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ABSTRAK 

PENGARUH CASH FLOW, SALES GROWTH, OPERATING CAPACITY 

DAN FIRM SIZE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (Studi Empiris 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food & Beverage Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2020) 

 

Oleh : 

VIVIN DWI AL FEBRI 

11870321328 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh cash flow, 

sales growth, operating capacity dan firm size terhadap financial distress baik 

secara parsial maupun simultan pada perusahaan manufaktur sub sektor food & 

beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling, diperoleh jumlah sampel sebanyak 21 perusahaan, 

dan data observasi selama periode tahun 2018-2020 sebanyak 63 data observasi. 

Analisis data dengan menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian 

hipotesis menggunakan analisis regresi data panel (pooled data) menggunakan 

alat bantu Eviews 9.Berdasarkan uji statistic hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa perhitungan hipotesis secara parsial cash flow berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress. Sales growth,operating capacity dan firm size tidak 

berpengaruh signifikan dalam memprediksi financial distress pada perusahaan 

manufaktur subsektor food & beverage yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.  

. 

Kata Kunci : Financial Distress, Cash Flow, Sales Growth, Operating Capacity 

Dan Firm Size 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan didirikan guna untuk memperoleh laba yang mana 

nantinya digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaannya. Namun dalam menjalankan usahanya jatuh bangun 

merupakan hal yang biasa dalam suatu perusahaan. Tetapi pastinya 

mengharapkan akan menghasilkan keuntungan sehingga mampu bertahan 

atau berkembang dalam jangka panjang dan tidak mengalami likuidasi. 

Tujuan utama dari membentuk suatu perusahaan yaitu dengan mengharapkan 

laba yang tinggi,dengan laba yang tinggi maka perusahaan bisa membayar 

kewajiban perusahaan dan kesejahteraan para pemegang sahamnya, sehingga 

bisa menarik investor untuk memberikan dana ke perusahaan tersebut dengan 

mudah. Stabilitas perusahaan diperlukan untuk mempertahankan perusahaan 

dan bersaing dengan para kompetitornya. Apabila perusahaan tidak dapat 

bersaing dan mempertahankan perusahaannya maka perusahaan tersebut 

dapat memperbesar kemungkinan untuk mengalami kondisi kesulitan 

keuangan (financial distress). (Wibowo and Musdholifah, 2017). 

       Industri  manufaktur  merupakan  salah  satu  industri yang  penting  

bagi  negara  Indonesia  karena  berperan besar dalam mendorong percepatan 

pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional. Seiring dengan 

meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk di indonesia, volume 

kebutuhan terhadap makanan dan minuman pun terus meningkat pula. 
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Kecenderungan masyarakat indonesia untuk menikmati makanan siap saji ini 

menyebabkan banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru di bidang 

makanan dan minuman karena mereka menganggap sektor industri Food and 

Beverages memiliki prospek yang besar serta menguntungkan baik masa 

sekarang maupun yang akan datang. Dimana industri makanan dan minuman 

merupakan salah satu industri yang menopang dunia perindustrian Indonesia. 

Berkembangnya dan bertambahnya perusahaan Food and Beverage di 

Indonesia akan menjadi pendorong kuat dalam persaingan. Persaingan yang 

ketat mengharuskan masing-masing perusahaan untuk memikirkan strategi 

bisnis untuk mendapatkan pangsa pasar dan terus mempertahankan 

perusahaan, sehingga tidak akan terjadi kebangkrutan. Pengembangan 

perusahaan akan memerlukan banyak dana. Pendanaan yang besar akan 

membuat perusahaan menjadi kesulitan keuangan dan bisa membuat 

perusahaan bangkrut jika tidak di atur dengan benar. Industri  makanan  dan  

minuman  (mamin)  merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian 

nasional. Kenyataannya, asumsi tersebut tidak selalu terjadi dengan baik 

sesuai harapan. Seringkali perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka 

waktu tertentu terpaksa bubar atau dilikuidasi karena mengalami kesulitan 

keuangan yang berujung pada kebangkrutan. Maka perlu adanya analisis 

mengenai gejala-gejaja kebangkrutan,guna mengantisipasi terjadinya 

kebangkrutan dimasa yang akan datang. Seringkali perusahaan yang telah 

beroperasi dalam jangka waktu tertentu terpaksa bubar atau dilikuidasi karena 
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mengalami kesulitan keuangan (financial distress) yang berujung pada 

kebangkrutan.  

      Financial distress merupakan kondisi perusahaan dalam keadaan 

terancam atau tidak sehat, dimana perusahaan mengalami kerugian sehingga 

perusahaan ini tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya (Yolanda, 

et.Al.2019). Menurut Hanifah (2013), financial distress merupakan tahap dari 

penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan 

ataupun likuidasi, dimana ditunjukkan dengan semakin turunnya kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Financial 

distress sendiri terjadi sebelum kebangkrutan dan terjadi saat perusahaan 

mengalami kerugian beberapa tahun. Jadi diperlukannya model prediksi 

kebangkrutan sebagai antisipasi dan sistem peringatan dini terhadap financial 

distress, karena dari model tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengindentifikasikan dan memperbaiki kondisi perusahaan sebelum sampai 

pada kondisi krisis atau kebangkrutan. Model prediksi kebangkrutan yang 

bermunculan merupakan antisipasi dan sistem peringatan dini terhadap 

financial distress karena model tersebut dapat digunakan sebagai sarana 

untuk mengidentifikasikan bahkan memperbaiki kondisi sebelum sampai 

pada kondisi  krisis atau kebangkrutan. Laporan keuangan dapat dijadikan 

dasar untuk mengukur kondisi financial distress suatu perusahaan melalui 

analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang 

ada.  
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Kesulitan keuangan atau disebut Financial distress adalah apabila 

perusahaan tidak mampu menghasilkan laba atau mendapatkan laba yang 

negative dan kondisi ini terus berlangsung secara beberapa periode, maka 

perusahaan akan sulit untuk mengoptimalkan produksi dan penjualannya. 

Suatu perusahaan dapat dikategorikan sedang mengalami financial distress 

(kesulitan keuangan) apabila perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan 

yang menunjukkan laba operasi negatif, laba bersih negatif, nilai buku ekuitas 

negatif, serta perusahaan tersebut melakukan merger (Brahmana, 2007).  

Ada fenomena perusahaan Food and Beverage mendapatkan laba 

yang negative. Bahkan ada yang dalam kurun waktu 5 tahun hampir berturut-

turut mendapatkan laba operasi yang negative. Seperti PT. Tri Banyan Tirta 

Tbk sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 perusahaan mendapatkan 

laba operasi yang negative. Perusahaan dalam 3 tahun tersebut tidak mampu 

memperbaiki laba perusahaan,sehingga laba operasi yang didapat nya 

negative berturut-turut. Selain itu ada juga PT Inti Agri Resources Tbk 

perusahaan ini mendapatkan laba negative berturut-turut selama 4 tahun yaitu 

dari tahun 2017 sampai 2020 memperoleh laba operasi yang negatif. 

Berikutnya juga ada PT Prasidha Aneka Niaga Tbk, perusahaan ini 

mendapatkan laba operasi positif pada tahun 2017, tiga tahun berikutnya 

perusahaan ini tidak mampu memperbaiki keadaan sehingga mendapatkan 

laba operasi negative selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2018 sampaio 

2021. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut terindikasi mengalami 



5 

 

 

 

financial distress. Keadaan seperti ini apabila tidak dikelola dengan baik 

dapat membahayakan kelangsungan perusahaan kedepannya. 

Tabel 1.1 

  Laba operasi PT Tri Banyan Tirta Tbk, PT Inti Agri Resouces, PT Prasidha 

Aneka Niaga Tbk 

 

 (Dalam Jutaan Rupiah) 

         

No 

 

Kode 

Perusahaan 

                

Nama 

Perusahaan 

Laba Operasi 

    

2016 

     

2017 

   

 2018 

  

       

1 

 

ALTO 

 

Tri Banyan Tirta Tbk 

     

28.060 

          

- 33.997 

     

-28.342 

        

-5.579 

             

   0,212 

       

2 

      

IIKP 

Inti Agri Resources 

Tbk 

         

28.650 

     

-11.874 

      

 -16.402 

         

-13.127 

           

  -20.535 

       

3 

      

PSDN 

Prasidha Aneka Niaga 

Tbk 

 

-36.662 

 

32.150 

 

-46.599 

 

-25.762 

 

  -52.304 

 

Pada pengamatan selanjutnya dapat dilihat pada laporan laba rugi dan total 

aset perusahaan makanan dan minuman periode 2015-2020. Tabel  menunjukkan 

bahwa terdapat sebanyak tiga perusahaan yang pernah mengalami keadaan rugi 

berturut-turut selama lima tahun. Perusahaan tersebut adalah PT. Tri Banyan Tirta 

(Tbk) (ALTO), PT. Inti Agri Resources Tbk (IIKP) dan PT. Prasidha Aneka 

Niaga Tbk (PSDN). Dalam hal ini hanya IIKP yang sahamnya adalah merupakan 

termasuk ke dalam saham syariah yang terdaftar di BEI. Secara umum saham 

perusahaan yang terdaftar pada saham syariah di Bursa Efek Indonesia memiliki 

sejumlah pembeda utama atau faktor keunggulannya dibandingkan dengan saham 

konvensional, di antaranya adalah menumbuhkan sektor riil dengan potensi 

pendapatan yang lebih besar (Trimulato 2021). 

  

2019 2020

0 
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Tabel 1.2 

Debt quity to Ratio PT Tri Banyan Tirta Tbk, PT Inti Agri Resouces, PT Prasidha 

Aneka Niaga Tbk 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

         

N

o 

 

      Kode  

  Perusahaan 

               Nama   

            Perusahaan 

Debt Equity Ratio 

      2016         2017     2018 2019 2020 

    

1 

    ALTO Tri Banyan  

Tirta Tbk 

               

               

1,42 kali 

               

               

1.64  kali 

               

               
 

1,86 kali 

               

               
 

1,89 kali 

               

               
 

1,96 kali 

       

2 

     IIKP Inti Agri  

Resources Tbk 

              

               
 

0,3 kali 

              

               
 

0,08 kali 

              

               
 

0,08 kali 

              

               
 

0,06 kali 

              

               
 

0,07 kali 

       

3 

    PSDN Prasidha Aneka  

Niaga Tbk 

               

               
 

1,33 kali 

               

               
 

1,3 kali 

               

               
 

1,87 kali 

               

               
 

3,3 kali 

               

               
 

5,3 kali 

 

(DER) = Total Hutang ; Ekuitas 

Perusahaan yang sehat secara keuangan ditunjukan dengan rasio DER di bawah 

angka 1 atau di bawah 100%, semakin rendah rasio DER maka semakin bagus. 

DER yang rendah menunjukan bahwa hutang/kewajiban perusahaan lebih kecil 

daripada seluruh aset yang dimilikinya, sehingga dalam kondisi yang tidak 

diinginkan (misalnya bangkrut), perusahaan masih dapat melunasi seluruh 

hutang/kewajibannya. Kondisi sebaliknya, semakin tinggi DER menunjukkan 

komposisi jumlah hutang/kewajiban lebih besar dibandingkan dengan jumlah 

seluruh modal bersih yang dimilikinya, sehingga mengakibatkan beban 

perusahaan terhadap pihak luar besar juga. Meningkatnya beban kewajiban 

terhadap pihak luar menunjukkan bahwa sumber modal perusahaan sangat 

tergantung dari pihak luar. Apabila perusahaan tidak dapat mengelola hutangnya 

dengan baik dan optimal, akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan 

keuangan perusahaan. 
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Tabel 1.3 

Tingkat Laba Rugi dan Total Aset PT Tri Banyan Tirta Tbk, PT Inti Agri 

Resouces, PT Prasidha Aneka Niaga Tbk 

 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

 

Hasil laporan keuangan perusahaan tersebut juga mampu memberikan 

gambaran atau prediksi keuangan perusahaan di masa depan. Secara umum 

dari tiga sampel perusahaan tersebut mengalami perbedaan tingkat aset, di 

mana ALTO dan PSDN menduduki peringkat atas dan IIKP adalah yang 

terbawah. Secara laba rugi, ALTO mengalami kerugian secara terus menerus 

di enam tahun terakhir, dan demikian dengan PSDN dan IIKP mengalami hal 

yang sama, namun pernah mengalami laba di tengah-tengah periode 

pengamatan penelitian. Praduga financial distress yang sedang dialami oleh 

ketiga perusahaan tersebut semakin kuat dengan adanya dukungan studi 

empiris oleh Jaisheela (2015) di mana kemungkinan mengarah kepada 

kebangkrutan adalah salah satu hal yang akan terjadi dari kondisi financial 
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distress, karena adanya fakta atas data kumulatif ―earning‖ yang negatif 

selama kurun waktu beberapa tahun berturut-turut, mengalami kerugian, dan 

kinerja yang buruk. Berdasarkan dari situasi inilah yang menjadi tujuan 

penelitian ini yaitu untuk melihat lebih jauh perusahaan mana yang 

sebenarnya masuk ke dalam financial distress. 

