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PENGARUH FINANCIAL INDICATOR, OPERATING CASH FLOW, FIRM 

GROWTH DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP FINANCIAL 

DISTRESS 

(Studi Empiris pada Perusahaan Mnufaktur yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2014-2016) 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh financial indicators, operating 

cash flow, firm growth, dan dewan komisaris terhadap terhadap financial distress 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Financial 

indicators dalam penelitian ini menggunakan variabel likuiditas, leverage, 

operating capacity dan laba. Sampel penelitian yang digunakan adalah 276 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. 

Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik yang diolah 

menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) Versi 21. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa variabel laba berpengaruh terhadap financial 

distress sedangkan variabel likuiditas, leverage, operating capacity, operating 

cash flow, firm growth, dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. 

Kata Kunci: financial distress, financial indicators, laba, arus kas operasi, firm 

growth, dewan komisaris 

ABSTRACT 

This study aims to examine the effect of financial indicators, profit, operating cash 

flow, firm growth, and the board of commissioners on financial distress in 

manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange. Financial 

indicators in this study using liquidity, leverage, operating capacity, and profit. 

The research sample used was 276 manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange in 2014 to 2016. The sampling method used was 

purposive sampling method. The analysis used in this study was logistic 

regression analysis which is processed using Statistical Package for Social 

Science (SPSS) Version 21 program. The results show that the profit variable had 

an effect on the financial distress while the the variables liquidity, leverage, 

operating capacity ,operating cash flow, firm growth, and the board of 

commissioners does not affect Financial Distress. 

Keywords: financial distress, financial indicators, profits, operating cash flow, 

firm growth, board of commissioners 
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1. PENDAHULUAN

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan

melalui usaha pokok yang dijalankan. Fenomena jatuh bangun dalam melakukan 

usaha  merupakan suatu hal yang sudah biasa dihadapi oleh perusahaan. Ketika 

perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan, maka akan menjadi 

pertimbangan bagi investor maupun kreditur yang akan menanamkan modalnya 

(Widhiari dan Merkusiwati, 2015) 

Laporan keuangan perusahaan menjadi sorotan investor dan kreditur dalam 

melihat kondisi keuangan perusahaan yang juga mempengharuhi pembuatan 

keputusan. Perusahaan perlu melakukan antisipasi ataupun perbaikan situasi 

kondisi kesulitan keuangan agar bisa bertahan dalam perkembangan 

perekonomian di indonesia dan persaingan yang sangat ketat. 

Financial Distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam 

keadaan tidak sehat atau krisis. Darsono dan Ashari (2015:101) mendefinisikan 

financial distress sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang dapat menyebabkan 

kebangkrutan perusahaan. Kebangkrutan sendiri biasanya dikaitkan dengan suatu 

keadaan atau situasi dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi 

kewajiban-kewajibannya (Julius, 2017) 

Financial Distress dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor salah 

satunya yaitu variabel Likuiditas. Menurut Hendra (2009:100) rasio likuiditas 

adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek yang telah jatuh tempo. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan 

Pamudji (2015) dan Widhiari dan Merkusiwati (2015) membuktikan bahwa 

likuiditas mempunyai pengaruh terhadap financial distress. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2014), Andre dan Taqwa (2014) , Dewi, 

Khairunnisa, dan Mahardika (2017), serta Hanifah  dan Purwanto (2013) yang 

mebuktikan likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

 Leverage juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi financial 

distress. Menurut Keown (2008:83) dalam Andre dan Taqwa (2014) rasio 

leverage menunjukkan seberapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai 
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aset-aset perusahaan. Rasio leverage yang bisa digunakan adalah rasio utang (debt 

ratio) yaitu total utang dibagi dengan total aset. Penelitian yang dilakukan oleh 

Hanifah  dan Purwanto (2013) dan Dewi, Khairunnisa, dan Mahardika (2017) 

berhasil membuktikan bahwa leverage mempunyai pengaruh terhadap financial 

distress. Namun penelitian yang dilakukan oleh Julius (2014), Hadi (2014), serta 

Widhiari dan Merkusiwati (2015) membuktian bahwa leverage tidak berpengaruh 

pada financial distress. 

