliti. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya. 

Klaten, 24 Agustus 2021 

Peneliti 

 

 

Iesous Rismilda de Fretes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................  iii 

HALAMAN PERNYATAAN .......................................................................  iv 

HALAMAN MOTTO ....................................................................................  v 

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................  vi 

KATA PENGANTAR ...................................................................................  vii 

DAFTAR ISI ..................................................................................................  x 

DAFTAR GAMBAR .....................................................................................  xiii 

DAFTAR TABEL ..........................................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................  xv 

ABSTRAK .....................................................................................................  xvi 

ABSTRACT ...................................................................................................  xvii 

BAB I PENDAHULUAN ..............................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah .....................................................................  1 

B. Rumusan Masalah ..............................................................................  8 

C. Tujuan Penelitian ...............................................................................  9 

D. Manfaat Penelitian .............................................................................  10 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................  12 

A. Tinjauan Pustaka ................................................................................  12 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) ................................................  12 



 

xi 
 

2. Laporan Keuangan .......................................................................  13 

3. Financial Distress ........................................................................  14 

4. Likuiditas .....................................................................................  17 

5. Aktivitas .......................................................................................  18 

6. Sales Growth ................................................................................  19 

7. Kepemilikaan Institusional...........................................................  20 

8. Profitabilitas .................................................................................  21 

B. Pengembangan Hipotesis ...................................................................  23 

C. Model Penelitian ................................................................................  31 

BAB III METODE PENELITIAN.................................................................  32 

A. Populasi dan Sampel Penelitian .........................................................  32 

B. Jenis dan Sumber Data .......................................................................  33 

C. Metode Pengumpulan Data ................................................................  33 

D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel ..................  34 

E. Metode Analisis Data .........................................................................  37 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .......................................................  43 

A. Deskripsi Objek Penelitian .................................................................  43 

B. Uji Analisis Statistik Deskriptif .........................................................  46 

C. Analisis Regresi Logistik ...................................................................  48 

1. Uji Keseluruhan Model (Overall Fit Model Test) .......................  49 

2. Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Test) ..............................  49 

3. Koefisien Determinan (Nagelkerke R Square) .............................  50 

4. Tabel Klasifikasi 2x2 ...................................................................  51 



 

xii 
 

D. Uji Hipotesis ......................................................................................  52 

1. Uji Regresi Logistik .....................................................................  52 

2. Uji Moderate Regression Analysis (MRA) ..................................  55 

E. Pembahasan ........................................................................................  57 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ..............................................................  63 

A. Simpulan ............................................................................................  63 

B. Saran ...................................................................................................  64 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................  66 

LAMPIRAN  



 

xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian .....................................................................  31 

 

 



 

xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1 Penentuan Sampel ..................................................................  43 

Tabel 4.2 Daftar Sampel Perusahaan ......................................................  44 

Tabel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif ..................................................  46 

Tabel 4.4 Hasil Uji Keseluruhan Model .................................................  49 

Tabel 4.5 Hasil Uji Kelayakan Model ....................................................  50 

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi ............................................  50 

Tabel 4.7  Hasil Tabel Klasifikasi ...........................................................  51 

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Logistik ......................................................  52 

Tabel 4.9 Hasil Uji Moderate Regression Analysis ................................  55  



 

xv 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1  Sampel dan Variabel Penelitian 

Lampiran 2 Output Uji Analisis Statistik Deskriptif 

Lampiran 3 Output Uji Regresi Logistik 

Lampiran 4 Output Uji Moderate Regression Analysis (MRA) 



 

xvi 
 

ABSTRAK 

 

Iesous Rismilda de Fretes, NIM 1522100928. Program Studi Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten, Judul Skripsi: “Pengaruh 

Likuiditas, Aktivitas, Sales Growth, dan Kepemilikan Institusional terhadap 

Financial Distress dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi”. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) pengaruh likuiditas 

terhadap financial distress, (2) pengaruh aktivitas terhadap financial distress, (3) 

pengaruh sales growth terhadap financial distress, (4) pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap financial distress, (5) pengaruh profitabilitas dalam 

memoderasi pengaruh likuiditas terhadap financial distress, (6) pengaruh 

profitabilitas dalam memoderasi pengaruh aktivitas terhadap financial distress, (7) 

pengaruh profitabilitas dalam memoderasi pengaruh sales growth terhadap 

financial distress, dan (8) pengaruh profitabilitas dalam memoderasi pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap financial distress. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Sampel dalam penelitian ini 

diambil dengan menggunakan purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 72 

perusahaan. 

Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi logistik dan uji 

moderate regression analysis (MRA). Hasil analisis regresi logistik dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas, aktivitas, dan sales growth 

berpengaruh negatif terhadap financial distress, tetapi kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap financial distress, sedangkan untuk uji MRA 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan dalam 

memperlemah pengaruh likuiditas terhadap financial distress, profitabilitas 

berpengaruh secara signifikan dalam memperkuat aktivitas dan sales growth 

terhadap financial distress, tetapi profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap financial distress.   

 

Kata kunci: Likuiditas (CR), Aktivitas (TATO), Sales Growth, Kepemilikan 

Institusional, Profitabilitas (ROA), Financial Distress (ICR) 
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ABSTRACT 

 

Iesous Rismilda de Fretes, NIM 1522100928. Accounting Departement 

Faculty of Economics, Widya Dharma University Klaten, Thesis Title: " The Effect 

of Liquidity, Activities, Sales Growth, and Institutional Ownership on Financial 

Distress with Profitability as Moderating Variable ".  

The purpose of this study was to examine (1) the effect of liquidity on 

financial distress, (2) the effect of activity on financial distress, (3) the effect of 

sales growth on financial distress, (4) the effect of institutional ownership on 

financial distress, (5) the effect of profitability. in moderating the effect of liquidity 

on financial distress, (6) the effect of profitability in moderating the effect of 

activity on financial distress, (7) the effect of profitability in moderating the effect 

of sales growth on financial distress, and (8) the effect of profitability in 

moderating the effect of institutional ownership on financial distress. 

The population in this study were manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange from 2016 to 2018. The sample in this study was taken 

using purposive sampling, obtained a sample of 72 companies. 

The hypothesis was tested using logistic regression analysis and moderate 

regression analysis (MRA). The results of the logistic regression analysis in this 

study indicate that liquidity, activity, and sales growth have a negative effect on 

financial distress, but institutional ownership has no effect on financial distress, 

while the MRA test shows that profitability has a significant effect on weakening 

the influence of liquidity on financial distress, profitability has a significant effect 

on strengthening activity and sales growth on financial distress, but profitability is 

not able to moderate the effect of institutional ownership on financial distress. 

 

Keywords: Liquidity (CR), Activity (TATO), Sales Growth, Institutional 

Ownership, Profitability (ROA), Financial Distress (ICR) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi saat ini persaingan dunia usaha semakin kuat. Hal 

ini dapat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian secara nasional 

maupun internasional. Perusahaan yang mampu bersaing akan bertahan hidup, 

sebaliknya perusahaan yang tidak mampu bersaing akan mengalami kesulitan 

keuangan (financial distress) bahkan mengarah pada kebangkrutan (Nora, 

2016).  

Perekonomian Indonesia saat ini menghadapi tantangan seperti 

adanya perlambatan ekonomi global, nilai tukar rupiah yang terus melemah 

serta inflasi yang semakin tinggi. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi 

pada tahun 2016 sebesar 5,0% (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan 

dengan tahun 2015 yang sebesar 4,9% (YoY). Sedangkan di tahun 2017, 

ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1% atau lebih tinggi dari tahun 2016 

yang besarnya 5,0%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh terus membaiknya 

perekonomian negara-negara di dunia dan harga komoditas global. 

Ketidakpastian perekonomian global masih menjadi tantangan bagi Indonesia 

hingga akhir 2018. Meskipun begitu, perekonomian Indonesia pada triwulan 

IV tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 5,18% (YoY), meskipun sedikit lebih 

rendah dibandingkan triwulan IV tahun 2017 yang sebesar 5,19% (YoY). 

Pertumbuhan tersebut dipengaruhi kondisi perekonomian global yang 
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mengalami perlambatan, dan volume perdagangan dunia yang menurun akibat 

perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok (www.bappenas.go.id).  

Hal tersebut menyebabkan kekhawatiran terhadap kondisi kinerja 

masa depan perekonomian serta kondisi bisnis atau usaha khususnya Indonesia 

menjadi kurang baik. Banyak hal yang ditimbulkan dari kondisi 

ketidakstabilan ini yang berdampak negatif pada berbagai sektor yang ada 

khususnya perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Perusahaan 

manufaktur merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi sangat 

penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang dikutip pada 

laman www.kemenperin.co.id bahwa “Industri manufaktur merupakan tulang 

punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu menjadi sektor 

andalan dalam memacu pemerataan terhadap pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat yang inklusif.”  