Ketua Umum Gabungan pengusaha makanan dan minuman 

Indonesia(Gapmmi) Adhi S Lukman menyatakan pertumbuhan produk 

domestik bruto sektor makanan dan minuman hanya akan berkisar 1-2 persen 

pada 2020 secara tahunan. 

"Pertumbuhan kami minimal 1—2 persen pada 2020, ini karena berbagai 

pertimbangan. Namun, kalau tahun depan saya sepakat paling sedikit 

[tumbuh] 5 persen atau di [kisaran] 7—9 persen," kata Adhi kepada Bisnis, 

Minggu, 3 Januari 2021 

    Tidak hanya perusahaan Food and Beverage yang terindikasi 

mengalami financial distress tetapi juga banyak sektor yang banyak 

terindikasi mengalami financial distress, seperti sektor otomotif juga 

terindikasi mengalami financial distress  

     Samsul menambahkan, pandemi ini juga mendisrupsi bisnis di sektor 

otomotif. Dalam situasi saat ini masyarakat memilih tidak membeli kendaraan 

baru, justru banyak yang menjual karena situasi yang sulit. Emiten otomotif 

terbesar tanah air, PT Astra International Tbk (ASII) mengamini hal tersebut 

dan memperkirakan penjualan kendaraan tahun ini akan terkoreksi 40%. 
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Terdapat juga sektor manufaktur agrobisnis yang mengalami 

penurunan karena pandemi Covid-19 ―Selain itu, tambah Samsul, sektor lain 

yang berpengaruh sangat signfikan adalah manufaktur karena banyak pabrik 

yang menghentikan operasionalnya. Lesunya penjualan produk dan kegiatan 

operasional di sektor manufaktur karena terhentinya operasional pabrik akibat 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB).‖ 

          Peneliti memilih perusahaan manufaktur karena menurut bps.go.id 

perusahaan manufaktur memberikan kontribusi yang cukup besar dan sangat 

menonjol dibanding sektor yang lain nya. Di Indonesia sendiri perusahaan 

makanan dan minuman sangat berkembang dengan pesat, hal ini dapat dilihat 

dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode ke 

periode semakin banyak. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya 

perusahaan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga prospeknya 

menguntungkan baik di masa sekarang dan dimasa yang akan datang. Tren 

masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi makanan siap saji menyebabkan 

munculnya banyak perusahaan baru di bidang makanan dan minuman. Dilihat 

dari perkembangannya tidak heran apabila industri makanan dan minuman 

menjadi industri prioritas utama untuk meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Perusahaan manufaktur sektor Food and Beverage 

merupakan industri yang memiliki banyak persaingan membuat perusahaan 

harus bekerja lebih ekstra lagi untuk mengembangkan banyak produk atau 

membuat inovasi memproduksi baru yang lebih menarik. Ditambah sektor 

manufaktur terkena imbas yang cukup signifikan karena adanya krisis 
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keuangan global dan pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, namun 

dibandingkan dengan sektor lain karena dalam kondisi apapun krisis maupun 

tidak krisis sebagian produk makanan dan minuman tetap dibutuhkan. Sebab 

produk ini menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Perusahaan makanan 

dan minuman yang sudah ada saling berebut untuk mengembangkan dan 

menambah inovasi produk mereka. Tujuan peneliti memilih sektor 

manufaktur agar penelitian lebih terfokus, dan ini lebih memudahkan dalam 

menilai seberapa banyak perusahaan yang terindikasi financial distress.  

Analisis laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui total 

jumlah penghasilan yang diterima dan jumlah beban yang telah dikeluarkan 

selama periode tertentu, sehingga dapat mengetahui hasil usaha yang sudah di 

peroleh dan dapat digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang 

dilakukan kedepan untuk mencegah terjadinya kondisi kebangkrutan. (Kasmir, 

2017:66). Beberapa Faktor yang mempengaruhi Financial distress yakni 

Operating Capacity. Menurut Nora (2016), Operating Capacity merupakan 

suatu gambaran sejauh mana tingkat efisiensi atau efektivitas operasional 

perusahaan baik dalam kegiatan pembelian, penjualan dan kegiatan lainnya dan 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi. 

Operating capacity juga dikenal dengan rasio perputaran total aktiva (total 

asset turnover ratio) yang dinilai dengan membagi penjualan dengan jumlah 

aktiva, perusahaan mampu menghasilkan jumlah penjualan yang tinggi 

ditunjukkan dengan operating capacity yang tinggi, sehingga jumlah penjualan 

perusahaan akan ditingkatkan dan sebaliknya (Alifiah dkk, 2012).  
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Operating capacity menggambarkan efisiensi aktivitas operasional 

dalam mengoperasikan dana perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Juhaeriah
 
(2021). Pengaruh Sales growth, Cash flow, 

Ukuran Perusahaan,Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional 

Terhadap Financial distress. Namun penelitian Juhaeriah yang menyebutkan 

bahwa Sales growth berpengaruh negatibertolak belakang dengan hasil 

penelitian menurut (Eminingtyas & Nita, 2017) yang menyatakan bahwa Sales 

growth tidak memiliki pengaruh terhadap Financial distress. Jurnal selanjutnya 

yaitu Pengaruh Arus Kas Operasi, Pertumbuhan Penjualan, dan Kapasitas 

Operasi dalam Memprediksi Kesulitan keuangan,menurut penelitian dari Putu 

Ayu Diah Widari Putri (2021) Operating Capacity berpengaruh positif 

terhadap financial distress,artinya semakin tinggi tingkat kapasitas operasi 

yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan 

untuk mengalami Financial distress. Hal ini dikarenakan jika nilai Operating 

Capacity tinggi, potensi pemegang saham pengendali untuk membuat 

ekspektasi lebih besar dan akan mengakibatkan kemungkinan financial distress 

yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Annisa Livia 

Ramadhani (2019) yang menyatakan bahwa Operating Capacity tidak 

berpengaruh terhadap terjadinya financial distress. Penelitian ini menggunakan 

variabel Cash flow,Sales growth, Operating Capacity dan Firm Size untuk 

mengukur Financial distress yang terjadi pada perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi subsektor Food and Beverage pada tahun 2018-2020.  
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           Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Juhaeriah
 

(2021) Pengaruh Sales growth, Cash flow, Ukuran 

Perusahaan,Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dari total lima 

variabel independen dimana tiga variabel diambil dari financial indikator yaitu 

Sales growth, Cash flow, Ukuran Perusahaan dan peneliti menambahkan satu 

variabel independen yaitu Operating Capacity. Operating Capacity terhadap 

financial distress merupakan hal yang penting untuk dilakukan penelitian karena 

ingin melihat bagaimana perusahaan mengelola aset yang sudah dimiliki dan 

bagaimana perusahaan bisa bertahan disaat situasi pandemi Covid-19 ini. Alasan 

ditambahkannya variabel tersebut karena operating capacity juga merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi financial distress. Operating capacity 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu perusahaan 

dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan, yang diharapkan 

dapat menghasilkan keuntungan yang besar (Dewi, dkk 2017). Berdasarkan 

penelitian terdahulu sebelumnya yang telah dilakukan, menunjukkan adanya hasil 

yang tidak konsisten mengenai pengaruh Operating Capacity terhadap financial 

distress. Kondisi Indonesia yang sedang dilanda pandemi Covid–19 

mengakibatkan banyak perusahaan mengalami financial distress.  

    Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan penelitian terdahulu maka 

peneliti tertarik mengambil judul  ―Pengaruh Cash flow, Sales growth,  

Operating Capacity dan Firm Size terhadap Financial distress (Studi Empiris 

pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). 
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1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

perumusan masalah yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah, sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana Pengaruh Cash flow terhadap Financial distress pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020? 

2. Bagaimana Pengaruh Sales growth terhadap Financial distress pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020? 

3. Bagaimana Pengaruh Operating Capacity terhadap Financial distress pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020? 

4. Bagaimana Pengaruh Firm Size terhadap Financial distress pada 

Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020? 

5. Apakah Sales Growth,Cash Flow,Operating Capacity dan Firm Size 

berpengaruh simultan terhadap Financial Distress pada Perusahaan 

Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2018-2020? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas  maka kesimpulan yang dapat menjadi tujuan      

penelitian ini adalah : 

1. Memberikan bukti  empiris  pengaruh Cash flow terhadap financial 

distress di perusahaan  manufaktur  yang terdaftar di BEI tahun 2018 –

2020. 

2. Memberikan bukti  empiris  pengaruh Sales growth terhadap financial 

distress di perusahaan  manufaktur  yang terdaftar di BEI tahun 2018–

2020.  

3. Memberikan bukti  empiris  pengaruh Operating Capacity terhadap 

financial distress di perusahaan  manufaktur  yang terdaftar di BEI tahun 

2018 –2020. 

4. Memberikan bukti  empiris  pengaruh Firm Size terhadap financial 

distress di perusahaan  manufaktur  yang terdaftar di BEI tahun 2018 –

2020.  

5. Memberikan bukti pengaruh secara simultan Sales Growth,Cash 

Flow,Operating Capacity dan Firm Size  terhadap financial distress di 

perusahaan  manufaktur  yang terdaftar di BEI tahun 2018 –2020.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

     Terdapat manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain sebagai  

     berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

       Memberikan Pengetahuan dan wawasan kepada para investor 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasI dan dapat 

memberikan kontribusi pengembangan teoritis mengenai financial 

distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Manfaat praktis  

a) Bagi Investor 

       Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan pada saat melakukan investasi terhadap suatu 

perusahaan. 

b) Bagi Perusahaan  

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi 

sehingga dapat digunakan sebagai alternatif dalam upaya 

mempengaruhi konsumen dalam hal melakukan tindakan tingkat 

kesehatan di sektor Industri barang Konsumsi sektor consumer good 

mengenai masalah yang berkaitan dengan operating capacity, arus 

kas dan ukuran perusahaan khususnya financial distress. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperjelas gambaran penelitian ini, peneliti menyusun 

sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai bagian bab serta isi 

pembahasannya, yaitu:  
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi penjelasan mengenai latar belakang 

permasalahan utama, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat 

penelitian sesuai dengan objek yang diangkat dalam penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi landasasn teori yang memberikan kaidah-

kaidah keilmuan, kerangka pemikiran penelitian, serta hipotesis 

untuk memberikan dugaan sementara terhadap masalah yang diteliti. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi penjelasan mengenai definisi variabel-variabel penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode 

analisis data yang digunakan. 

BAB IV  : HASIL DAN ANALISIS 

Berisi penjelasan setelah dilakukan serangkaian proses 

pengumpulan data dan olah data penelitian. Hal tersebut 

mencakup gambaran umum objek penelitian, hasil perhitungan 

statistik, analisis data, serta pembahasan. 

BAB V  : PENUTUP 

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, saran 

yang dapat direkomendasikan, dan keterbatasan penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Signaling 

  Teori sinyal adalah teori yang mengungkapkan bahwa perusahaan 

memberikan sinyal kepada pemakai laporan keuangan, baik berupa sinyal 

positif (good news) maupun sinyal negatif (bad news). Sinyal ini berupa 

informasi mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Informasi tersebut penting bagi investor 

dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, 

catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa 

yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana 

efeknya pada perusahaan (Brigham dan Houston, 2001). Dalam laporan 

keuangan, yang dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan akan dapat diketahui 

apakah perusahaan berada dalam kondisi sehat mengalami financial distress. 

        Teori sinyal (Signaling theory) dikembangkan dalam ilmu ekonomi dan 

keuangan yang menggunakan informasi yang asimetri antara perusahaan 

dengan pihak luar karena manajemen lebih banyak tau tentang prospek 

perusahaan dan peluang masa depan dibandingkan pihak luar (investor). 