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi financial distress adalah 

Operating Capacity. Menurut Hadi (2014) Operating Capacity merupakan rasio 

perputaran total aktiva. Rasio perputaran aktiva yang tinggi menunjukkan semakin 

efektif suatu perusahaan dalam penggunaan aktivanya untuk menghasilkan 

penjualan. Operating Capacity mempunyai pengaruh terhadap financial distress 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Widhiari dan Merkusiwati (2015), Hadi 

(2014), serta Hanifah  dan Purwanto (2013),   Tetapi penilitian yang dilakukan 

oleh Dewi, Khairunnisa, dan Mahardika (2017) menunjukkan bahwa Operating 

Capacity tidak berpengaruh terhadap financial distress.  

Laba menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi financial distress. Laba 

suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan laba-rugi perusahaan. Laporan laba-

rugi disusun dengan maksud menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam satu 

periode waktu tertentu. Dalam laporan laba rugi suatu perusahaan akan tertera 

laba sebagai pencapaian perusahaan itu dalam periode waktu tertentu. Apabila 

laba positif maka kinerja perusahaan itu baik, karena bisa menghasilkan 

keuntungan. Tetapi bila laba negatif maka kinerja perusahaan tersebut harus 

dipertanyakan, karena tidak menghasilkan keuntungan dan harus dicari sebabnya 

agar jangan sampai berkelanjutan dan menyebabkan kebangkrutan bagi 

perusahaan tersebut (Julius, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Aminah (2015) 

membuktikan bahwa laba berpengaruh terhadap financial distress. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Julius (2017) yang menunjukkan bahwa 

laba tidak berpengaruh terhadap financial distress.  

Operating cash flow atau arus kas operasi juga menjadi salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi financial distress. Wahyuningtyas (2010) menyatakan 
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informasi arus kas dibutuhkan pihak kreditor untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam pembayaran hutangnya. Arus kas operasi memberikan 

gambaran dan informasi pada investor. Apabila arus kas operasi bernilai kecil, 

kemungkinan investor untuk berinvestasi pada perusahaan sangat kecil dan 

keadaan ini dapat menyebabkan perusahaan dalam keadaan financial distress 

(Ramadhani dan Khairunisa, 2019). Penelitian yang dilakukan Julius (2017) dan 

Ramadhani dan Khairunnisa (2019) berhasil membuktikan bahwa arus kas operasi 

berpengaruh terhadap financial leverage. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Febriyan dan Prasetyo (2019) yang menyatakan arus kas operasi 

tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi financial ditress adalah firm growth. 

Firm growth  menurut Hampiton (1993) dalam Eliu (2014) growth didefinisikan 

sebagai prosentase perubahan tahunan pada total asset, sales, dan operating 

profitnya. Perusahaan sangat penting untuk mengalami growth karena prosentase 

perubahan tahunan pada growth tadi merupakan indikator tingkat profitabilitas 

dan kesuksesan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Eliu (2014) berhasil 

membuktikan bahwa firm growth berpengaruh terhadap financial distress. Namun 

penelitian yang dilakukan oleh Julius (2015) menunjukkan firm growth tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. 

Faktor lainya yang dapat mempengaruhi financal distress adalah dewan 

komisaris. Perusahaan yang tidak dapat bersaing akan megalami kebangkrutan. 

Hal ini bisa disebabkan karena kurang baiknya sistem tata kelola perusahaan. 

Menurut Wardhani (2006) dalam Hadi (2014) dewan komisaris dalam suatu 

perusahaan berperan lebih ditekankan kepada fungsi monitoring dan implementasi 

kebijakan direksi. Peran komisaris inilah diharapkan dapat meminimalisir 

permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham. 

