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Pendahuluan 
Menurut Setiawan & Widarjo (2009), persaingan antar perusahaan yang 

semakin ketat menyebabkan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan akan 

semakin tinggi, hal ini dapat memepengaruhi kinerja suatu perusahaan. Apabila 

suatu perusahaan tidak mampu untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan 

lainnya, maka perusahaan tersebut akan menalami kerugian, yang pada akhirnya 

perusahaan akan mengalami mengalami financial distress. Masalah financial 

distress yang dihadapi oleh suatu perusahaan apabila dibiarkan secara terus-

menerus dapat mengakibatkan terjadinya kebangkrutan. Cara untuk meminimalisir 

risiko kebangkrutan menurut Rachmawati (2011) adalah dengan mengetahui sejak 

dini dan memprediksi tanda-tanda yang dapat mengindikasi terjadinya financial 

distress. Memprediksi tanda-tanda financial distress dianggap perlu untuk 

mengurangi kemungkinan dari risiko kebangkrutan. 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin lama semakin membaik, 

dan semakin banyak industri baru yang mulai berkembang di Indonesia 

menyebabkan persaingan terjadi semakin ketat terutama sektor industri makanan 

dan minuman. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, volume kebutuhan 

terhadap makanan dan minuman juga ikut mengalami peningkatan. Industri 

makanan dan minuman mengalami kenaikan empat persen dibanding periode yang 

sama tahun 2016. Sedangkan, kontribusinya terhadap PDB nasional sebesar 6,21 

persen pada triwulan III/2017 atau naik 3,85 persen dibanding periode yang sama 

tahun sebelumnya (Kemenperin, 2017). Industri ini dapat diperkirakan akan terus 

berkembang dimasa yang akan datang. Hal tersebut dapat menyebabkan semakin 

banyaknya perusahaan baru dibidang makanan dan minuman, dan persaingan antar 

perusahaan akan semakin ketat. Dengan semakin ketatnya persaingan antar 

perusahaan akan menuntut perusahaan semakin memperkuat fundamental 

manajemennya sehingga mampu bersaing dengan perusahaan yang lainnya. 

Apabila perusahaan tidak mampu mengatasi suatu permasalahan yang terus terjadi 

di dalam perusahaan, maka perusahaan akan menurun yang pada akhirnya 

menyebabkan financial distress. 
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Menurut Utami (2015) terdapat 2 hal yang dapat mempengaruhi kegagalan 

keuangan, yaitu technical insolvency dan kebangkrutan. Technical insolvency 

merupakan keadaan perusahaan yang gagal membayar kewajiban yang telah jatuh 

tempo, sedangkan kebangkrutan adalah kondisi perusahaan yang tidak mampu 

memenuhi kewajiban kepada debitur yang disebabkan oleh kekurangan dana untuk 

melanjutkan kegiatan usahanya, yang berdampak pada kegagalan perusahaan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Namun demikian, terdapat beberapa rasio 

untuk memprediksi terjadinya financial distress, yaitu rasio leverage, rasio 

likuiditas dan good corporate governance. Keown (2010) menyatakan bahwa rasio 

leverage dapat menunjukkan seberapa banyak hutang yang digunakan untuk 

membiayai suatu perusahaan. Rasio leverage yang umumnya digunakan adalah 

rasio utang (debt ratio) yaitu total utang dibagi dengan total aktiva. Informasi 

mengenai rasio hutang dinilai penting karena melalui rasio hutang, kreditur dapat 

mengukur risiko hutang yang diberikan kepada suatu perusahaan. Kebangkrutan 

biasanya diawali dengan adanya keadaan gagal bayar, hal ini disebabkan semakin 

besar jumlah hutang suatu perusahaan, maka semakin tinggi keungkinan terjadinya 

financial distress. Apabila suatu perusahaan yang pembiayaannya lebih banyak 

menggunakan utang, hal ini beresiko akan terjadi kesulitan membayar kewajiban-

kewajibannya di masa yang mendatang akibat utang lebih besar dari aset yang 

dimiliki. Jika keadaan ini tidak dapat diatasi dengan baik oleh suatu perusahaan, 

potensi terjadinya financial distress pun semakin besar. 