Teori sinyal didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima oleh 

masing-masing pihak tidak sama. Dengan kata lain teori sinyal berkaitan 

dengan asimetri informasi. Asimetri informasi akan terjadi jika manajemen 

tidak secara penuh menyampaikan semua informasi yang dapat 
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mempengaruhi nilai perusahaan kepasar modal.Untuk menghindari asimetri 

informasi, perusahaan harus memberikan informasi sebagai sinyal kepada 

investor. Asimetri informasi perlu diminimalkan sehingga perusahaan go 

public dapat menginformasikan keadaan perusahaan secara  transparan 

kepada investor (Saqer, 2015) 

 Signaling theory bersumber dari teori akuntansi pragmatik 

penelitiannya berpusat pada bagaimanan pengaruh informasi terhadap 

berubahnya sifat perilaku pemakai informasi (Paramita, 2014). Dalam 

signaling theory ini dalam principal dan agen terjadi asimetri informasi. 

Terjadinya ketidak seimbangan antara informasi antara principal dan agen 

akan menyebabkan asimetri informasi (Paramita, 2014). Pihak manajer 

perusahaan yang memiliki informasi internal tentang kondisi dan prospek 

perusahaan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham dan stakeholder 

lainnya akan menyebabkan asimetri informasi. Maka dari itu manajer atau 

agen akan memberikan sinyal sebaik mungkin agar mendapat respon positif 

dari principal melalui perpajakan, social responbility dan kegiatan lainnya 

(Handayani & Rachadi, 2009). Hubungan teori sinyal dengan penelitian ini 

menunjukkan bahwa Sales Growth yang tinggi menunjukkan prospek 

perusahaan baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan 

kemungkinan terjadinya financial distress akan menurun. Hal tersebut dapat 

dipahami karena perusahaan yang berhasil membukukan laba yang 

meningkat, mengindikasikan perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang 

baik, sehingga dapat menciptakan sentimen positif para investor dan dapat 
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membuat harga saham perusahaan meningkat dan meningkatkan harga 

dipasar. dalam (Riatama, 2017). Dalam signaling Theory laba yang 

dihasilkan oleh operasi perusahaan memiliki peranan penting. Keuntungan 

yang dihasilkan oleh operasi perusahaan akan memberikan gambaran 

bagaimana keadaan perusahaan tersebut sehingga menghasilkan sinyal yang 

baik atau buruk berdasarkan tingkat laba/rugi yang diperoleh (Wulandari, 

2013).  

Teori sinyal menjelaskan manajemen perusahaan bertindak sebagai 

agen, memiliki dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan 

kepada pihak eksternal (Yuanita,2010). Informasi yang paling dinanti pihak 

eksternal biasanya berupa good news dengan mengumumkan informasi 

mengenai prospek yang baik dimasa mendatang (good news), pihak 

perusahaan berharap investor akan tertarik untuk menanamkan sahamnya 

pada perusahaan. Perusahaan yang mengalami financial distress maka 

perusahaan mempunyai informasi yang tidak diharapkan oeh pihak luar, 

begitu juga sebaliknya. Hal tersebut cenderung membuat perusahaan yang 

mengalami financial distress tidak ingin memberikan informasi kepada pihak 

luar seperti investor dan kreditur sehingga mereka tidak mengambil 

keputusan yang merugikan. Dalam laporan keuangan akan dapat diketahui 

apakah perusahaan berada dalam kondisi sehat atau mengalami financial 

distress. Kondisi perusahaan yang sehat ditunjukan oleh perolehan laba dalam 

jangka waktu yang relative lama. Selain itu dapat dilihat dari nilai aruskas 

perusahaan. Arus kas yang tinggi dalam jangka waktu yang lama 
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mengindikasikan perusahaan mampu membayar utang pada kreditor 

perusahaan yang mengalami penurunan laba atau kas bernilai kecil maka 

perusahaan kemungkinan  besar akan mengalami financial distress. 

2.1.2 Financial distress 

     Financial distress merupakan suatu kondisi dimana suatu perusahaan 

memiliki kemungkinan bangkrut dikarenakan tidak mampu melunasi 

kewajiban perusahaan dan hanya memiliki tingkat laba yang rendah (Kanya, 

et al., 2014). Financial distress merupakan kondisi dimana suatu perusahaan 

sedang menghadapi masalah kesulitan keuangan. Menurut Hanifah (2013), 

financial distress merupakan tahap dari penurunan kondisi keuangan yang 

terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi, dimana 

ditunjukkan dengan semakin turunnya kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Kondisi financial distress 

tergambar dari ketidakmampuan suatu perusahaan atau tidak tersedianya 

suatu dana untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. 

       Menurut Brigham and Daves (2014) Kesulitan keuangan (financial 

distress) pada perusahaan terjadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi 

jadwal pembayaran atau Ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa 

perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya. 

Terdapat lima kesulitan keuangan menurut Brigham dan Daves (2014) 

yaitu:  

1) Economic failure, dimana perusahaan tidak dapat menutupi jumlah biaya, 

termasuk biaya modalnya.  
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2) Business failure, terjadi bila bisnis perusahaan menghentikan operasi 

dengan akibat kerugian ke kreditur. 

3)   Technical insolvency, adalah ketidakmampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban lancar ketika jatuh tempo, menunjuk kekurangan likuiditas 

secara temporer. Pada kasus ini kreditur biasanya mau membantu melalui 

restrukturisasi utang. 

4) Insolvency in bankruptcy, jika nilai buku utang perusahaan yang melebihi 

nilai pasar aset. Masalah ini bersifat permanen dan mengarah kepada 

likuiditas bisnis. 

5) Legal bankruptcy, adalah  jika perusahaan bangkrut secara hukum, terjadi 

jika telah diajukan tuntutan secara resmi sesuai dengan undang-undang 

Financial distress merupakan kondisi perusahaan dalam keadaan 

terancam atau tidak sehat, dimana perusahaan mengalami kerugian sehingga 

perusahaan tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya (Yolanda, et. al., 

2019). Hal tersebut didukung dengan pernyataan (Putri and Aminah, 2019) 

yang menyatakan financial distress merupakan kondisi dimana perusahaan 

mengalami kesulitan keuangan berupa penurunan perolehan laba, 

ketidakmampuan dalam melunasi hutang serta kewajiban yang disajikan 

dalam laporan keuangan dengan membandingkan keuangan periode 

sebelumnya. Indikator kesulitan keuangan dapat dilihat dari analisis aliran 

kas, strategi perusahaan, dan laporan keuangan perusahaan (Syifa, et. al., 

2017). 
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2.1.3   Cash flow 

        Rasio arus kas dari operasi merupakan suatu unsur penting dalam 

menganalisis kinerja operasi (Fraser,2008). Dalam SFAS No 95, laporan arus 

kas diwajibkan memberikan satu langkah besar dalam pengukuran akuntansi 

dan pengungkapan, karena sangat relevan bagi pemakai laporan 29 keuangan. 

Salah satu cara yang dapat digunakan auditor untuk memahami secara 

keseluruhan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya, 

auditor harus memperhitungkan beberapa rasio sederhana dari data laporan 

arus kas klien (Mills dan Yamamura, 1998 dalam Widyantari, 2011). Aliran 

kas diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang 

sebenarnya dalam mengetahui kewajiban kewajibannya.  

     Keberadaan kas dalam suatu perusahaan dapat dilihat sebagai suatu 

aliran (arus kas). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia definisi arus kas adalah 

―Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar atau setara kas ‖Dari definisi 

diatas dapat kita ketahui bahwa arus kas merupakan jumlah kas yang 

mengalir masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam suatu periode 

tertentu. Dengan kata lain, arus kas adalah perubahan yang terjadi dalam 

perkiraan kas suatu periode tertentu.Pengertian Arus kas masuk dan arus kas 

keluar menurut Martono dan Harjito (2007) adalah: ―Aliran kas masuk (cash 

inflow) merupakan aliran sumber – sumber dari mana kas diperoleh 

sedangkan arus kas keluar (cash outflow) merupakan kebutuhan kas untuk 

pembayaran – pembayaran‖Arus kas masuk dan arus kas keluar masing – 

masing terbagi menjadi dua : 
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1.Arus kas masuk (cash inflow)  

 Bersifat rutin, misalnya :penerimaan dari hasil penjualan secara tunai, 

penerimaan piutang yang telah dijadwalkan sesuai dengan penjualan kredit 

yang dilakukan, dan lain – lain. 

 Bersifat tidak rutin, misalnya : penerimaan uang sewa gedung, penerimaan 

modal saham, penerimaan utang atau kredit, penerimaan bunga, dan lain –

lain 

2.Arus kas keluar (cash outflow) 

 Bersifat rutin, misalnya : pembelian bahan baku dan bahan pembantu, 

membayar upah dan gaji, membeli peralatan kantor habis pakai, dan lain –

lain. 

 Bersifat tidak rutin, misalnya : pembelian aktiva tetap, pembayran 

angsuran utang, pembayaran dividen, dan lain – lain. 

Secara umum fungsi dari informasi arus kas adalah membantu menilai 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, membayar deviden, 

meningkatkan kapasitas dan mendapatkan pendanaan. Dalam penelitian ini 

menggunakan Cash flow to total debt ratio, dihitung dengan membandingkan 

antara arus kas operasi dengan total kewajiban. 

2.1.4 Sales growth 

Sales growth adalah presentasi kenaikan penjualan tahun ini 

dibandingkan tahun sebelumnya, semakin tinggi Sales growth maka akan 

semakin baik (Harahap, 2007:301). Menurut Kasmir (2016:107) pertumbuhan 
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penjualan menunjukan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan 

penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. 

Pertumbuhan penjualan dapat dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai 

berikut:  

     Pertumbuhan Penjualan = Penjualant − Penjualant−1 

               Penjualant−1 

                                                        Sumber: Kasmir (2016:107) 

       Pertumbuhan penjualan itu sendiri mencerminkan kemampuan suatu 

perusahaan dalam meningkatkan penjualan produk yang dihasilkannya, baik 

peningkatan frekuensi penjualan ataupun peningkatan volume penjualan. 

Perusahaan yang berhasil menjalankan strateginya dalam hal pemasaran dan 

penjualan produknya, akan meningkatkan Sales growth perusahaan. 

Tingginya tingkat Sales growth tersebut mengindikasikan perolehan laba 

yang besar. Sehingga, apabila tingkat Sales growth suatu perusahaan tinggi 

berarti kondisi keuangan perusahaan tersebut cukup stabil dan jauh dari 

financial distress, karena terbukti dengan penjualan yang dapat terus 

bertumbuh. 

      2.1.5      Operating capacity 

 Operating capacity merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam mengelola aset-asetnya untuk keperluan operasi 

perusahaan. Jika aset perusahaan tidak bisa dimaksimalkan penggunaannya, 

maka pendapatan perusahaan juga tidak bisa maksimal, dan akibatnya 

kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau financial 

distress adalah semakin besar (Hidayat, 2013). Operating capacity 
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diproksikan dengan total asset turnover atau rasio perputaran total aktiva. 

Rasio perputaran total aktiva yang tinggi menunjukkan semakin efektif 

perusahaan dalam penggunaan aktivanya untuk menghasilkan penjualan 

(Hanifah dan Purwanto, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah dan 

Purwanto (2013) menunjukkan bahwa operating capacity dengan proksi 

total assets turnover berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial 

distress. Hal ini akan menunjukkan semakin baik kinerja keuangan yang 

dicapai oleh perusahaan sehingga kemungkinan terjadinya financial distress 

semakin kecil. 

Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan 

mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada 

aset-aset tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila 

ditanamkan pada aset lain yang lebih produktif (Hanafi dan Halim, 

2009). Empat rasio aktivitas antara lain:  

a. Rata-Rata Umur Piutang 

 Rata-rata umur piutang melihat berapa lama yang diperlukan 

untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Semakin 

lama rata-rata piutang berarti semakin besar dana yang tertanam pada 

piutang. Semakin besar rata-rata umur piutang berarti semakin besar 

dana yang tertanam pada piutang (Hanafi dan Halim, 2009).  

Rata-rata Umur Piutang = 
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b. Rasio Perputaran Persediaan                                                                                            

Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya 

persediaan berputar dalam satu tahun dan ini menandakan efektivitas 

manajemen persediaan. Sebaliknya, perputaran persediaan yang 

rendah menandakan tandatanda mis-manajemen seperti kurangnya 

pengendalian persediaan yang efektif (Hanafi dan Halim, 2009). 