Oleh karena itu diharapkan dewan komisaris dapat mengawasi kinerja dewan 

direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang 

saham. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Julius 

(2017) dengan menambahkan empat variabel independen dimana dua variabel 
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diambil dari  financial indicators yaitu likuiditas, dan operating capacity dan 

peneliti juga nemabahkan  firm growth dan dewan komisaris sebagai variabel 

independen. Data perusahaan manufaktur yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016 berbeda 

periode dengan penelitian Julius (2017) yang menggunakan data perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul 

penelitian yang berjudul “PENGARUH FINANCIAL INDICATORS, 

OPERATING CASH FLOW, FIRM GROWTH DAN DEWAN KOMISARIS 

TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016).” 

2. METODE

Penelitian ini didesain menggunakan penelitian kuantitatif asosiatif 

menggunakan  pengujian hipotesis. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh  likuiditas, leverage, 

operating capacity, laba, operating cash flow, firm growth, dan dewan komisaris 

terhadap financial distress. pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2014-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling) yaitu pengambilan sampel 

dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria sampel dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode

2014-2016.

b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang menyediakan semua

data yang dibutuhkan mengenai variabel-variabel penelitian yaitu likuiditas,
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leverage, operating capacity, laba, operating cash flow, firm growth, dewan 

komisaris. 

c. Perusahaan yang menggunakan satuan mata uang rupiah pada laporan

keuangan tahunan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskriptif Data 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh 

keputusaninvestasi, keputusan pendanaandan ukuran perusahaan terhadap 

financial distress. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2014-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan 

beberapa ketentuan yang digambarkan pada tabel 1 hingga diperoleh 

94sampel. 

Tabel 1 Hasil Analisisa Deskriptif Statistik 

No. Kriteria Sampel Jumlah 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

periode 2014-2016

138 

2. Perusahaan manufaktur tidak menyajikan laporan keuangan secara bertutur-

turut selama tahun 2014 – 2016.

(4) 

3. Perusahaan manufaktur yang datanya tidak lengkap selama tahun 2014-2016 (11) 

4. Perusahaan manufaktur menerbitkan laporan keuangan secara berkala

dengan menggunakan satuan selain rupiah selama tahun 2014 – 2016.

(29) 

Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel 94 

Jumlah sampel yang diambil selama tahun 2014-2016 

(49 perusahaan x 3 tahun) 

282 

Data outlier (6) 

Sampel Akhir 276 

Sumber: data sekunder diolah ,  2019 
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3.2 Statistik Deskriptif 

Tabel 2 Hasil Analisisa Deskriptif Statistik 

N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

LDK 276 
,023 465,840 4,15574 27,896956 

LVR 276 
,019 3,029 ,52844 ,389940 

OC 276 
,027 13,768 1,12423 1,100998 

LB 276 
-18,206 76,962 ,28757 4,721812 

AK 276 
-6,633 64,201 ,40463 4,446430 

FG 276 
-,854 5,947 ,07350 ,454449 

DK 276 
2 12 4,09 1,842 

FD 276 
0 1 ,80 ,400 

Valid N (listwise) 276 

Sumber: data sekunder diolah ,  2019 

Berdasarkan tabel IV.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah data (valid N) 

yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 276 sampel yang berasal dari 

laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014-2016. Variabel Likuiditas (LKD) 

memiliki nilai minimum sebesar -0,023, nilai maksimum sebesar 465,840, nilai 

rata-rata (mean) sebesar 4,15574, dan standar deviasi sebesar 27,896956. Variabel 

Leverage (LVR) memiliki nilai minimum sebesar 0,019, dan nilai maksimum 

sebesar 3,029. Sedangkan nilai rata-rata (mean) Leverage sebesar 0,52844 dengan 

standar deviasi sebesar 0,389940. Variabel Operating Capacity  (OC) memiliki 

nilai minimum sebesar 0,027 dan nlai maksimum sebesar 13,768. Sedangkan nilai 

rata-rata (mean) Operating Capacity  sebesar 1,12423 dengan standar deviasi 

sebesar 1,100998.  Variabel Laba (LB) memiliki nilai minimum sebesar -18,206 

dan nilai maksimum sebesar 76,962. Sedangkan nilai rata-rata (mean) Laba 

sebesar 0,28757 dan standar deviasi sebesar 4,721812. Variabel Arus Kas (AK) 

memiliki nilai minimum sebesar -6,633 dan nilai maksimum sebesar 64,201. 