Selain rasio leverage, analisis rasio likuiditas juga dapat digunakan untuk 

memprediksi terjadinya financial distress. Menurut  Putra (2009), rasio likuiditas 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memnuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajibannya yang telah jatuh tempo. 

Rasio likuiditas yang seringkali digunakan pada penelitian adalah rasio lancar 

(current ratio). Current ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan 

aktiva lancer. Menurut Almilia & Kristijadi (2003), Apabila suatu perusahaan 

mampu untuk mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya, maka potensi 

perusahan mengalami financial distress akan semakin kecil.  
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Ujiyantho & Pramuka (2007), mengatakan bahwa corporate governance 

merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang 

meliputi berbagai hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, 

pemegang saham dan stakeholder. Good corporate governance pada dasarnya 

memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan 

seperti serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, 

pertumbuhan, struktur pembiayaan, dan perlakuan terhadap para pemegang saham 

sehingga dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam mengkaji good corporate 

governance di suatu perusahaan yang transparansi dan akuntabel dalam 

pengambilan keputusan. 

The Indonesian Institute for Corporate governance (IICG) (2002), 

menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan corporate governance 

adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi 

corporate governance merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika 

kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi corporate 

governance berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang 

mempraktikkan corporate governance akan mengalami perbaikan citra, dan 

peningkatan nilai perusahaan. 

Menurut Tjandra (2015), penerapan good corporate governance dapat 

dicerminkan melalui kinerja suatu perusahaan yang dapat dilihat dari profitabilitas 

perusahaan. Profitabilitas adalah laba yang diperoleh perusahaan tertentu, dengan 

mengetahui seberapa besar rasio profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut, maka rasio tersebut dapat membantu para investor untuk mengamati 

perkembangan perusahaan. Ratio profitabilitas juga dapat menunjukkan sehat atau 

tidaknya kondisi keuangan suatu perusahaan. Profitabilitas juga tidak terlepas dari 

sumber pendanaan. Sumber pendanaan suatu perusahaan didapat melalui berbagai 

cara, salah satunya adalah dengan kebijakan hutang. Kebijakan hutang dilakukan 

oleh suatu perusahaan untuk menambah dana perusahaan guna memenuhi kegiatan 

operasional perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ananto et al., 2017), leverage 

berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan barang konsumsi yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Widhiari & Merkusiwati, 2015), menunjukkan 

bahwa rasio leverage tidak mampu mempengaruhi kemungkinan financial distress 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Pada 

penelitian yang pertama terdapat hubungan positif antara leverage dengan financial 

distress, ini berarti bahwa leverage perusahaan   yang   tinggi   akan   mengakibatkan   

kondisi   terjadinya financial distress akan semakin tinngi. Perbedaan penelitian 

tersebut juga di pengaruhi oleh mekanisme good corporate governance yang berarti 

semakin baik penerapan good corporate governance maka leverage tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. Sebaliknya, jika penerapan good corporate 

governance buruk maka leverage dapat berpengaruh terhadap financial distress. 

Pada variabel likuiditas juga terdapat ketidak konsistenan penelitian, 

menurut (Mas’ud & Srengga, 2015), dalam penelitian menunjukkan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan pada penelitian (Widhiari & 

Merkusiwati, 2015), mengungkapkan bahwa rasio likuiditas, operating capacity 

dan sales growth mampu mempengaruhi financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. Likuiditas bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan komitmen 

pembayaran keuangannya. Semakin tinggi rasio likuiditas, maka akan semakin baik 

bagi investor. Perusahaan yang diminati investor adalah perusahaan yang 

mempunyai rasio likuiditas yang cukup tinggi untuk standar perusahaan sejenisnya. 