Perputaran Persediaan = 
                     

          
 

c. Perputaran Aset Tetap 

     Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan penjualan berdasarkan aset tetap yang dimiliki 

perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektivitas 

perusahaan menggunakan aset tetapnya. 33 Semakin tinggi rasio ini 

berarti semakin efektif penggunaan aset tetap tersebut (Hanafi dan 

Halim, 2009). Perputaran Aset Tetap = d. Rasio Perputaran Total 

Aset Sama seperti halnya rasio perputaran aset tetap, rasio ini 

menghitung efektivitas penggunaan total aset. Rasio yang tinggi 

biasanya menunjukkan manajemen yang baik, sebaliknya rasio yang 

rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi 

pemasarannya dan pengeluaran modalnya (Hanafi dan Halim, 2009).  

Perputaran Total Aset = 
         

          
 

d. Rasio Perputaran Total Aset  

Sama seperti halnya rasio perputaran aset tetap, rasio ini 

menghitung efektivitas penggunaan total aset. Rasio yang tinggi 
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biasanya menunjukkan manajemen yang baik, sebaliknya rasio yang 

rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi 

pemasarannya dan pengeluaran modalnya (Hanafi dan Halim, 2009).                                              

Perputaran Total Aset =
         

          
 

2.1.6 Firm size 

     Menurut Sri dan Agnes (2015) firm size adalah ukuran perusahaan 

dapat diartikan sebagai suatu gambaran untuk ukuran perusahaan yang 

dinyatakan dengan total penjualan bersih atau total aktiva.Peneltian 

ukuran perusahaan dapat menggunakan tolak ukur asset. Logaritma 

natural adalah logaritma dengan menggunakan basis bilangan e, yaitu 

bilangan nyata dengan decimal tak terbatas. Karena total asset 

perusahaan bernilai besar maka hal ini dapat disederhanakan dengan 

mentranformasikan ke dalam logaritma natural (Sudirham, 2011) 

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah 

perusahaan berdasarkan jumlah asset yang dimilikinya. Asset dinilai 

memiliki kestabilan yang cukup berkesinambungan (Kurniasih dan Sari 

2013). Apabila total asset suatu perusahaan semakin tinggi maka 

perusahaan tersebut akan mampu melunasi kewajiban dimasa depan 

sehingga perusahaan dapat menghindari permasalah keuangan. Ukuran 

perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan logaritma 

natura dari total asset yang dimiliki perusahaan. 

Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan 

luas untuk mendapat sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk 
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memperoleh pinjaman akan menjadi lebih mudah karena dikatanan 

bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih besar 

untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Lisa dan 

jogi, 2013). 

2.1.7 Kajian Keislaman 

 Menggunakan Model prediksi kebangkrutan Ohlson (1980) untuk 

financial distress. Ohlson berbeda dengan model penelitian sebelumnya 

karena model ini memiliki 9 variabel yang terdiri atas beberapa rasio 

keuangan. Ohlson (1980: 117- 118) . Dengan adanya prediksi Financial 

distress menggunakan model kebangkrutan Ohlson, manajemen dapat 

mengambil tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari krisis 

financial distress. 

  Hal  ini  seperti yang telah ditulis di sebuah hadith di bawah 

ini,yang  maknanya: Rasulullah  saw.bersabda: ―Apakah kalian  tahu  

siapa  muflis(orang  yang  pailit)  itu?‖  Para  sahabat  men-jawab,  

―Muflis  (orang  yang  pailit)  itu  adalah orang  yang  tidak  mempunyai  

dirham  maupun harta benda.‖ Tetapi Nabi saw. bersabda: ―muflisdari 

umatku adalah orang yang datang pada harikiamat  membawa  (pahala) 

shalat,  puasa,  danzakat namun (ketika di dunia)  dia telah mencacidan 

(salah) menuduh orang lain, memakan hartaorang  lain,  menumpahkan  

darah  orang  lain,memukul  orang  lain  (tanpa  hak).  Maka orang-orang  

itu  akan  diberi  pahala  dari kebaikan-kebaikannya, jika  telah  habis 

kebaikan-kebaikan-nya,  maka  dosa-dosa  mereka  akan  
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ditimpakankepadanya,  kemudian dia akan dilemparkan  kedalam 

neraka.‖ (HR. Muslim) 

 

2.2 Kajian Studi Terdahulu 

Ada terdapat beberapa penelitan terdahulu yang berkaitan dengan 

profitabilitas, likuiditas, leverage dan financial distress yang akan 

dijelaskan secara mendalam. 

          Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

 

N

O 

 

Peneliti 

Dan Tahun 

Penelitian 

 

Judul Penelitian 

 

Variabel 

 

Hasil 

 

1 

Juhaeriah
1
, 

Dirvi Surya 

Abbas
2
 

Mohamad 

Zulman Hakim
3
  

(2021) 

Pengaruh Sales 

growth, Arus 

Kas, Ukuran 

Perusahaan,Kepe

milikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional 

Terhadap 

Financial 

Variabel Dependen: 

Financial distress 

 

Variabel 

Independen: 

a) Sales growth 

b) Arus Kas 

 c) Ukuran   

     Perusahaan 

d ) Kepemilikan  

 

a)  Sales growth 

berpengaruh yang 

positif terhadap 

Financial distress  

b) Arus kas tidak 

berpengaruh 

terhadap Financial 

distress  

c) Ukuran 
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distress      Manajerial perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap Financial 

distress 

d) Kepemilikan 

manajerial tidak 

berpengaruh 

terhadap Financial 

distress  

2 Riska 

Natariasari 

Miko Indarto 

 (2014) 

Manfaat Laba 

Dan Arus Kas 

Untuk 

Memprediksi 

Kondisi 

Financial 

Distress  

Variabel Dependen: 

Financial distress 

 

Variabel 

Independen: 

a) Manfaat laba 

b) Arus Kas Operasi 

  

 

a) Manfaat laba 

berpengaruh 

terhadap financial 

distress  

b) Arus kas tidak 

berpengaruh 

terhadap financial 

distress  

 

3 Aryani Intan 

Endah 

Rahmawati, P. 

Basuki 

Hadiprajitno 
1 

  

(2015) 

Analisis Rasio 

Keuangan 

Terhadap 

Kondisi Financial 

Distress Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2008-2013 

Variabel Dependen: 

Financial distress 

 

Variabel 

Independen: 

a)  Earning Before 

Interest and Tax 

to Total Asset 

(EBITTA) 

b)Working Capital 

To Total Asset 

(WCTA) 

c)  Market Value Of 

Equity To Book 

Value Of Total 

Liability (MVTL) 

 

a)Earning Before 

Interest 

berpengaruh 

signikan terhadap 

terjadinya 

financial distress. 

 b) Working Capital 

To Total Asset 

(WCTA) tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

terjadinya 

financial distress. 

c)Market Value Of 

Equity tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap financial 

distress. 

d)  Retained 

Earnings By Total 

Asset (RETA) 
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d)  Retained Earnings 

By Total Asset 

(RETA) 

e)  Sales By Total 

Asset (SATA) 

f)  Cash Flow From 

Operations 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

terjadinya 

financial distress. 

e) Sales By Total 

Asset (SATA) 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

terjadinya 

financial distress. 

f) Cash Flow From 

Operations tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

terjadinya 

financial distress. 

 

4 Mesisti Utami 

(2015) 

Pengaruh 

Aktivitas, 

Leverage Dan 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

dalam 

memprediksi 

Financial 

Distress Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2009-2012 

Variabel Dependen: 

Financial distress 

 

Variabel 

Independen: 

a)  Aktivitas 

b) Leverage 

c)Pertumbuhan 

Perusahaan 

 

 

a)  Aktivitas tidak 

berpengaruh 

terhadap financial 

distress 

b) Leverage 

berpengaruh 

terhadap financial 

distress 

c) Pertumbuhan 

Perusahaan 

berpengaruh 

terhadap financial 

distress. 
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5 Ni Luh Made 

Ayu Widhiari
1
 

Ni K. Lely 

Aryani 

Merkusiwati 
2
 

(2015) 

Pengaruh Rasio 

Likuiditas, 

Leverage, 

Operating 

Capacity, Dan 

Sales Growth 

Terhadap 

Financial 

Distress 

Variabel Dependen: 

Financial distress 

 

Variabel 

Independen: 

a) Leverage 

b) Operating 

Capacity 

c) Sales growth 

 

 

a) Leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap 

financial distress 

b) Operating 

        Capacity 

berpengaruh 

negatif terhadap 

financial distress 

c) Sales growth  

berpengaruh 

negatif terhadap 

financial distress 

 

 

 

6 

Erlindasari 

Widyasaputri 

(2012) 

Analisis 

mekanisme 

Corporate 

Governance pada 

perusahaan yang 

mengalami 

kondisi financial 

distress 

Variabel Dependen: 

Financial distress 

Variabel 

Independen: 

a)Kepemilikan   

   Manajerial 

 

b)Kepemilikan  

    Institusional 

 

c) Ukuran 

Dewan Direksi, 

d) Ukuran dewan 

komisaris 

 

a) Kepemilikan   

   Manajerial 

Tidak berpengaruh 

terhadap financial 

distress.  

b)  Kepemilikan  

    Institusional 

   Tidak    

   berpengaruh 

terhadap financial 

distress.  

c) Ukuran 

Dewan Direksi 

berpengaruh terhadap 

financial. distress.  

d)  Ukuran dewan 

komisaris tidak 

berpengaruh terhadap 

financial distress.  
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7 Feri Dwi 

Ardiyanto 

Prasetiono
1
  

(2011) 

Prediksi Rasio 

Keuangan 

Terhadap 

Kondisi 

Financial 

distress 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia (Bei) 

Tahun 2005-2009 

Variabel Dependen: 

Financial distress 

 

Variabel 

Independen: 

a) Rasio Current 

assets to current 

liabilities 

b) Current assets to 

total assets 

c)  Working Capital 

to total assets 

d) Net income to total 

assets 

e) Retained earnings 

ti total assets 

f) Shareholders 

equity to total assets 

g) Rasio total hutang 

terhadap total aktiva 

h) Sales to total 

assets 

i) Inventory turnover 

a) Rasio  Rasio 

Current assets to 

current liabilities 

berpengaruh negatif 

dalam memprediksi 

financial distress  

b)  Current 

assets to total 

assets 

berpengaruh 

negatif dalam 

memprediksi 

kondisi financial 

distress 

c)  Working Capital 

to total assets 

berpengaruh 

negatif dalam 

memprediksi 

kondisi financial 

distress 

d)  Net income to 

total assets 

berpengaruh 

negatif dalam 

memprediksi 

kondisi financial 

distress 

e) Retained earnings 

ti total assets 

berpengaruh 

negatif dalam 

memprediksi 

kondisi financial 

distress 

f) Shareholders 

equity to total 

assets 

berpengaruh 

negatif dalam 

memprediksi 

kondisi financial 

distress 

g) Rasio total 

hutang terhadap 

total aktiva 
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berpengaruh 

positif dalam 

memprediksi 

kondisi financial 

distress 

h) Sales to total 

assets 

berpengaruh 

negatif dalam 

memprediksi 

kondisi financial 

distress 

i) Inventory 

turnover 

berpengaruh 

negatif dalam 

memprediksi 

kondisi financial 

distress 

 

 

 

 

 

 

8 

Martina Eny 

Kristanti,Much

amad 

Syafrudin
1
 

(2012) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Komite Audit 

Pada Kondisi  

Financial 

Distress 

Perusahaan,Studi 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2008-2010 

 

Variabel Dependen: 

Financial distress 

 

Variabel 

Independen: 

a)  Komite Audit 

b) Komisaris 

Independen 

c) Frekuensi rapat 

Komite 

d) Keahlian 

Keuangan komite 

audit 

 

 

a) Komite Audit 

tidak berpengaruh 

terhadap financial 

distress  

b) Komisaris 

Independen tidak 

berpengaruh 

terhadap financial 

distress 

c) Frekuensi rapat 

Komite 

berpengaruh 

negatif terhadap 

financial distress 

d) Keahlian 

Keuangan komite 

audit Tidak 

Berpengaruh 

terhadap financial 

distress 
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9 Yeni Yustika 

(2015) 

Pengaruh 

Likuiditas, 

Leverage, 

Profitabilitas,Ope

rating Capacity 

Dan Biaya 

Agensi 

Manajerial 

Terhadap 

Financial 

distress 

Variabel Dependen: 

Financial distress 

 

Variabel 

Independen: 

A) Likuiditas 

B) Leverage 

C) Profitabilitas 

D) Operating   

    Capacity 

e) Biaya Agensi 

Manajerial 

 

a) Likuiditas 

berpengaruh 

terhadap financial 

distress. 

b) Leverage 

berpengaruh 

terhadap financial 

distress. 

c) Profitabilitas 

berpengaruh 

terhadap financial 

distress.  

d) Operating   

Capacity tidak 

berpengaruh 

terhadap financial 

distress. 