Sedangkan nilai rata-rata (mean) Arus Kas Operasi sebesar 0,40463 dengan 

standar deviasi sebesar 4,446430. Variabel Firm Growth (FG) memiliki nilai 

minimum sebesar -0,854 dan nilai maksimum sebesar 5,947. Sedangkan nilai rata-

rata (mean) Firm Growth sebesar 0,07350 dengan standar deviasi sebesar 

0,454449. Variabel Dewan Komisaris (DK) memiliki nilai minimum sebesar 2 
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dan nilai maksimum sebesar 12. Sedangkan nilai rata-rata (mean) Dewan 

Komisaris sebesar 4,09 dengan standar deviasi sebesar 1,842. Variabel Financial 

Distress (FD) menggunakan variabel dummy maka memiliki nilai minimum 

sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1. Sedangkan nilai rata-rata (mean) 

Financial Distress sebesar 0,80 dengan standar deviasi sebesar 0,400. 

3.3 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Tabel 3 Penilaian Keseluruhan Model Fit 

Iteration -2Log likehood 

Step 0 272,862 

Step 1 55,236 

Sumber: data sekunder diolah ,  2019 

Penilaian keseluruhan model regresi dalam penelitian ini mengunakan -2 Log 

(LL) dimana jika terjadi penurunan angka -2 Log likelihood pada step 0 

dibandingkan dengan step 1 maka dapat disimpulkan bahwa regresi yang 

digunakan baik. Berdasarkan hasil penilaian keseluruhan model pada tabel 4.3 

dilakukan dengan membandingkan antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal 

(Step 0) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (Step 1). Nilai awal 

sebesar 272,862, setelah semua data dimasukkan untuk ketujuh variabel 

independen, maka nilai - 2LL akhir menunjukkan adanya penurunan menjadi 

sebesar 55,236. Adanya penurunan likelihood (-2LL) ini berarti model yang 

dihipotesiskan fit dengan data. 

3.4 Koefisien Determinasi Model (Nagelkerke R Squere) 

Tabel 4 Koefisien Determinasi 

Step 
-2 

Loglikelihood 

Cox & Sne II R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 55,236 0,545 0,869 

Sumber: data sekunder diolah ,  2019 
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Nilai Nagelkerke R Squere sebesar 0,869 yang berarti kemampuan variabel 

likuiditas, leverage, operating capacity, laba, operating cash flow, firm growth, 

dan dewan komisaris dalam menjelaskan variabel  financial distress sebesar 

86,9%  sedangkan sisanya sebesar 13,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model penelitian. 

3.5 Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness Of Fit Test) 

Tabel 5 Uji Kelayakan Model Regresi 

Step Chi-square Df Sig. 

1 1,099 8 0,998 

Sumber: data sekunder diolah ,  2019 

Hasil uji kelayakan model regresi ini diketahui bahwa nilai signifikansi 

Hosmer and Lemeshow sebesar 0,998 lebih dari 0,05. Berdasarkan hasil tesebut, 

maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama dapat 

menjelaskan kemungkinan terjadinya financial distress. 