Perbedaan penelitian tersebut juga di pengaruhi oleh mekanisme good corporate 

governance yang berarti semakin baik penerapan GCG maka likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap financial distress. Sebaliknya, jika penerapan GCG semakin 

buruk maka likuiditas dapat berpengaruh terhadap financial distress. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka persoalan penelitian ini adalah 

sebegai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh leverage terhadap financial distress ? 

2. Bagaimana pengaruh likuditas terhadap financial distress? 

3. Bagaimana pengaruh leverage terhadap financial distress jika terdapat 

moderasi good corporate governance? 
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4. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap financial distress jika terdapat 

moderasi good corporate governance? 

Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh, likuiditas, leverage 

terhadap financial distress dengan pemoderasi good corporate 

governance pada perusahaan food & beverage yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode   2016 - 2019. 

Manfaat penelitian ini dalam bidang akademis adalah sebagai sarana 

informasi untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang pengaruh likuiditas 

dan leverage terhadap financial distress dengan menggunakan moderasi good 

corporate governance. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan 

referensi untuk penelitian lainnya yang sejenis. Bagi perusahaan, hasil dari 

penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

membuat keputusan untuk mencegah kondisi financial distress, karena dengan 

semakin ketatnya persaingan antar perusahaan akan menuntut perusahaan semakin 

memperkuat fundamental manajemennya sehingga mampu bersaing dengan 

perusahaan yang lainnya. Apabila perusahaan tidak mampu mengatasi suatu 

permasalahan yang terus terjadi di dalam perusahaan, maka perusahaan akan 

menurun yang pada akhirnya menyebabkan financial distress.  

Tinjauan Pustaka 
1. Financial distress  

Menurut Hanafi (2007), financial distress dapat digambarkan dari dua titik 

ekstrem yaitu kesulitan likuiditas jangka pendek sampai insolvabel. Kesulitan 

keuangan jangka pendek biasanya bersifat jangka pendek, tetapi bisa 

berkembang menjadi parah. Indikator kesulitan keuangan dapat dilihat dari 

analisis aliran kas, analisis strategi perusahaan, dan laporan keuangan 

perusahaan. Menurut pengertian financial distress. Atmini (2005), financial 

distress adalah suatu konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi dimana suatu 

perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan. Financial distress dapat 

menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan dan perusahaan terpaksa 

mengambil tindakan untuk memperbaiki arus kas. Untuk mendeteksi keadaan 
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financial distress suatu perusahaan dapat menggunakan analisis rasio keuangan 

seperti leverage, likuiditas, dan corporate governance. Secara umum rasio-rasio 

seperti likuiditas, dan leverage sebagai indikator yang paling signifikan dalam 

memprediksi kesulitan keuangan maupun kebangkrutan.  

2. Leverage 

Leverage adalah hutang yang dapat digunakan untuk meningkatkan profit 

suatu perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Menurut Kasmir (2008), 

rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aktiva suatu perusahaan dibiayai oleh hutang. Pengertian leverage menurut 

Sartono (2008), leverage adalah penggunaan assets dan sumber dana (sources 

of funds) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Menurut Prihadi (2008), 

semakin besar jumlah hutang suatu perusahaan, maka semakin besar potensi 

perusahaan mengalami financial distress dan kebangkrutan. Rasio leverage 

dapat menunjukkan besaran asset yang dibiayai oleh hutang. Rasio leverage 

dapat diketahui dengan cara membandingkan total hutang dengan total asset. 

Leverage yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan pendapatan yang lebih 

tinggi dengan menggunakan dana yang didapat dalam bentuk pinjaman berupa 

hutang. Kebangkrutan biasanya diawali dengan terjadinya moment gagal bayar, 

hal ini disebabkan semakin besar jumlah hutang, semakin tinggi kemungkinan 

terjadinya financial distress.  