 

10 Orchid 

Gobenvy 

(2014) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Financial 

Leverage, Dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Financial 

distress Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Tahun 

2009-2011 

Variabel Dependen: 

Financial distress 

 

Variabel 

Independen: 

A) Profitabilitas 

B) Financial  

   Leverage 

C) Ukurann  

    Perusahaan 

 

a) Profitabilitas 

memiliki pengaruh 

negatif dalam 

memprediksi 

financial distress 

b) Financial leverage 

memiliki pengaruh 

positif dalam 

memprediksi 

financial distress 

c) Ukurann    

Perusahaan 

menunjukkan 

pengaruh yang 

negatif terhadap 

financial distress 
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Tabel 2.1 Merupakan beberapa penelitian terdahulu yang sudah diuji tentang hal 

– hal yang mempengaruhi financial distress. Ada beberapa persamaan variabel 

dependen yaitu financial distress. Namun perbedaan penelitian ini dengan 

dipenelitian terdahulu adalah beberapa variabel yang berbeda dan periode waktu 

yang digunakan peneliti yaitu pada periode 2018-2020. 

2.3 Kerangka Pemikiran  

Menurut Wruck (1990) dalam Mardiasmo (2015:30) financial distress 

merupakan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

11 Evanny Indri 

Hapsari 

(2017) 

Kekuatan Rasio 

Keuangan 

Dalam 

Memprediksi 

Kondisi 

Financial 

Distress 

Perusahaan 

Manufaktur Di 

Bei 2007-2010 

Variabel Dependen: 

Financial distress 

 

Variabel 

Independen: 

A) Likuiditas 

B)  Profitabilitas 

C) profit margin on 

sales 

D) Leverage 

 

 

a)  Likuiditas  tidak  

    Memiliki 

pengaruh 

terhadap 

financial 

distress. 

b)Profitabilitas  

Memiliki 

pengaruh 

terhadap 

financial 

distress 

c) profit margin on 

sales 

     tidak memiliki 

pengaruh 

terhadap 

financial 

distress. 

d) Leverage  tidak 

Memiliki 

pengaruh 

terhadap 

financial 

distress 
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pendeknya. Defenisi lain financial distress dikemukakan oleh Block’s Law 

Dictionary dalam Mardiasmo (2015:30) adalah ketidakmampuan perusahaan 

dalam membayar utang secara umum, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Untuk melihat gambaran pengaruh Sales growth,Cash flow, Operating 

Capacity, dan Firm Size terhadap Financial distress maka dibuat suatu kerangka 

pemikiran sebagai berikut  

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

   ------------------------------------------------------------------  

                           

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Keterangan :  

   = Uji Secara Parsial 

  ----------------- = Uji Secara Simultan 

 

Cash flow 

(X1) 

Operating Capacity 

(X3) 

Sales growth 

(X2) 

Financial Distress 

(Y) 

Firm Size 

(X4) 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Cash flow terhadap Financial distress 

          Menurut Utari, dkk. (2014:13) arus kas merupakan perhitungan kas 

masuk dan keluar atas kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan 

perusahaan. Menurut Hery (2015) . Seperti yang telah dijelaskan oleh 

teori sinyal,apabila aruskas perusahaan jumlahnya besar maka pihak 

kreditur mempunyai keyakinan untuk memberikan pinjaman kepada  

perusahaan  dan  keyakinan  pengembalian  atas  kredit  yang  diberikan,  

namun apabila  arus  kas  perusahaan  bernilai  kecil  bahkan  mengalami  

kerugian,  maka  pihak kreditur  akan  ragu  dan  tidak  akan  yakin  atas  

kemampuan  perusahaan  dalam  membayar hutang.  Jika  hal  ini  

berlangsung  secara  terus-menerus,  maka  kreditur  tidak  akan  lagi 

mempercayakan  kreditnya  kepada  perusahaan  dan  bahkan  juga  para  

investor  tidak  akan tertarik untuk  memberikan  suntikan  dana  kepada  

perusahaan  sehingga  perusahaan  akan mengalami financial distress 

(Aminah,2015)., arus kas operasi adalah arus kas yang paling utama dari 

aktivitas perusahaan. Informasi arus kas dibutuhkan pihak kreditor untuk 

mengetahui dalam pembayaran utangnya (Santoso, 2017). Semakin besar 

jumlah kas perusahaan berarti perusahaan mempunyai risiko yang lebih 

kecil untuk tidak memenuhi kewajibannya. Tetapi tidak berarti bahwa 

perusahaan harus mempertahankan persediaan kas yang besar, karena 

semakin besar jumlah kas akan semakin besar uang kas yang 

menganggur        
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Menurut penelitian terdahulu yaitu Debby Christine (2019) Total 

Arus Kas berpengaruh terhadap financial distress. Berdasarkan 

uraian diatas, maka dapat disajikan hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu: 

   H1 : Cash flow berpengaruh terhadap Financial distress di 

perusahaan  manufaktur Food & Beverage yang 

terdaftar di BEI  pada tahun 2018- 2020 

2.  Pengaruh Sales growth terhadap Financial distress 

   Sales growth atau rasio pertumbuhan penjualan merupakan 

rasio yang digunakan untuk memprediksi pertumbuhan suatu 

perusahaan di masa yang akan datang, rasio ini juga mencerminkan 

keberhasilan penerapan investasi yang dilakukan oleh perusahaan 

pada periode yang lalu yang dapat digunakan sebagai prediksi 

mengenai pertumbuhan perusahaan pada tahun-tahun mendatang 

periode yang akan datang (Simanjuntak dkk, 2017). Financial distress 

merupakan kondisi perusahaan dalam keadaan terancam atau tidak 

sehat, dimana perusahaan mengalami kerugian sehingga perusahaan 

ini tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya (Yolanda, 

et.Al.2019). 

    Teori sinyal menjelaskan bagaimana informasi mengenai 

pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat 

meningkatkan pendapatan perusahaan dari penjualan yang terjadi 

selama periode tertentu, di perusahaan jika memiliki pertumbuhan 
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penjualan tinggi cenderung investor  menginvestasikan dananya untuk 

ekspansi bisnis, dengan begitu keuntungan tersebut dapat 

mempertahankan keuangan perusahaan dalam keadaan stabil sehingga 

perusahaan akan berada dikondisi yang cukup baik dan kemungkinan 

mengalami financial distress semakin kecil. Menurut penelitian 

terdahulu yaitu Juhaeriah
1
, Dirvi Surya Abbas

2 
bahwa Sales growth 

berpengaruh terhadap financial distress. Berdasarkan uraian diatas, 

penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Sales growth berpengaruh terhadap Financial distress   

diperusahaan  manufaktur Food & Beverage yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2020 

3. Pengaruh Operating Capacity terhadap Financial distress 

Operating capacity merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk mengelola aset-asetnya secara efektif utuk 

menghasilkan penjualan adalah operating capacity (Atika, 2012). 

Financial distress merupakan tahap dari penurunan kondisi keuangan 

yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi, dimana 

ditunjukkan dengan semakin turunnya kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya kepada kreditur Menurut Hanifah (2013).  Aset 

tersebut dikelola untuk keperluan operasi perusahaan. Perusahaan dapat 

meningkatkan penjualan dan juga labanya dengan dipakainya aset 

perusahaan untuk kegiatan operasi sehingga akan meningkatkan produksi 

perusahaan, sehingga akhirnya dapat meningkatkan penjualan dengan 

meningkatnya penjualan hal ini akan memberikan laba yang akan 
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diperoleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Widhiari & 

Merkusiwati, 2015) dengan dijelaskan dengan teori sinyal apabila 

memperoleh laba yang tinggi mampu memberi informasi atau berupa 

sinyal positif terhadap manajemen perusahaan. Penelitan yang dilakukan 

oleh (Li & Du, 2011) menunjukkan bahwa operating capacity dengan 

proksi total assets turnover berpengaruh terhadap financial distress. 

Semakin efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan 

penjualan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang semakin besar 

bagi perusahaan (Ardiyanto & Prasetiono, 2011). Hal itu menunjukkan 

semakin baik kinerja keuangan yang dicapai oleh perusahaan sehingga 

kemungkinan terjadinya financial distress semakin kecil.Berdasarkan 

uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Operating Capacity berpengaruh terhadap  Financial   Distress 

di perusahaan  manufaktur  yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-

2020 

4. Pengaruh Firm size terhadap Financial distress 

          Ukuran perusahaan merupakan menggambarkan besar kecilnya 

suatu perusahaan yang ditunjukan oleh total aktiva, jumlah penjualan, 

rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besar asset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Menurut Hanifah (2013). Aset  yang  dimiliki  

oleh  perusahaan apabila mampu dikelola dengan efektif akan dapat   

meningkatkan   laba.   Disamping   itu asset   juga  bisa   menimbulkan  
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pendapatan lain –lain  yang  terjadi  dari  transaksi  jual beli  aset,  

penjualan  dalam  rangka  ekspansi, menjaminkan  aset  guna  solusi  

pendanaan dan  sebagainya.  Maka  dari  itu  dalam  teori sinyal,  aset  

yang  besar  akan  memberikan sinyal positif pada investor bahwa 

perusahaan    memiliki    kemampuan    yangbesar dari segi keuangan 

(nora, 2016). 

  Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas 

untuk mendapat sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk 

memperoleh pinjaman akan menjadi lebih mudah karena dikatanan 

bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih besar 

untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Lisa dan 

jogi, 2013). Firm size menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan 

oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi. Investor 

menganggap bahwa perusahaan besar relative lebih stabil dan lebih 

mampu menghasilkan laba lebih besar dari pada perusahaan kecil, 

dengan semakin stabilnya perusahaan maka risiko yang ditanggung 

investor semakin rendah (Irawan, 2014). Penelitan yang dilakukan oleh 

(Rahayu & Sopian, 2017) membuktikan bahwa rasio ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap financial distress. Dari uraian tersebut dapat 

ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:   

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Financial distress di 

perusahaan  manufaktur Food & Beverage yang terdaftar di BEI  

pada tahun 2018- 2020 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

   3.1 Desain Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh,Cash flow,Sales 

growth ,operating capacity dan firm size terhadap financial distress. 

Berdasarkan pendekatannya penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian 

kuantitatif  menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dari 

perusahaan tersebut. Metode penelitian kuantitatif bertujuan untuk 

mengkonfirmasi teori atau pembuktian teoritis dan hipotesis yang dibentuk 

peneliti..  

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di     Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020.                         

 

 3.2  Populasi dan Sampel 

       3.2.1 Populasi 

Langkah dalam suatu proses penelitian adalah menentukan 

populasi dan sampel. Populasi adalah suatu wilayah yang sifatnya general 

yang terdiri dari subjek ataupun objek dengan karaktersitik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2013). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

Food and Beverage dari yang terdaftar di BEI periode 2018-2020 yaitu 

sebanyak 27 perusahaan manufaktur. 
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     3.2.2 Sampel 

         Sampel penelitian adalah sebagian dari elemen-elemen populasi yang 

menjadi objek penelitian (Indriantoro, N., dan Supomo, B, 2009: 115). 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Pemilihan sampel secara purposive sampling dilakukan dengan 

tujuan untuk memperoleh sampel yang representative. Berdasarkan kriteria 

yang ditentukan. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari 

timbulnya kesalahan dalam penentuan sampel penelitian yang selanjutnya 

akan berpengaruh terhadap hasil analisis ( Sugiyono, 2012). Objek yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor 

Industri barang konsumsi subsektor Food and Beverages. Kriteria yang 

telah ditentukan oleh peneliti untuk sampling sebagai berikut: 

a) Perusahaan Manufaktur Food and Beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 - 2020 

b) Perusahaan yang melaporkan annual report secara konsisten selama 

periode pengamatan pada tahun 2018 - 2020 

c) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan menggunakan mata 

uang rupiah 
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Tabel 3.1                                                                                                         

Tabel kriteria pemilihan sampel 

 

No, Kriteria pemilihan sampel Jumlah perusahaan 

1 Perusahaan Manufaktur Food and Beverage 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2018-2020 

 

 

29 

 

2 Perusahan yang tidak melaporkan annual 

report secara konsisten selama tahun 2018-

2020 

 

 

(8) 

3 Perusahaan yang tidak menggunakan mata 

uang rupiah. 