3.6 Tabel Klarifikasi 

Tabel 6 Matriks Klasifikasi Model 

Step Observed 

Predicted 

FD 

Percentage 

Correct 

Mengal

ami 

Financi

al 

Distres

s 

Tidak 

Mengal

ami 

Financi

al 

Distres

s 

1 
FD 

Mengalami 

Financial Distress 
47 7 87,0% 

Tidak Mengalami 

Financial Distress 
4 218 98,2% 

Overall Percentage 96,0% 

Sumber: data sekunder diolah ,  2019 

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukkan bahwa menurut prediksi 

perusahaan mengalami financial distress adalah sebanyak 54 perusahaan, 
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sedangkan menurut observasi sesungguhnya menunjukkan bahwa perusahaan 

yang mengalami financial distress sebanyak 47 perusahaan. Maka ketepatan 

model ini adalah 47/54 atau 87,0%. Menurut prediksi perusahaan yang tidak 

mengalami financial distress adalah sebanyak 222 perusahaan, sedangkan 

observasi sesungguhnya menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak mengalami 

financial distress adalah sebanyak 218 perusahaan. Maka ketepatan model ini 

adalah 218/222 atau 98,2%. Berdasarkan penjelasan tersebut overall precentage 

sebesar 96,0% yang berarti ketepatan model penelitian ini adalah sebesar 96,0%. 

3.7 Hasil Analisis Regresi 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

logistik (logistic regression), yaitu untuk melihat pengaruh likuiditas, 

leverage, operating capacity, laba, operating cash flow, firm growth, dan 

dewan komisaris terhadap financial distress. Hasil analisis regresi logistik 

dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut: 

Tabel 7 Matriks Klasifikasi Model 

B Wald Sig Hasil 

Likuiditas -0,005 0,062 0,804 H1 ditolak 

Leverage -1,684 2,451 0,117 H2 ditolak 

Operating Capacity -0,101 0,209 0,647 H3 ditolak 

Laba 124,135 23.296 0,000 H4 diterima 

Arus Kas Operasi 2.260 0,857 0,355 H5 ditolak 

Firm growth -0,645 0,316 0,574 H6 ditolak 

Dewan Komisaris 
0,242 1,053 0,305 

H7 ditolak 

Konstan 
1,125 1,047 0,306 

Sumber: data sekunder diolah ,  2019 
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3.8 Pembahasans 

a. Pengaruh Likuiditas Terhadap Financial Distress

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel likuiditas 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,804 > α  = 0,05, maka hipotesis tidak dapat 

didukung dengan kata lain H1 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa likuidits tidak 

berpengaruh  terhadap financial distress. Berdasarkan hasil uji hipotesis maka 

dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat atau menurunnya rasio likuiditas 

maka tidak berdampak pada terjadinya financial distress. Perusahaan yang  

mampu  memenuhi kewajibannya ditandai dengan tingginya rasio likuiditas, 

terlihat dari besarnya aktiva lancar dalam perusahaan yang jumlahnya lebih besar 

dari hutang lancarnya, sehingga perusahaan dapat melunasi hutang lancarnya dan 

dapat terhindar dari financial distress (Hadi, 2014). Perusahaan memiliki 

kewajiban lancar yang rendah lebih terkonsentrasi pada kewajiban jangka 

panjang, hal kemungkinan yang membuat rasio likuiditas tidak signifikan, 

sehingga tidak mempengaruhi kondisi financial distress (Hanifah dan Purwanto, 

2013)

b. Pengaruh Leverage Terhadap Financial Distress

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel leverage 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,117 > α  = 0,05, maka hipotesis tidak dapat 

didukung dengan kata lain H2 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. Berdasarkan hasil uji hipotesis maka 

dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat atau menurunnya nilai leverage 

maka tidak berdampak pada terjadinya financial distress. Hal ini kemungkinkan 

dikarenakan perusahaan dapat menutupi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh 

tempo karena mempunyai aset yang lebih atau cukup besar dari hutang, sehingga 

dapat terhindar dari kondisi financial distress (Julius, 2017). 

c. Pengaruh Operating Capacity Terhadap Financial Distress

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel operating 

capacity memiliki nilai signifikansi sebesar 0,647 > α  = 0,05, maka hipotesis 
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tidak dapat didukung dengan kata lain H3 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa 

operating capacity tidak berpengaruh terhadap financial distress. Berdasarkan 

hasil uji hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat atau 

menurunnya nilai operating capacity maka tidak berdampak pada terjadinya 

financial distress. Hal ini disebabkan oleh penjualan yang meningkat dibanding 

dengan investasi sehingga menujukan perputaran rasio aktiva yang tinggi dan 

menandakan kinerja perusahaan dalam mengelola aset berjalan dengan baik dan 

dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan sehingga tidak terjadi 

financial distress.  