3. Likuiditas 

Menurut Riyanto (2010), rasio likuiditas yaitu berkaitan dengan masalah 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban financialnya yang harus 

segera dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran/ alat-alat likuid yang dimiliki oleh 

sebuah perusahaan pada suatu saat merupakan suatu kekuatan membayar dari 

suatu perusahaan yang bersangkutan. Rasio likuiditas merupakan kemampuan 

suatu entitas untuk melunasi kewajiban lancar perusahaan dengan 

memanfaatkan aktiva lancarnya (Triwahyuningtias, 2012). Ketika perusahaan 

sedang dalam keadaan tidak sehat dapat diartikan perusahaan tersebut sedang 

dalam posisi tidak likuid (Wiagustini, 2010). Menghubungkan jumlah kas dalam 
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aktiva lancar lain dengan kewajiban jangka pendek dapat memberikan ukuran 

yang mudah serta cepat dipergunakan dalam mengukur likuiditas perusahaan. 

Quick ratio dan current ratio merupakan rasio yang sering digunakan untuk 

mengukur. Perusahaan yang mampu untuk membayar kewajiban jangka 

pendeknya atau perusahaan yang memiliki aktiva lancarnya lebih besar daripada 

hutang lancarnya dapat disebut perusahaan likuid. Apabila suatu perusahaan 

mampu untuk mendanai dan melunasi kewajiban jangka pendeknya atau 

kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan baik maka potensi terjadinya 

financial distress akan semakin kecil. Current rasio adalah rasio yang 

memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

hutang/ kewajiban jangka pendeknya. 

4. Good corporate governance (GCG) 

Good corporate governance (GCG) adalah suatu proses dan struktur yang 

digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholder), 

yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika 

(Effendi, 2009). Corporate governance adalah suatu aturan yang mengatur 

hubungan antar pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal 

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata 

lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Cadbury, 

2008). Akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas merupakan mekanisme 

yang dipegang oleh corporate governace. Tujuan dari corporate governance 

adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan atau stakeholder. Pengelolaan perusahaan yang memisahkan 

pemilik dan manajemen saat ini disebabkan karena adanya tuntutan internal dan 

eksternal terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Pemisahan pengelolaan 

perusahaan tersebut dapat menimbulkan masalah agensi dikarenakan adanya 

kepentingan pribadi yang diutamakan. Hal tersebut menimbulkan lack of 

transparency dalam penggunaan dana perusahaan dan berbagai kepentingan.  
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Hipotesis 

Hipotesis yang dibentuk dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian 

sebelumnya, dan diharapkan hipotesis tersebut cukup valid untuk dilakukan 

pengujian. Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah 

dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap 

permasalahan sebagai berikut:  

Pengaruh Leverage Terhadap Probabilitas Financial distress 

Perusahaan yang besar diharapkan lebih memiliki kemampuan memenuhi 

kewajibannya, sehingga memiliki risiko financial distress yang rendah 

(Parulian, 2007). Apabila suatu perusahaan pembiayaannya lebih banyak 

menggunakan hutang, hal ini berisiko dapat mengalami kesulitan pembayaran di 

masa mendatang akibat utang lebih besar dari asset yang dimiliki. Jika keadaan 

ini tidak dapat diatasi dengan baik oleh perusahaan, maka potensi terjadinya 

financial distress pun semakin besar. Penelitian Almilia & Kristijadi (2003) hasil 

ini menunjukkan bahwa rasio financial leverage yaitu variabel total hutang 

dibagi dengan total modal (DER) dapat digunakan untuk memprediksi tanda-

tanda financial distress suatu perusahaan. Hasil penelitian Setyobudi et al. 

(2017) menunjukkan bahwa semakin besar kegiatan perusahaan yang dibiayai 

oleh hutang, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kondisi financial 

distress, karena semakin besar kewajiban perusahaan untuk membayar hutang 

tersebut. Berdasarkan pernyataan diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin tinggi kemungkinan 

perusahaan mengalami kondisi financial distress 

Pengaruh Likuiditas Terhadap Probabilitas Financial distress  

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek 

perusahaan. Perusahan pada umumnya yang mampu untuk mendanai ataupun 

melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan baik maka potensi perusahaan 

mengalami financial distress akan semakin kecil, karena jumlah aktiva lancar 

yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar dari pada hutang jangka pendek. Hal 
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ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Almilia & Kristijadi (2003), 