 

- 

Sampel 21 

Periode Pengamatan 3 Tahun 

      Total Observasi 21 x 3 = 63 

  

Dari total Perusahaan Manufaktur sub sektor  Food and Beverage  yang terdaftar 

di BEI (www.idx.co.id) maka perusahaan yang akan diteliti adalah = 27 

perusahaan Jumlah tahun yang diamati adalah 2018-2020 maka jumlah 

observasinya adalah = 27  x 3 Tahun = 81  observasi. 

3.2.3 Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  menggunakan 

data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan 

neraca dan laba rugi serta dokumen-dokumen yang erat hubungannya dengan 

objek yang sedang dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu laporan 

keuangan tahunan dari  perusahaan yang diteliti dalam rentang waktu 3 tahun 

http://www.idx.co.id/
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(2018-2020). Pengumpulan data diperoleh melalui  website Bursa Efek 

Indonesia pada perusahaan Manufaktur Food & Beverage  (www.idx.co.id) 

dan website perusahaan lainnya. 

      3.3 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan melihat laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan periode 

2018-2020 yang terdaftar di BEI yang dapat diperoleh melalui situs Bursa Efek 

Indonesia dan situs perusahaan yang bersangkutan. 

      3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Definisi Operasional Variabel Penelitian ini menggunakan variabel-

variabel untuk melakukan analisis data. Variabel tersebut terdiri dari variabel 

dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah risiko financial distress. Sedangkan variabel independennya adalah Cash 

flow, Sales growth, Operating Capacity dan Firm Size. Berikut penjelasan 

terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini : 

  a. Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen, variabel dependen dalam Penelitian ini adalah Financial distress.  

1) Financial distress 

 Menurut Hanifah (2013) financial distress didefinisikan sebagai tahap 

penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan 

ataupun likuiditas. financial distress  adalah suatu keadaan dimana sebuah 

http://www.idx.co.id/
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perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, keadaan 

dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, mengalami 

kerugian kepada kreditur keadaan ini merupakan gejala awal kegagalan ekonomi 

(Atika, et al., 2012). Financial distress terjadi karena kesalahan pengambilan 

keputusan yang tidak tepat dan kelemahan yang saling berhubungan yang dapat 

menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen dan 

kurangnya upaya pengawasan kondisi keuangan perusahaan sehingga dalam 

penggunaannya kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan,  

Kebangkrutan perusahaan biasanya diawali dengan kondisi kesulitan 

keuangan (financial distress). Kondisi financial distress mempunyai arti bahwa 

perusahaan mengalami kondisi keuangan pada setiap tahunnya semakin 

menurun. Kondisi ini pada umumnya ditandai dengan berbagai kondisi. Salah 

satunya ialah perusahaan selama dua tahun berturut-turut mempunyai laba bersih 

negatif (Mas’ud dan Srengga, 2012). Menurut Jhon (2013:171), rasio cakupan 

atau coverage ratio adalah salah satu rasio yang berfungsi untuk mengukur 

tingkat kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan. Selanjutnya menurut 

Ratna (2011:112), perusahaan yang mengalami financial distress adalah 

perusahaan yang mempunyai Interest Coverage Ratio kurang dari 1 (satu). 

Rumus Interest Coverage Ratio adalah sebagai berikut:  

                        
                                  

                
 

Sumber: Irham Fahmi (2014:94) 
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 Pada penelitian ini financial distress dapat diukur dengan proksi Interest 

Coverage Ratio (ICR) yang mengacu kepada penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Erayanti Dian (2019) dan Bayu Jovi Nugraha(2020). Penelitian tersebut 

mendefinisikan bahwa perusahaan yang mengalami indikasi financial distress  

adalah perusahaan yang mempunyai ICR kurang dari 1 (satu). Rumus Interest 

Coverage Ratio (ICR) sebagai berikut:  

    
            

           
 

Dalam penelitian ini menggunakan pengukuran dengan rumus ini karena 

kita bisa melihat ICR menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

bunganya.Laba yang digunakan adalah laba sebelum bunga dan pajak karena 

untuk laba bersih sudah terpotong dengan bunga, sehingga kalau kita 

menggunakan laba bersih untuk menghitung ICR maka kurang pas karena efek 

dari bunga akan terasa dua kali. Dengan kata lain mengukur margin of safety yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan pada periode tertetu. 

b. Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Karlinger (2006:58) mengemukakan variabel independen merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan timbulnya 

variabel terikat.Variabel indenpenden adalah variabel yang memengaruhi variable 

dependen, variabel independen dalam penelitian ini adalah Sales growth, Cash 

flow,Operating Capacity dan Firm Size. Berikut penjelasan tentang variabel 

indepent yang digunakan: 



49 

 

 

 

  1)  Cash flow 

    Arus kas dikemukakan oleh Toto Prihadi (2013:112) adalah berasal dari 

aktivitas operasi yang menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat 

menghasilkan kas yang dapat digunakan untuk melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden, dan 

melakukan investasi.  

Arus kas dikemukakan oleh Toto Prihadi (2013:112) adalah berasal dari   

aktivitas operasi yang menentukan apakah dari operasi perushaan dapat 

menghasilkan kas yang dapat digunkan untuk melunasi pinjaman, 

memelihara kemampuan operasi perushaan, membayar deviden, dan 

melakukan investasi. Rumus pengukuran arus kas operasi dapat dilihat 

sebagai berikut :     

    
                   

         
 

Arus Kas, menurut Lemer (2011) menyatakan, bahwa arus kas adalah 

pertambahan, atau peningkatan jumlah kas yang dihasilkan melalui 

kegiatan operasi selama waktu tertentu, terdiri atas laba sesudah pajak 

ditambah dengan jumlah penyusutan, sedang rekening utang dan harta 

tetap tidak berubah. Arus kas merupakan salah satu indikator untuk 

mengetahui kinerja keuangan   perusahaan   di   saat mengalami kenaikan 

atau penurunan.Arus Kas menurut Darsono dan Ashari (2010): ―Arus Kas 

yaitu suatu laporan yang memuat informasi tentang sumber dan 
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pengguanaan kas perusahaan selama periode tertentu, misalnya satu bulan 

atau satu tahun.‖  

   2)   Sales growth  

Perkembangan penjualan memperlihatkan keberhasilan investasi 

periode masa lampau serta bisa dijadikan contoh prediksi dimasa yang 

akan datang. Bagi Fahmi (2014) growth merupakan rasio perkembangan 

dimana rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan industri dalam 

mempertahankan letaknya di dalam industri serta pertumbuhan ekonomi 

secara universal. Suatu industri bisa dikatakan mengalami perkembangan 

ke arah yang lebih baik bila ada kenaikan yang tidak berubah- ubah dalam 

kegiatan utama operasinya. Perhitungan tingkat penjualan perusahaan 

dibandingkan pada akhir periode dengan penjualan yang dijadikan periode 

dasar. Setiawan (2009) pertumbuhan penjualan (Sales growth) 

menceminkan kemampuan perusahaan dari waktu ke waktu. 

Menurut Harahap (2010:309) Sales growth digunakan untuk 

mengukur tingkat pertumbuhan penjualan pada suatu periode. 

Sales growth (g)= 
                                               

          
 

Keterangan : 

g = Growth Sales Rate (tingkat pertumbuhan penjualan) 

St = Total Current Sales (total penjualan selama periode berjalan) 

St-1 = Total Sales For Last Period (total penjualan periode yang lalu 
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     3) Operating Capacity 

            Operating Capacity menggambarkan penggunaan sumber daya 

yang dimilikinya sehingga dapat mengoperasionalkan kegiatan perusahaan 

secara  efisien. Operating Capacity dikenal dengan rasio perputaran total 

aktiva (total asset turnover ratio) yang dinilai dengan membagi penjualan 

dengan total aktiva. Peningkatan penjualan yang relatif besar dibandingkan 

dengan peningkatan aktiva akan membuat rasio ini semakin tinggi 

sebaliknya rasio ini akan semakin rendah jika peningkatan penjualan 

relatif lebih kecil dari peningkatan aktiva (Widhiari dan Merkusiwati 

2015). Total asset turnover disebut juga dengan perputaran total asset. 

Rasio ini melihat sejauh mana keseluruhan aset yang dimiliki oleh 

perusahaan terjadi perputaran secara efektif Fahmi (2013:135)  

 Operating  capacity yang  dapat  diukur   menggunakan   

perputaran   aktiva merupakan salah satu rasio keuangan yang  dapat 

digunakan dalam    memprediksi kondisi financial   distress (Radiansyah, 

2013). Menurut Fahmi (2014:77) operating capacity adalah rasio yang 

menggambarkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya 

yang dimilikinya untuk dapat membiayai kegiatan operasional perusahaan. 

Proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Total Asset Turnover 

(TATO) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas 

perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk 

menghasilkan penjualan (Hery, 2015:179).  
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      4) Firm Size 

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah 

perusahaan berdasarkan jumlah asset yang dimilikinya. Asset dinilai 

memiliki kestabilan yang cukup berkesinambungan (Kurniasih dan Sari 

2013). Apabila total asset suatu perusahaan semakin tinggi maka 

perusahaan tersebut akan mampu melunasi kewajiban dimasa depan 

sehingga perusahaan dapat menghindari permasalah keuangan. Ukuran 

perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan logaritma 

natura dari total asset yang dimiliki perusahaan. Logaritma natural 

digunakan untuk memperhalus data total aset dan diharapkan mampu 

memperkecil perbedaan total aset yang terlalu besar antara perusahaan 

yang satu dengan yang lainnya. Satuan Firm Size adalah persen. Firm Size 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Hartono, 2009:379) yaitu : 

Ukuran perusahaan = Ln of Total Aktiva 

Pada perusahaan besar dengan total aktiva yang banyak akan lebih 

berani untuk menggunakan modal dari pinjaman dalam membelanjai 

seluruh aktiva, dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil 

ukurannya (Falikhatun dan Supriyanto, 2008). Firm size dapat 

didefinisikan sebagai ukuran suatu perusahaan yang dapat diukur dengan 

jumlah aset suatu perusahaan, penjualan, dan kapasitas pasar. Untuk 

mengukur Firm size maka digunakan log total aktiva, baik aktiva lancar 

maupun aktiva tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan pada tahun 
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pelaporan (Masodah, 2009). Karena total aset suatu perusahaan lebih stabil 

dari tahun ke tahun. Semakin banyak jumlah aset suatu perusahaan 

seharusnya semakin baik juga kondisi suatu perusahaan tersebut dan 

menarik perhatian bagi para investor untuk menanam sahamnya pada 

perusahaan tersebut (Yustiana, 2011). 

3.5 Teknik Analisis Data  

       Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang 

diperoleh sehingga dihasilkan suatu hasil analisis. Hal ini ini disebabkan 

data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung 

tetapi perlu diolah agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang 

dapat dipahami, dan diteliti. Metode analisis yang dilakukan dalam 

penelitian adalah dengan melakukan analisis deskriptif kuntitatif dan 

regresi data panel untuk mengukur pengaruh variabel independen dan 

variabel dependen yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam 

perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan 

Program pengelolah data statistik yang dikenal dengan eviews. Data panel 

adalah jenis data yang merupakan gabungan dari time series (runtut waktu 

) dan cross section (data silang). Metode-metode yang digunakan yaitu : 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

 

Menurut Ghozali (2017:31) statistik deskriptif memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, 

maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. Statistik 

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai 
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distribusi dan perilaku data sampel tersebut. 

3.5.2  Asumsi Klasik 

       Model regresi memilik beberapa asumsi dasar yang harus 

dipenuhi untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan 

BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi 

klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang 

didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. 

Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi 

normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka hasil uji statistik menjadi 

tidak valid khususnya untuk ukuran sampel kecil (Ghozali, 2017:145). 