d. Pengaruh Laba Terhadap Financial Distress

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel laba 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000> α  = 0,05, maka hipotesis dapat 

didukung dengan kata lain H4 diterima, hal ini menunjukkan bahwa laba 

berpengaruh terhadap financial distress. Berdasarkan hasil uji hipotesis maka 

dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat atau menurunnya nilai laba maka 

berdampak pada terjadinya financial distress. semakin sedikit laba yang 

dihasilkan sedikit atau bahkan mengalami rugi dan kondisi ini dialami perusahaan 

secara berturut-turut, maka investor akan menduga terjadinya financial distress 

(Wahyuningtyas, 2010). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan laba 

yang tidak stabil dan cenderung mendapatkan laba negatif yang berdampak bagi 

keuangan sehingga membuat perusahaan dalam kondisi financial distress. 

e. Pengaruh Operating Cash Flow Terhadap Financial Distress

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel arus kas 

operasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,355> α  = 0,05, maka hipotesis tidak 

dapat didukung dengan kata lain H5 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa arus kas 

operasi tidak berpengaruh terhadap financial distress. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat atau menurunnya 

nilai arus kas maka tidak berdampak pada terjadinya financial distress. Hal ini 

kemungkinan dikarenakan perusahaan memiliki nilai arus kas yang besar sehingga 

terhindar dari kondisi financial distress. Arus kas dinilai memiliki laporan 

keuangan yang cukup kompleks karena laporan arus kas terdiri dari arus kas yang 

berasal dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Nilai dari arus kas, 

khususnya yang berasal dari kegiatan investasi dan pendanaan, 
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apabila nilainya rendah, maka belum tentu kondisi keuangan perusahaan buruk. 

Sedangkan, apabila nilai dari arus kas menunjukkan nilai yang tinggi, tidak dapat 

dipastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak 

kreditor (Aminah, 2015).  

f. Pengaruh Firm Growth Terhadap Financial Distress

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa firm growth memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,574> α  = 0,05, maka hipotesis tidak dapat didukung 

dengan kata lain H6 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa firm growth tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. Berdasarkan hasil uji hipotesis maka 

dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat atau menurunnya firm growth maka 

tidak berdampak pada terjadinya financial distress. Hal ini dikarenakan penurunan 

penjualan hanya akan mengurangi laba dan apabila penurunan penjualan tidak 

terjadi terus-menerus atau tidak melampaui batas maka tidak akan berdampak 

pada perusahaan, dan tidak langsung memberikan indikasi perusahaan tersebut 

dalam kondisi financial distress (Julius, 2017). 

g. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Financial Distress

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa dewan komisaris 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,305> α  = 0,05, maka hipotesis tidak dapat 

didukung dengan kata lain H7 ditolak, hal ini menunjukkan bahwa dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap financial distress. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat atau menurunnya 

dewan komisaris maka tidak berdampak pada terjadinya financial distress. Hal ini 

dikarenakan rendahnya ukuran dewan komisaris yang membuat dewan komisaris 

tidak punya wewenang untuk melakukan monitoring terhadap kinerja direksi dan 

monitoring yang akan dijalankan dalam perusahaan relative lebih lemah, 

dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak mengalami tekanan keusangan, 

hal tersebut tidak mempengaruhi potensi kemungkinan terjadinya financial 

distress (Yudha, 2014). 
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4. PENUTUP

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Likuiditas memiliki nilai signifikan sebesar 0,804 > 0,05 dengan nilai

koefisien sebesar -0,005 sehingga H1 ditolak. Artinya likuiditas tidak

berpengaruh terhadap financial distress.