Ellen dan Juniarti (2013). Berdasarkan pernyataan diatas, dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2: Semakin rendah tingkat likuiditas, maka semakin tinggi kemungkinan 

perusahaan mengalami kondisi financial distress 

Pengaruh Leverage Terhadap Probabilitas Financial distress dengan Good 

Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi  

 Cornett et al. (2007) menyatakan tindakan pengawasan oleh investor 

institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatian 

terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic 

atau mementingkan diri sendiri. Dengan tingginya good corporate governance 

diharapkan akan menekan tingkat leverage dalam suatu perusahaan dan dapat 

mengurangi kemungkinan financial distress. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Setyobudi et al. (2017) menyatakan bahwa corporate governance dengan 

kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi memperlemah pengaruh 

leverage dan firm size terhadap financial distress. Berdasarkan pernyataan 

tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Good corporate governance (GCG) mampu memoderasi hubungan 

antara leverage terhadap financial distress 

Pengaruh Leverage Terhadap Probabilitas Financial distress dengan Good 

Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi 

 Cornett et al. (2007) menyatakan tindakan pengawasan oleh investor 

institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatian 

terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic 

atau mementingkan diri sendiri. Dengan tingginya good corporate governance 

diharapkan akan meningkatkan tingkat likuiditas dalam suatu perusahaan dan 

dapat mengurangi kemungkinan financial distress. Penelitian yang dilakukan 

oleh Setyobudi et al. (2017) menyatakan bahwa corporate governance dengan 

kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi memperkuat pengaruh 
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liquidity dan profitability terhadap financial distress. Berdasarkan pernyataan 

diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Good corporate governance (GCG) mampu memoderasi hubungan 

antara likuiditas terhadap financial distress 

 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Penelitian 

 

Metode Penelitian 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan (Zuriah, 2009). Populasi yang akan 

diamati dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan food and beverage yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun pengamatan yaitu dari tahun 

2016-2019, yang telah go public. 

Sampel penelitian ini ditentukan berasarkan purposive sampling yang 

berarti pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini 

adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 

laporan keuangan tahun 2016-2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

Leverage 

Financial 

distress 

Likuiditas 

Good Corporate 

governance (GCG) 

H1 

H2

H
3
 

H
4
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1. Tercatat sebagai emiten yang masih terdaftar sejak tahun 2016-2019 dan 

secara terus menerus melaporkan laporan keuangannya. 

2. Perusahaan food & beverage yang aktif menyampaikan laporan keuangan 

periode 2016-2019. 

3. Perusahaan yang menyampaikan data secara lengkap selama periode 

pengamatan tahun 2016-2019 berkaitan dengan leverage, likuiditas, good 

corporate governance dan perusahaan food & beverage yang mengalami 

dan tidak mengalami kesulitan keuangan (financial distress). 

Tabel 1 Pemilihan Sampel 

Pemilihan Sampel Berdasarkan Kriteria 

Kriteria Jumlah 

Total perusahaan food & beverage yang 

terdaftar di BEI  
26 

Perusahaan food & beverage yang tidak 

mempublikasikan laporan keuangan 

secara lengkap selama tahun 2016-2019 

(6) 

Total sampel penelitian 

Tahun pengamatan 

Jumlah pengamatan 

20 

4 

80 

 

Tabel 2 Daftar Perusahaan 

No Kode Nama Perusahaan 

1 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

2 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk 

3 MYOR Mayora Indah Tbk 

4 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 

5 STTP Siantar Top Tbk 

6 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 

7 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 
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8 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

AISA 

SKBM 

SKLT 

PSDN 

CLEO 

ADES 

DLTA 

ALTO 

IIKP 

BTEK 

MGNA 

ULTJ 

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

Sekar Bumi Tbk 

Sekar Laut Tbk 

Prasidha Aneka Niaga Tbk 

Sariguna Primatirta Tbk 

Akasha Wira International Tbk 

Delta Djakarta Tbk 

Tri Banyan Tirta Tbk 

Inti Agri Resources Tbk 

Bumi Teknokultura Unggul Tbk 

Magna Investama Mandiri Tbk 

Ultra Jaya Milk Industry & 

Trading 

 

Jenis data dan sumber data    

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan audit 

perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

tahun 2016-2019 yang diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory, 

www.idx.co.id, IDX Statistics Book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Tabel 3 Definisi Operasional Variabel 

Jenis 

Variabel 

Variabel Definisi 

Dependen Financial 

Distress 

Perusahaan yang memiliki net income negative selama dua tahun berturut-turut. 