Walaupun begitu pertumbuhan di beberapa sektor ekonomi industri 

manufaktur mengalami pertumbuhan negatif sehingga menyebabkan 

perusahaan-perusahaan yang tercatat keluar (delisting) dari Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai 

perusahaan yang delisting sepanjang tahun 2016 sampai 2018 tercatat 

sebanyak 12 perusahaan dan 4 diantaranya termasuk perusahaan yang 

bergerak di sektor manufaktur yaitu Sorini Agro Asia Corporindo Tbk, PT Dwi 

Aneka Jaya Kemasindo Tbk, Jaya Pari Steel Tbk, dan Taisho Pharmaceutical 

Indonesia Tbk. 

http://www.bappenas.go.id/
http://www.kemenperin.co.id/
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Delisting terjadi karena keadaan perusahaan yang tidak mampu 

bersaing dan bertahan sehingga perusahaan tersebut mengalami kesulitan 

keuangan (financial distress) dan pada akhirnya mengarah pada kebangkrutan. 

Perkembangan perusahaan yang delisting atau diindikasikan bangkrut dari 

tahun 2016-2018 terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 perusahaan yang 

terdaftar cukup dapat bertahan, akan tetapi di tahun 2017 perusahaan yang ter-

delisting mengalami kenaikan yang cukup tajam yaitu sebanyak 8 perusahaan 

kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 yaitu sebanyak 4 perusahaan 

yang ter-delisting. Hal tersebut dipengaruhi kondisi perekonomian global yang 

mengalami perlambatan, dan volume perdagangan dunia yang menurun akibat 

perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. 

Financial distress terjadi akibat perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan. Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan maka manajemen 

perusahaan harus berhati-hati karena mungkin saja hal ini akan menjadi 

pertanda bahwa perusahaan tersebut sudah masuk pada tahap kebangkrutan 

dan hal tersebut akan mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan 

modalnya. Sehingga, perusahaan hendaknya dapat menunjukkan kinerja 

perusahaan yang baik untuk memperoleh suntikan dana untuk kelangsungan 

dari usaha yang dijalankan (Githa, 2018).  

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 perusahaan, 

manajer dan investor. Analisis rasio laporan keuangan juga dapat dijadikan 
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sebagai suatu media untuk memprediksi kesulitan keuangan yang dihadapi 

oleh perusahaan (Ni Luh Made, 2015). 

Financial distress dapat dialami oleh setiap perusahaan, baik 

perusahaan yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil karena banyak 

faktor penyebab financial distress. Rahmy (2015) menguji faktor-faktor yang 

dapat memprediksi kondisi financial distress yaitu profitabilitas, financial 

leverage, sales growth, dan aktivitas. 

I Gusti et al (2015) menguji faktor-faktor yang dapat memprediksi 

kemungkinan terjadinya financial distress ialah corporate governance yang 

diterapkan oleh suatu perusahan. Faktor-faktor yang digunakan pada tata 

kelola perusahaan ialah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

keberadaan komisaris independen dalam perusahaan serta jumlah dewan 

direksi dalam perusahaan. Indikator keuangan serta ukuran perusahaan 

ditambahkan juga sebagai faktor yang mempredikasi financial distress. Selain 

faktor sebelumnya ada faktor operating capacity digunakan untuk 

mempredikasi financial distress seperti penelitian Ni Luh Made et al (2015). 

Lili W. Harahap (2017) melakukan pengujian berbeda dengan menambahkan 

faktor firm size untuk memprediksi financial distress. Dari banyak faktor-

faktor peneliti mengambil variabel dari penelitian terdahulu yang hasilnya 

belum konsisten. Ada 4 faktor yang diambil untuk menjadi variabel bebas 

yaitu likuiditas, aktivitas, sales growth, dan kepemilikan institusional. 

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu entitas dalam menutupi 

kewajiban lancar perusahaan dengan memanfaatkan aktiva lancarnya. 
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Perusahaan yang likuid biasanya memiliki kinerja yang bagus dan akan 

menghindarkan perusahaan dari kemungkinan terjadinya financial distress. 