2) Leverage memiliki nilai signifikan sebesar 0,117 > 0,05 dengan nilai

koefisien sebesar -1,684 sehingga H2 ditolak. Artinya leverage tidak

berpengaruh terhadap financial distress.

3) Operating Capacity memiliki nilai signifikan sebesar 0,647 > 0,05 dengan

nilai koefisien sebesar -0,101 sehingga H3 ditolak. Artinya operating

capacity tidak berpengaruh terhadap financial distress.

4) Laba memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai koefisien

sebesar 124,135 sehingga H4 diterima. Artinya laba berpengaruh terhadap 

financial distress. 

5) Arus kas memiliki nilai signifikan sebesar 0,355 > 0,05 dengan nilai koefisien

sebesar 2,260 sehingga H5 ditolak. Artinya arus kas operasi atau operating

cash flow  tidak berpengaruh terhadap financial distress.

6) Firm growth memiliki nilai signifikan sebesar 0,574 > 0,05 dengan nilai

koefisien sebesar -0,645 sehingga H6 ditolak. Artinya firm growth tidak

berpengaruh terhadap financial distress.

7) Dewan komisaris memiliki nilai signifikan sebesar 0,305 > 0,05 dengan nilai

koefisien sebesar 0,242 sehingga H7 ditolak. Artinya dewan komisaris tidak

berpengaruh terhadap financial distress.

4.3 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain: 

1) Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian tidak dapat

digeneralisasi untuk jenis perusahaan yang lain.
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2) Periode penelitian yang dilakukan hanya tahun 2014-2016.

3) Perusahaan yang memiliki interest coverage ratio yang digunakan untuk

menguji ada tidaknya financial distress pada perusahaan manufaktur sampel

menjadi kurang akurat karena laba operasi yang dimiliki dalam perusahaan

tidak konsisten atau terlalu fluktuatif

4.4 Saran 

Beberapa saran untuk penelitian serupa yang akan dilakukan selanjutnya antara 

lain: 

1) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperbanyak jumlah sampel, sehingga

tidak hanya perusahaan manufaktur saja tetapi seluruh perusahaan yang

tedaftar di Bursa Efek Indonesia.

2) Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang tahun pengamatan

sehingga memperoleh jumlah sampel yang lebih besar.

3) Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain karena dimungkinkan

ada variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yang mungkin

memiliki pengaruh financial distress seperti financial indicators diantaranya

profitabilitas, solvabilitas, dan variabel corporate governance diantaranya

komisaris independen, kepemilikan institusional, dewan direksi, dan lain

sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA 

AI, 2002. Aturan Etika Kompartemen. IAI ONLINE, www.AkuntanPublik-

iai.or.id 

Aminah, Siti. 2015. Manfaat Laba Dan Arus Kas Dalam Menentukan Prediksi 

Kondisi Financial Distress. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi 

Vol. 4 No. 5 (2015) 

Andayani, Suci, Sri Fadilah dan Kania Nurcholisah. 2016. Pengaruh Operating 

Capacity dan Firm Growth Terhadap Financial Distress dan Implikasinya 

. Volume 2, No.2, Tahun 2016 ISSN: 2460-6561 



16 

Andre, Orina dan Salma Taqwa. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan 

Leverage Dalam Memprediksi  Financial Distress. Jurnal Wra, Vol 2, No 

1, April 2014 

Astuti, Puji dan Sugeng Pamudji. 2015. Analisis Pengaruh Opini Going 

Concern, Likuiditas, Solvabilitas, Arus Kas, Umur Perusahaan dan 

Ukuran Perusahaan Terhadap Kemungkinan Financial Distress. Volume 

4, Nomor 1,Tahun 2015, Halaman 1-11 ISSN (Online): 2337-3806 

Belkaoui, A. R. 2000. Teori Akuntansi. Edisi Pertama. Penerbit Salemba 

Empat.Jakarta. 

Darsono, dan Ashari. 2005. Pedoman Praktis Memahami Laporan 

Keuangan.Yogyakarta. Penerbit: ANDI. 