Independen Leverage  

(DAR) =
Total Hutang

Total Ekuitas 
 

 

Likuiditas 
(CR) =

Aktiva Lancar

Hutang Lancar 
 

Moderasi Good 

corporate 

governance 

(IPCG) =
Total Skor Item Yang Di Ungkapkan Oleh Perusahaan

Skor Maksimum Yang Seharusnya Di Ungkapkan Ole Perusahaan 
 

 

Control Profitabilitas 
ROA =

Laba Bersih

Total Aset 
x100% 

Ukuran 

Perusahaan 

 

Ukuran Perusahaan = Ln(Total Aset) 

 

Operating 

Capacity 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 (TATO) =
Sales

Total Aset 
 

 

 

Metode Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif  

Statistik diskriptif merupakan gambaran dari variabel-variabel 

dalam penelitian ini. Analisis dekriptif berisi tentang analisis nilai rata-rata 

(mean), maksimum, dan minimum (Ghozali, 2011). Analisis ini dapat 
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menggambarkan variabel leverage, likuditas, dan good corporate 

governance.  

2. Pengujian Hipotesis  

Uji Regresi Data Penel 

 Penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk mengetahui pengaruh 

dua atau lebih variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y). 

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah leverage dan likuiditas, 

variabel kontrol adalah profitabilitas, firm size, dan operating capacity, serta 

variabel moderasi (Z) adalah good corporate governance (GCG) sedangkan 

variabel dependen (Y) adalah financial distress. Adapun model regresi berganda 

dalam penelitian ini adalah: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + e 

Keterangan: 

Y = Financial distress 

α = Konstanta  

β1- β5 = Koefisien regresi variabel bebas 

X1 = Leverage 

X2 = Likuiditas 

X3 = Profitabilitas 

X4 = Firm size 

X5 = Operating Capacity 

e = Error Terms 

Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

Uji MRA untuk melihat pengaruh dari variabel pemoderasi maka peneliti 

menggunakan uji Moderated Regression Analysis untuk menjelaskan pengaruh 

dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan 

dependen. Uji MRA adalah pendekatan analitik yang mempertahankan integritas 
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sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator 

(Ghozali, 2011). Model regresi moderasi dalam penelitian ini adalah:  

Y = a + 𝛽 1 X1 + 𝛽 2 X2 + + 𝛽3X3 + 𝛽4X4 + 𝛽5 (X1.X6) + 𝛽6 (X2.X6) + e 

 

Keterangan: 

Y = Financial distress 

a = Bilangan Konstanta 

𝛽1 – 𝛽6 = Koefisien regresi 

X1 = Leverage 

X2 = Likuiditas 

X3 = Profitabilitas 

X4 = Firm size 

X5 = Operating Capacity 

X6 = Good corporate governance  

X1.X5 = Interaksi antara Leverage dan Good corporate governance 

X2.X6 = Interaksi antara Likuiditas dan Good corporate governance 

e = Error Terms 

 

Analisis Data dan Pembahasan 
 

Tabel 4 Deskriptif Statistik 

Variabel Min Max Mean Std.Dev 

FD -0.082 0.167 0.043 0.054 

DER 0.107 17.623 1.457 3.074 

CR 0.150 8.640 2.163 2.013 

IPCG 0.190 0.940 0.686 0.153 

ROA 0.756 21.705 3.136 3.886 

SIZE 25.286 31.287 28.073 1.510 

TATO 0.062 94.440 4.988 19.067 

Sumber: data sekunder diolah, 2022 
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Berdasarkan analisis statistik deskriptif tersebut menunjukkan bahwa nilai 

rata rata (mean) dari financial distress adalah 0,043, ini menunjukkan bahwa hanya 

sekita 43% perusahaan yang mengalami financial distress. Standar deviasi financial 

distress sebesar 0,054 ini menunjukkan bahwa penyebaran data bervariasi karena 

nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata rata. 