Penelitian Ni Luh Made et al. (2015), I Gusti et al. (2015), dan Ni Luh Kade 

et al. (2016) berhasil menunjukkan bahwa rasio likuiditas perusahaan 

berpengaruh negatif tehadap financial distress. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Nora (2016), Wiwin et al. (2017), dan Githa et al. (2018) 

mengatakan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. 

Aktivitas merupakan kegiatan entitas atau perusahaan dalam 

mengelolah aset sehingga dapat menghasilkan pendapatan. Menurut Harahap 

(2009:308), rasio aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan 

perusahaan dalam menjalankan operasionalnya baik dalam kegiatan penjualan, 

pembelian dan kegiatan lainya. Penelitian Rahmy (2015) menyatakan bahwa 

aktivitas tidak berpengaruh terhadap financial distress. Sedangkan penelitian 

Ardian et al. (2017) menyatakan bahwa aktivitas berpengaruh terhadap 

financial distress. 

Sales growth atau pertumbuhan penjualan merupakan kemampuan 

entitas atau perusahaan dalam meningkatkan penjualannya dari satu periode 

ke periode selanjutnya. Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur 

seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di 

dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum (Fahmi, 2014). 

Berdasarkan penelitian Ni Luh Made et al. (2015) menyatakan bahwa sales 

growth berpengaruh negatif terhadap financial distress. Sedangkan penelitian 
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Wiwin et al. (2017) menyatakan terdapat hubungan positif antara sales growth 

dengan financial distress. Hal ini berbeda dengan penelitian Rahmy (2015) 

dan Nora (2016) yang menyatakan bahwa sales growth tidak berpengaruh 

terhadap financial distress. 

Kepemilikan institusional adalah jumlah proporsi saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi atau badan usaha atau organisasi (Nora, 2016). 

Penelitian Nora (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. Sedangkan dalam penelitian I Gusti 

et al. (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap financial distress. 

Penelitian mengenai likuiditas, aktivitas, sales growth, dan 

kepemilikan institusional terhadap financial distress, dan beberapa 

menjadikan profitabilitas sebagai pemoderasi telah banyak dilakukan, namun 

hasil penelitian tidak konsisten. Beberapa penelitian terdahulu seperti 

penelitian Ni Luh Kade et al. (2016), menyebutkan bahwa profitabilitas 

memoderasi dengan memperlemah pengaruh variabel likuiditas terhadap 

financial distress, sedangkan penelitian penelitian Handayani et al. (2020) 

yang menyebutkan bahwa profitabilitas memoderasi dengan memperkuat 

pengaruh likuiditas terhadap financial distress. Berbeda dengan penelitian 

oleh Andiyanti (2018), dan Janna (2018) yang menyebutkan bahwa 

profitabilitas tidak memoderasi pengaruh likuiditas terhadap financial distress. 

Penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan profitabilitas sebagai variabel 

moderasi seperti penelitian Handayani et al. (2019) menyebutkan bahwa 
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profitabilitas tidak memoderasi pengaruh sales growth terhadap financial 

distress. Penelitian Wilujeng (2020) menyebutkan bahwa profitabilitas tidak 

memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial distress. 

Dari penelitian terdahulu memiliki hasil yang tidak konsisten. Oleh karena 

adanya ketidakkonsistenan pada penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik 

untuk menjadikan kembali profitabilitas sebagai variabel moderating 

(pemoderasi).  

Menurut Nuryaman dan Christina (2015:43) variabel moderating 

adalah variabel yang kedudukannya dapat mempengaruhi (memperlemah atau 

memperkuat) hubungan langsung variabel independen dengan variabel 

dependen. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan profitabilitas 

sebagai variabel pemoderasi yang dimaksudkan untuk memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara likuiditas, aktivitas, sales growth, dan 

kepemilikan institusional terhadap prediksi financial distress. 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu entitas atau perusahaan 

dalam menghasilkan profit atau laba (keuntungan). Profitabilitas dipilih karena 

setiap keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan produksinya akan 

mampu menambah aktiva perusahaan serta dapat digunakan untuk membayar 

kewajiban perusahaan. Laba yang didapatkan akan digunakan kembali sesuai 

kepentingan perusahaan. Perusahaan yang tidak mendapatkan laba akan 

menggunakan aktiva yang dimiliki untuk membiayai operasional, membayar 

dividen, dan membayar utang. Jika aktiva yang dimiliki tidak cukup maka 

pembayaran tersebut akan tertunda (Ni Luh Kade, 2016). Semakin besar 
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profitabilitas perusahaan maka kemungkinan perusahaan mengalami financial 

distress semakin kecil, dan begitu sebaliknya. Oleh karena itu hal ini dapat 

menjadi pusat perhatian banyak pihak seperti pemegang saham, kreditor, 

maupun pihak eksternal lain.  