Uji normalitas residual metode Ordinary Least Square secara formal 

dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh Jarque- Bera 

(JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang merupakan asimtotis 

(sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least Square). Uji 

ini dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut: 

1. Bila probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal 

2. Bila probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal 

Bila probabilitas Obs*R2>0.05 maka signifikan, H0 diterima  

Bila probabilitas Obs*R2<0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak. 
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2. Uji Multikolinieritas 

            Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan korelasi yang tinggi atau sempurna antar 

variabel independen (Ghozali, 2017:71). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen.Menurut 

Ghozali (2017:73) jika koefisien korelasi antar variabel bebas melebihi 

0,80 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah 

multikolinearitas, Sebaliknya, koefisien korelasi < 0,8 maka model 

bebas dari multikolinearitas. 

3. Heteroskedastisitas 

   Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians 

dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 

2017:85). Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas.Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yaitu 

meregresi masing-masing variabel independen dengan absolute 

residual sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih antara nilai 

observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute adalah nilai 

mutlak. Uji Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolute residual 

terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji 

Glejser > 0,05 maka tidak terkandung heteroskedastisitas. 
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4. Autokorelasi  

            Menurut Ghozali (2017:121) uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam metode regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan dengan periode 

t-1 (sebelumnya). Jika tidak terjadi korelasi, maka dinamakan adanya 

problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan nilai 

durbin- watson dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) 0 < d < dL maka tidak ada autokorelasi positif (ditolak) 

 

b) dL ≤ d ≤ dU maka tidak ada autokorelasi positif (no decision) 

 

c) 4-dL < d < 4 maka tidak ada autokorelasi negatif (ditolak) 

 

d) 4-dU ≤ d ≤ 4-dL maka tidak ada autokorelasi negatif (no decision) 

 

e) dU < d < 4-dU maka tidak ada autokrelasi positif dan negatif 

(diterima) 

3.5.3 Pemilihan Model Regresi DataPanel 

           Regresi data panel dapat dilakukan dengan menguji tiga model 

analisis yaitu common effect, fixed effect, dan random effect. Masing-

masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

Pemilihan model tergantung pada asumsi yang dipakai peneliti dan 

pemenuhan syarat-syarat pengolahan data statistik yang benar, sehingga 



57 

 

 

 

dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Oleh karena itu pertama-

tama yang harus dilakukan adalah memilih model yang tepat dari ketiga 

model yang ada. 

a. Model Regresi DataPanel 

Terdapat tiga pendekatan dalam proses mengestisimasi regresi 

data panel yang dapat digunakan yaitu pooling least square (Model 

Common Effect ), model Fixed Effect, dan model Rondom Effect. 

        1) Model Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan 

individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi 

data panel. Hal karena hanya dengan mengkombinasikan data time series 

dan data cross-section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan 

individu, sehingga dapat digunakan metode Ordinary Least Square (OLS) 

dalam mengestimasikan data panel. 

Dalam pendekatan estimasini,tidak diperhatikan dimensi individu 

maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama 

dalam berbagai kurun waktu, dengan mengkombinasikan data time seris 

dan data cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, 

model persamaan regresinya adalah: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + +β3d3it + β4d4it + eit 

Keterangan : 

Yit = Financial Distress 

β0 = Konstanta 
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β1 β2 β3 β4 = Koefisien Regresi 

X1it = Sales Growth 

X2it = Cash Flow 

X3it = Operating Capacity 

X4it = Firm size 

      2)  Model Fixed Effect 

 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa 

disebut dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect 

adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunkan variabel 

dummy untuk menangkap adanya adanya perbedaan intersep. Pengertian 

Fixed Effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar perusahaan 

maupun intersepnya sama antar waktu. Disamping itu, model ini juga 

mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan 

dan antar waktu. Model Fixed Effect dengan teknik Least Square Dummy 

variabel (LSDV). Least Square Dummy variabel adalah regresi Ordinary 

Least Square (OLS) dengan variabel Dummy imi sangat berguna dalam 

mengambarkan efek perusahaan investasi. Model Fixed Effect dengan 

Least Square Dammy Variabel (LSDV) dapat ditulis sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + +βndit + eit 

      3) Model RandomEffect 

 

Pada saat model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu 

berkurangnya derejat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan 

mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka 
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dapat menggunakan pendekatan estimasi Random Effect. Pendekatan 

estimasi Random Effect ini menggunkan variabel gangguan (error 

terms).variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu 

dan antar perusahaan. Penulisan konstan dalam model Random Effect tidak 

lagi tetap, tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis dengan persamaan 

sebagai berikut : Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + +βndit + µi 
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b. Uji Spesifikasi Model 

       Dari ketiga model yang telah diestimasikan akan dipilih model 

mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. ada tiga uji 

(test) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel 

(CE,FE atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu : F 

Test (Chow Test), Hausmen Test, Langrangge Multiplier (LM) Test. 

1. ChowTest 

 

Uji chow adalah pengujian untuk menentukan antara model 

common effect atau fixed effect yang lebih tepat digunakan dalam 

mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow dalam penelitian 

sebagai berikut: 

a.  Apabila probability chi-square< 0,05 maka yang dipilih adalah 

model   

    fixed effect 

b. Apabila probability chi-square> 0,05 maka yang dipilih 

adalah  

  model common effect 

 

Apabila dari hasil uji tersebut ditentukan model yang common 

effect digunakan, maka perlu melakukan uji Lagrange Multiplier 

Test (LM-Test) untuk menentukan antara model common effect 

dengan random effect. Namun apabila dari hasil uji chow 

menentukan model fixed effect yang digunakan, maka perlu 
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melakukan uji lanjutan yaitu uji hausman untuk menentukan model 

fixed effect atau random effect yang digunakan. 

2.    Husman test 

     Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode 

random effect atau metode fixed effect yang sesuai atau digunakan, 

dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Apabila probability cross-section random < 0,05 maka yang   

dipilih  adalah model fixed effect. 

b. Apabila probability cross-section random> 0,05 maka yang 

dipilih  

     adalah model random effect. 

3. Lagrangge Multiplier (LM)Test 

  Uji LM digunakan untuk memilih model random effect atau 

model cammon effect yang sebaiknya digunakan. Uji LM ini 

didasarkan pada distribusi chi Squares dengan degress off reedom 

sebesar jumlah variabel independen. Ketentuan pengambilan 

keputusan pada uji LM ini adalah sebagai berikut: 

H0 : Metode Random Effect 

H1 : Metode Fixed Effect 

     Jika nilai LM statistik lebih besar nilai kritis chi-squar, maka kita    

menolak hipotesis nol. Artinya estimasi yang tepat untuk 

regresi data panel adalah random effect. 

Jika uji LM lebih kecil dari nilai statistik chi- squares sebagai nilai 
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kritis, maka kita menerima hipotesis nol. Artinya Estimasi random 

effect dengan demikian tidak dapat digunakan untuk regresi data 

panel, tetapi digunakan metode cammon effect.  

3.6  Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji 

hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis regresi data panel. 

1)   Analisis Regresi DataPanel 

  Data panel dapat didefeniskan sebagai gabungan antara data 

silang (cross section ) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain 

dari panel adalah pool data, kombinasi data cross-section dan time series, 

micropanel data, longitudinal data, analisis even history dan analisis 

cohort. Menurut secara umum dengan menggunakan data panel ini kita 

akan menghasilkan interp dan slope koefisien yang berbeda pada setiap 

perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, didalam 

mengestimasikan persamaan akan sangat tergantung dari asumsi yang 

kita tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya 

(winarno,2015). Persamaan regresi data panel sebagai berikut : 

      

2) Uji Parsial (t Test) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

    ɑ + β1X1it+β2X2it+β3X3it+β4X4it+eit 
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menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai 

probability t lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Adapun syarat 

penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut: 

1. Jika nilai probability < 0,05, maka hipotesis diterima. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel independen tersebut mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen secara individu. 

2. Jika nilai probability> 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel independen tersebut tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara individu. 

3)   Uji Simultan (F test) 

 

Menurut Ghozali (2013) uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan 

terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F dapat diketahui dengan 

membandingkan signifikan dari hasil perhitungan dengan angka 0,05. 

Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka secara simultan 

variabel bebas mampu berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Sebaliknya apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka secara 

serempak variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

 4) Uji Koefisien Determinasi(R
2
) 

 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 
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dependen (Ghozali, 2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara 

nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel- variabelindependen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

  Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan bukti empiris 

pengaruh pada cash flow,sales growth, operating capacity dan firm size terhadap 

financial distress. Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini ada 21 

perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2018-2020 yang telah memenuhi kriteria dari pemilihan 

sampel yang digunakan dalam penelitian. Dari analisis sampel data yang 

menggunakan eviews 9, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Variabel arus kas operasi berpengaruh terhadap financial distress. 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel arus kas operasi yang 

diproksikan dengan menggunakan perbandingan arus kas operasi terhadap 

kewajiban lancar tidak berpengaruh terhadap financial distress pada 

perusahaan sektor aneka industri pada tahun 2018-2020. Hal ini 

menunjukan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat arus kas operasi 

berpengaruh pada tinggi atau rendahnya risiko perusahaan mengalami 

financial distress.  Arus kas dari aktivitas operasi (operating activities) 

termasuk dampak kas dari transaksi yang menghasilkan pendapatan dan 

beban. Tingkat arus kas  dari aktivitas operasi merupakan indikator untuk 

melihat apakah perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup bagi 
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perusahaan untuk membayar pinjaman, mempertahankan operasi 

perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru  tanpa 

bergantung pada pendapatan eksternal. 

2. Variabel sales growth tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Sales growth tidak berpengaruh terhadap financial distress. Hasil ini 

menjelaskan bahwa tinggi ataurendahnyarasiosales growthtidakakan 

mempengaruhi terjadinya financial distress pada perusahaan manufaktur 

sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2016-2019. Karena pertumbuhan penjualan perusahaan tidak 

dapat dijadikan sebagai penilaian keadaan financial distress. Meskipun 

penjualan perusahaan turun, tidak berdampak saat itu juga akan 

mengalami kebangkrutan, hanya saja akan mengalami penurunan hasil 

bersih yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Penurunan pertumbuhan 

penjualan akan berdampak pada penurunan laba, tetapi penurunan laba 

pada tahun tersebut tidak akan menyebabkan langsung mengalami kondisi  

financial distress. Karena penjualan yang relatif stabil pada tahun yang 

sebelumnya.  

3. Variabel operating capacity tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya aktivitas operasi 

suatu perusahaan tidak dapat dijadikan dasar untuk memprediksi apakah 

akan terjadi financial distress. Faktanya, tingginya pengelolaan dan 

penjualan tidak memberikan jaminan bahwa laba yg diperoleh perusahaan 

juga tinggi. Operating capacity dianggap efektif jika penjualan perusahaan 
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dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi perusahaan.   Dengan 

meningkatnya penjualan, piutang juga meningkat, yang meningkatkan 

kemungkinan piutang tak tertagih, dan perusahaan menderita kerugian 

karena terlalu banyak modal kerja dalam piutang perusahaan. 

4. Variabel firm size tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Semakin   besar   ukuran   perusahaannya   maka   semakin   tinggi   

penilaian   kredit   yang diperolehnya,   sehingga   penggunaan   hutang   

akan   cenderung   lebih   besar   daripada perusahaan kecil  yang tentunya 

hanya memiliki  kredit yang rendah. Dengan demikian, semakin besar 

ukuran perusahaannya semakin besar kecenderungan memiliki hutang 

yang tinggi.  Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki total 

asset yang besar maupun yang kecil memiliki  investasi  ataupun  mitra  

kerja  yang  banyak  sehingga  total  aset  tidak  bisa  dijadikan  tolak  ukur  

sebagai penentuan financial  distress suatu  perusahaan. 

5. Berdasarkan nilai prob(f-statistic) sebesar 0.000002 dimana nilai ini lebih 

rendah dari nilai signifikansi sebesar 0,05 menunjukkan bahwa Arus kas 

operasi, cash flow, sales growth, operating capacity, dan firm size secara 

simultan memiliki pengaruh signifikan dalam memprediksi financial 

distress perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI tahun 2018-2020. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dapat 

dipertimbangkan bagi peneliti selanjutnya atau pengguna penelitian, berikut 

keterbasan dalam penelitian ini:  

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder sehingga informasi 

yang    

diperoleh terbatas.  

2. Periode penelitian selama empat tahun yang mungkin kurang     

mempresentasikan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

3. Penelitian ini hanya menggunakan arus kas operasi untuk mewakili arus 

kas keseluruhan, Penelitian hanya meneliti perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada 2018-2020. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang 

diharapkan  akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya:  

1. Disarankan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan 

minuman untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan 

profitabilitas dan likuiditas yang mana akan menghindari kesulitan 

keuangan perusahaan.  
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2. Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi 

seluruh perususahaan manufaktur industri yang terdaftar di BEI, hal 

ini dikarenakan pada penelitian ini hanya menjadikan satu sub sektor 

yaitu perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang 

dijadikan objek penelitian. 

3. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

variabel dan indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil 

yang di dapat menjadi lebih generalisasi. Peneliti selanjutnya juga 

dapat menambahkan variabel independen dikarenakan pada 

penelitian ini variabel yang digunakan dapat menunjukkan R-

squared sebesar 77 %, sedangkan sisanya 

23% dapat dipengaruhi variabel lain seperti Likuiditas, 

GCG,profitabilitas,leverage,dan struktur kepemilikan, dll. 
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Lampiran 1 

Tabulasi Data 

PERUSAHAAN TAHUN 
FD CF SG OC FS 

Y X1 X2 X3 X4 

PT Akasha Wira 

International 

Tbk (ADES) 

2018 
1,446806 0,253 1,903 -0,040 1,439 

2019 1,643863 0,022 1,308 -0,032 1,438 

2020 1,682558 0,099 0,465 -0,153 1,441 

PT Tiga Pilar 

Sejahtera Food 

Tbk (AISA) 

2018 
0,590574 1,269 0,725 -0,060 1,451 

2019 1,297176 1,975 1,337 -0,092 1,451 

2020 1,347398 1,165 0,823 -0,195 1,452 

PT Tri Banyan 

Tirta Tbk 

(ALTO) 

2018 1,367794 1,504 0,969 -0,583 1,443 

2019 
0,214884 0,775 0,733 -0,506 1,443 

2020 1,415669 0,879 1,185 -0,537 1,443 

PT Bumi 

Teknokultura 

Unggul 

Tbk(BTEK) 

2018 2,215963 0,352 2,481 -0,764 1,466 

2019 0,847517 0,742 0,666 -0,853 1,466 

2020 
3,013924 1,854 0,345 -0,620 1,463 

PT  Budi Starch 

& Sweetener Tbk 

(BUDI) 

2018 1,759888 1,752 1,264 -0,108 1,460 

2019 0,200385 0,621 0,871 0,001 1,458 

2020 0,199206 0,749 1,034 -0,036 1,458 

PT Sariguna 

Primatirta Tbk 

(CLEO) 

2018 0,670765 0,037 0,453 -0,001 1,439 

2019 1,141647 0,011 0,515 -0,060 1,445 

2020 0,922544 0,187 0,972 -0,130 1,446 

PT Delta Djakarta 

Tbk (DLTA) 

2018 1,691204 0,251 0,827 -0,232 1,448 

2019 1,605475 0,233 0,469 -0,237 1,447 

2020 1,180868 0,225 0,469 -0,351 1,445 

PT Fast Food 

Indonesia (FAST) 

2018 0,801184 0,095 0,870 0,304 1,458 

2019 0,795512 0,242 0,941 0,294 1,460 

2020 0,909973 0,863 0,556 0,114 1,462 

PT Garuda Food 

Putra Putri Jaya 

Tbk (GOOD) 

2018 1,475802 0,306 1,119 0,281 1,463 

2019 1,391219 0,439 1,315 0,222 1,466 

2020 1,139945 0,206 1,064 0,069 1,470 

PT Buyung 

Poetra Sembada 

Tbk(HOKI) 

2018 0,996997 1,394 0,737 0,275 1,437 

2019 0,978769 0,187 0,809 0,290 1,439 

2020 0,568284 0,383 0,600 0,112 1,440 

PT Indofood 2018 1,642087 0,192 1,103 0,048 1,494 



 

 

 

 

CBP Sukses 

Makmur 

Tbk(ICBP) 

2019 1,701721 0,052 0,995 0,039 1,495 

2020 
1,137408 0,008 0,988 -0,347 1,509 

PT Inti Agri 

Resources Tbk 

(IIKP) 

2018 2,434256 1,420 0,773 -1,224 1,422 

2019 2,37869 1,564 0,893 -1,282 1,426 

2020 2,568815 0,304 0,658 -1,341 1,424 

PT Indofood 

Sukses Makmur 

Tbk(INDF) 

2018 0,421883 0,721 1,340 -0,119 1,508 

2019 1,701721 0,267 1,361 -0,099 1,508 

2020 1,746379 0,305 1,173 -0,300 1,515 

PT Mulia Boga 

Raya Tbk 

(KEJU) 

2018 1,464385 0,600 1,063 0,203 1,432 

2019 1,926091 0,000 0,846 0,167 1,435 

2020 1,74177 0,032 1,099 0,125 1,435 

PT Multi 

Bintang 

Indonesia Tbk 

(MLBI) 

2018 1,675764 0,048 1,115 0,101 1,458 

2019 1,566958 0,076 1,772 0,108 1,458 

2020 
0,832534 0,186 0,332 -0,166 1,458 

PT Mayora 

Indah Tbk 

(MYOR) 

2018 0,727077 1,016 1,440 0,057 1,484 

2019 0,951051 0,051 1,397 0,119 1,485 

2020 0,903144 0,029 1,658 0,093 1,486 

PT Pratama 

Abadi Nusa 

Industri Tbk 

(PANI) 

2018 0,24346 1,025 0,233 0,295 1,410 

2019 0,224535 0,577 0,661 0,285 1,407 

2020 
0,122118 0,852 0,662 0,264 1,403 

Prima 

Cakrawala 

Abadi Tbk 

(PCAR) 

2018 1,137674 0,183 0,518 0,177 1,406 

2019 0,895113 0,416 0,191 -0,299 1,407 

2020 
0,830858 0,242 0,590 -0,346 1,404 

PT Prasidha 

Aneka Niaga 

Tbk (PSDN) 

2018 0,900319 1,307 1,330 0,282 1,436 

2019 0,156791 0,789 1,085 0,205 1,437 

2020 0,365825 1,135 0,571 0,068 1,437 

 PT Nippon 

Indosari 

Corpindo Tbk 

(ROTI)  

2018 0,373684 0,249 0,956 -0,201 1,464 

2019 0,731097 0,363 0,686 -0,147 1,465 

2020 
0,499178 0,080 1,426 -0,142 1,464 

PT Sekar Bumi 

Tbk (SKBM) 

2018 0,146717 1,042 1,214 0,043 1,450 

2019 0,017503 1,218 1,112 0,063 1,451 

2020 0,113141 1,551 0,298 0,253 1,450 

 

  



 

 

 

 

Lampiran  2  

Interest Coverage Ratio 

Nama 

Perusahaan 

Interest Coverage Ratio  

2018 2019 2020 

  
27,97728 44,0416 48,14566 

ADES 

AISA -0,25667 19,8233 22,25349 

ALTO -23,3235 -0,6097 0,038398 

BTEK 164,4233 -7,0391 -1032,58 

BUDI 57,52922 1,58627 1,581968 

CLEO 4,685647 13,8563 8,366491 

DLTA 49,11394 40,3158 15,16589 

FAST 6,32682 6,24475 -8,12775 

GOOD 29,90895 24,6161 13,80207 

HOKI 9,931061 9,52295 3,700676 

ICBP 43,86192 45,8371 13,72169 

IIKP -271,804 -239,16 -370,523 

INDF 2,641748 50,3177 55,76722 

KEJU 29,13298 84,3511 55,17849 

MLBI 47,39843 36,8942 6,80044 

MYOR 5,334318 8,93407 8,000988 

PANI 1,751668 0,59625 1,324736 

PCAR -13,7301 -7,8544 -6,77415 

PSDN -0,12579 1,43479 -0,43069 

ROTI 2,364176 5,38392 3,156329 

SKBM 1,401928 0,96048 1,2976 

 

  



 

 

 

 

Lampiran 3  

 Statistik Deskriptif 

 

 

      

Sample: 2018 2020     

      
      
 Y X1 X2 X3 X4 

      
       Mean  1.107834  0.586865  0.942361 -0.105474  1.451787 

 Median  0.996997  0.352433  0.941195 -0.031564  1.450249 

 Maximum  3.013924  1.974694  2.481486  0.303779  1.514946 

 Minimum  0.017503  0.000261  0.190642 -1.341035  1.403292 

 Std. Dev.  0.675789  0.544299  0.425327  0.377017  0.025608 

 Skewness  0.439042  0.867168  0.812968 -1.591323  0.397615 

 Kurtosis  2.848113  2.616665  4.466595  5.516242  3.258240 

      

 Jarque-Bera  2.084520  8.281518  12.58573  43.20936  1.835080 

 Probability  0.352657  0.015911  0.001849  0.000000  0.399501 

      

 Sum  69.79354  36.97252  59.36873 -6.644876  91.46260 

 Sum Sq. Dev.  28.31487  18.36824  11.21599  8.812781  0.040656 

      

 Observations  63  63  63  63  63 

 

  



 

 

 

 

Lampiran 4 

Fixed Effect Model 

 

  



 

 

 

 

Lampiran 5 

Uji Chow 

  

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: FEM    

Test cross-section fixed effects  
     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

Cross-section F 3.720212 (20,38) 0.0002 

Cross-section Chi-square 68.324478 20 0.0000 
     
     
     

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 02/17/22   Time: 12:31   

Sample: 2018 2020   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 21   

Total panel (balanced) observations: 63  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.074989 4.596536 0.016314 0.9870 

X1 -0.154703 0.139140 -1.111848 0.2708 

X2 0.275405 0.191226 1.440207 0.1552 

X3 -0.991644 0.197646 -5.017283 0.0000 

X4 0.523156 3.208481 0.163054 0.8710 
     
     

R-squared 0.324645     Mean dependent var 1.107834 

Adjusted R-squared 0.278068     S.D. dependent var 0.675789 

S.E. of regression 0.574195     Akaike info criterion 1.804343 

Sum squared resid 19.12260     Schwarz criterion 1.974433 

Log likelihood -51.83681     Hannan-Quinn criter. 1.871241 

F-statistic 6.970178     Durbin-Watson stat 1.481424 

Prob(F-statistic) 0.000119    
     
     



 

 

 

 

Lampiran 6 

Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: REM    

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 22.930885 4 0.0001 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     X1 0.378544 0.064891 0.012030 0.0042 

X2 0.208115 0.254283 0.004020 0.4665 

X3 1.130870 -0.775189 0.397161 0.0025 

X4 34.294155 1.220790 779.284894 0.2361 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: Y   

Method: Panel Least Squares   

Date: 02/17/22   Time: 12:31   

Sample: 2018 2020   

Periods included: 3   

Cross-sections included: 21   

Total panel (balanced) observations: 63  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -48.97898 40.80293 -1.200379 0.2374 

X1 0.378544 0.168340 2.248692 0.0304 

X2 0.208115 0.161710 1.286965 0.2059 

X3 1.130870 0.666016 1.697963 0.0977 

X4 34.29415 28.12926 1.219163 0.2303 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.771686     Mean dependent var 1.107834 

Adjusted R-squared 0.627487     S.D. dependent var 0.675789 

S.E. of regression 0.412460     Akaike info criterion 1.354748 

Sum squared resid 6.464692     Schwarz criterion 2.205199 

Log likelihood -17.67458     Hannan-Quinn criter. 1.689235 

F-statistic 5.351549     Durbin-Watson stat 2.889346 

Prob(F-statistic) 0.000002    
     
     

 

 



 

 

 

 

Lampiran 7 

 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

  



 

 

 

 

Lampiran 8 

       Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Y X1 X2 X3 X4 

      
      
Y  1.000000 -0.034095  0.175832 -0.520562  0.097287 

X1 -0.034095  1.000000 -0.112019 -0.205158 -0.180357 

X2  0.175832 -0.112019  1.000000  0.036533  0.441448 

X3 -0.520562 -0.205158  0.036533  1.000000  0.038912 

X4  0.097287 -0.180357  0.441448  0.038912  1.000000 



 

 

 

 

Lampiran 9  

Uji Autokorelasi 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

     
     
F-statistic 2.999512     Prob. F(2,56) 0.0579 

Obs*R-squared 6.095878     Prob. Chi-Square(2) 0.0575 

     
     
     

 

  



 

 

 

 

Lampiran 10  

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Glejser 

     
     F-statistic 1.010697     Prob. F(4,58) 0.4095 

Obs*R-squared 4.105162     Prob. Chi-Square(4) 0.3920 

Scaled explained 

SS 3.442713     Prob. Chi-Square(4) 0.4866 
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