Dewi, Roro Joffani Tungga, Khairunnisa dan Dewa Mahardika P.K. 2017. 

Analisis Pengaruh Likuiditas, Leverage, Dan Operating Capacity 

Terhadap Financial Distress Perusahaan Pertambangan. E-Proceeding Of 

Management  4 (3): 2355-9357 

Djongkang, Fani dan Maria Rio Rita. 2014. Manfaat Laba dan Arus Kas Untuk 

Memprediksi Kondisi Financial Distress. Seminar Nasional dan Call for 

Paper (Sancall 2014). ISBN: 978-602-70429-1-9. 

Eliu,Vigo. 2014, Pengaruh Financial Leverage dan Firm Growth terhadap 

Financial Distress. Finesta Vol. 2, No. 2, (2014) 6-11. 

Fachrudin, K. A. 2008. Kesulitan keuangan perusahaan dan personal. Edisi 

Pertama. USU Press. Medan 

Febrian dan Prasetyo, Hadi. 2019. Pengaruh Arus Kas Operasi, Likuiditas, 

Leverage, Diversifikasi, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial 

Distress. Volume 8 No. 1 Februari 2019 ISSN: 2089-7219 

Ghozali, Imam, 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. 

Edisi Tujuh, BP Universitas Diponegoro, Semarang. 

http://www.akuntanpublik-iai.or.id/
http://www.akuntanpublik-iai.or.id/


17 

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 

19 (edisi kelima). Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro. 

Hadi, Selfi Anggraeni Fauziah. 2014. Mekanisme Corporate Governance Dan 

Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Yang Mengalami Financial Distress. 

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 5  

Hanifah, Oktita Earning dan Agus Purwanto. 2013. Pengaruh Struktur Corporate 

Governance Dan Financial Indicators Terhadap Kondisi Financial 

Distress. Diponegoro Journal Of Accounting. 2 (2)  2337-3806. 

Hendra S. Raharja Putra. 2009. Manajemen Keuangan dan Akuntansi Untuk 

Eksekutif Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat. 

Hendra S. Raharja Putra. 2009. Manajemen Keuangan dan Akuntansi Untuk 

Eksekutif Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat. 

Jensen, M. and Meckling, W. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior 

Agency Cost, and Ownership Structure. Journal of Finance Economics 3, 

pp. 305-360 

Jogiyanto, Hartono. 2000. Teori Portofolio dan Analisis Investasi edisi keenam 

cetakan pertama. Yogyakarta: PT BPFE Yogyakarta. 

Julius, Frans. 2017. Pengaruh Finacial Leverage, Firm Growth, Laba Dan  Arus 

Kas Terhadap Financial Distress. Jom Fekon Vol. 4 No. 1. 

Kasmir. 2008. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 

Munawir, S. 1993. Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat. Liberty. 

Yogyakarta. 

Ramadhani, Livia dan Khairunnisa. 2019. Pengaruh Operating Capacity, Sales 

Growth Dan Arus Kas Operasi Terhadap Financial Distress. JRKA 

Volume 5 Isue 1, Februari 2019: 75 – 82 

Wahyuningtyas, Fitria. 2010. Penggunaan Laba dan Arus kas untuk Memprediksi 

Kondisi Financial Distress pada Perusahaan Bukan Bank yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Universitas Diponegoro. 



18 

Wiagustini, Ni Luh Putu. 2010. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Denpasar: 

Udayana University Press. 

Widhiari, Ni Luh Made Ayu dan Ni K. Lely Aryani Merkusiwati. 2015. Pengaruh 

Rasio Likuiditas, Leverage, Operating Capacity, Dan Sales Growth 

Terhadap Financial Distress. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 

11.2: 456-469. 

Yudha, Andhika. 2014. Analisis Pengaruh Penerapan Mekanisme Corporate 

Governance Terhadap Kemungkinan Perusahaan Mengalami Kondisi 

Financial Distress. Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014, Halaman 1 Issn 

(Online): 2337-3792. 