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terdapat research gap 

berupa hasil yang tidak konsisten, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

kembali dengan menggabungkan beberapa variabel yang telah diuji dalam 

model penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Likuiditas, Aktivitas, 

Sales Growth, dan Kepemilikan Institusional terhadap Financial Distress 

dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, 

maka rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut ini. 

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018? 

2. Apakah aktivitas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018? 

3. Apakah sales growth berpengaruh terhadap financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap financial distress 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018? 
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5. Apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap 

financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2016-2018?  

6. Apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh aktivitas terhadap 

financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 

2016-2018? 

7. Apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh sales growth 

terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2016-2018? 

8. Apakah profitabilitas mampu memoderasi pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2016-2018? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.  

2. Untuk menguji pengaruh aktivitas terhadap financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 

3. Untuk menguji pengaruh sales growth terhadap financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 
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4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial 

distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-

2018. 

5. Untuk menguji peran profitabilitas dalam memoderasi pengaruh likuiditas 

terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2016-2018. 

6. Untuk menguji peran profitabilitas dalam memoderasi pengaruh aktivitas 

terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2016-2018. 

7. Untuk menguji peran profitabilitas dalam memoderasi pengaruh sales 

growth terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 

8. Untuk menguji peran profitabilitas dalam memoderasi pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini. 

1. Bagi investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor 

dan calon investor mengenai pengaruh likuiditas, aktivitas, sales growth 

dan kepemilikan institusional terhadap financial distress, yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang 
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tepat untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

mengaplikasikan variabel likuiditas, aktivitas, sales growth dan 

kepemilikan institusional untuk membantu financial distress serta sebagai 

bahan pertimbangan emiten dalam mengevaluasi, memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja manajemen di masa yang akan datang. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan menjadi referensi dalam melakukan penelitian mengenai 

financial distress. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan maka diperoleh simpulan sebagai berikut ini. 

1. Likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. 

2. Aktivitas berpengaruh negatif terhadap financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. 

3. Sales growth berpengaruh negatif terhadap financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-

2018. 

4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap financial distress 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016-2018. 

5. Profitabilitas mampu memperlemah pengaruh likuiditas terhadap financial 

distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016-2018 

6. Profitabilitas mampu memperkuat pengaruh aktivitas terhadap financial 

distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016-2018. 
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7. Profitabilitas mampu memperkuat pengaruh sales growth terhadap financial 

distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016-2018. 

8. Profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan terkait likuiditas, aktivitas, 

dan sales growth terhadap financial distress dengan profitabilitas sebagai 

variabel moderasi terkait hubungan likuiditas, aktivitas, dan sales growth 

terhadap financial distress, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah 

sebagai berikut ini. 

1. Bagi perusahaan, hendaknya penelitian ini dapat digunakan untuk 

melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya perusahaan terhindar dari 

financial distress dan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

tindakan-tindakan perbaikan yang tepat jika telah ada indikasi bahwa 

perusahaan mengalami financial distress. 

2. Bagi para investor maupun calon investor, dalam melakukan investasi 

terlebih dahulu pelajari kondisi, sejarah, dan perjalanan perusahaan serta 

tidak hanya melihat dari kondisi keuangan seperti laba. Dalam hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengambilan 

keputusan yang tepat sehubungan dengan investasinya. Dengan demikian 
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para investor dapat mengambil keputusan apakah perusahaan tersebut layak 

untuk diberikan investasi.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah periode pengamatan 

dan jumlah sampel perusahaan agar dapat memprediksi hasil penelitian dari 

masing-masing sektor perusahaan. Selain itu peneliti juga sebaiknya 

menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi financial distress. 

Peneliti juga dihаrаpkаn menggunаkаn indikаtor lаin selаin interest 

coverаge rаtio dаlаm menguji finаnciаl distress, misаlnyа menggunаkаn 

EPS аtаu lаbа bersih (Widhiari, 2015), gunа menguji konsistensi hаsil 

penelitiаn ini dаn dаpаt memperbаiki kekurаngаn yаng аdа.
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