Debt To Equity Ratio atau DER memiliki nilai rata rata 1,547 dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang consumer 

goods ini memiliki struktur hutang yang cukup rendah jika dilihat dari nilai rata-

rata yang dihasilkan. Standar deviasi 3,074 menunjukkan bahwa penyebaran data 

bervariasi karena nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata rata. Nilai 

maksimum adalah 17,623 dan nilai minimum sebesar 0,107.  

Nilai rata rata current ratio atau CR adalah 2,163 Ini menunjukan bahwa 

aset lancar yang dimiliki perusahaan lebih besar dari 2 kali lipat daripada kewajiban 

lancarnya, meski nilai current ratio sangat bervariasi tetapi jika dilihat dari nilai 

yang didapat, sehingga dapat simpulkan bahwa aset lancar perusahaan baik untuk 

kewajiban lancarnya. Standar deviasi current ratio sebesar 2,013 ini menunjukkan 

bahwa penyebaran variabel data yang rendah karena nilai standar deviasi lebih kecil 

dari nilai rata rata. Nilai maksimum adalah 8,640 dan nilai minimum sebesar 0,150. 

IPCG (Good Corporate Governance) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,686 

sedangakan untuk nilai minimumnya sendiri 0,190 atau 19% dan nilai maksimum 

sebesar 0,940 atau 94%. Nilai standar deviasi sebesar 0,153 menunjukkan bahwa 

penyebaran variabel data yang rendah karena nilai standar deviasi lebih kecil dari 

nilai rata rata.  

Nilai deskriptif statistik diatas menunjukan bahwa ROA menghasilkan nilai 

rata-rata sebesar 3,136 dengan ini dapat dikatakan bahwa perusahaan consumer 

goods sudah cukup baik dalam mencetak keuntungan dengan menggunakan aset 

yang mereka miliki. Nilai minimumnya sendiri 0,756 diartikan bahwa ada 

perusahaan yang kurang baik dalam memanfaatkan aset yang mereka miliki untuk 

menciptakan keuntungan, serta nilai maksimumnya ialah 21,705 yang berarti sudah 

cukup baik mendapatkan keuntungan dari cara mereka mengolah aset yang dimiliki. 

Nilai standar deviasi yang dihasilkan ialah 3,886 dimana memberitahu bahwa 
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perusahaan-perusahaan memiliki sebaran data yang sangat besar. Dapat dikatakan 

bahwa ROA pada perusahaan consumer goods ini baik karena jika diilihat dari nilai 

rata-rata yang diperoleh bernilai positif. 

Ukuran Perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 28,073, hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan yang di ukur dengan total aset 

mengalami peningkatan sebesar Rp 280.073 juta di setiap tahunnya. Nilai minimum 

yang diperoleh sebesar 25,286 dan nilai maksimum yang diperoleh ialah sebesar 

31,287. Nilai standar deviasi yang dihasilkan adalah 1,510 menunjukkan bahwa 

penyebaran variabel data yang rendah karena nilai standar deviasi lebih kecil dari 

nilai rata rata. 

Total Aset Turn Over atau biasa juga disebut TATO mendapatkan nilai rata-

rata sebesar 4,988 yang berarti rata-rata perusahaan sudah baik dalam hal mengelola 

aset yang mereka miliki untuk menciptakan pendapatan atau penjualan dari aset 

yang dapat dimanfaatkan. Nilai minimumnya sendiri beroleh nilai 0,062 dan nilai 

maksimumnya sendiri mendapatkan nilai yang sangat baik dengan nilai 94,440. 

Nilai Standar Deviasinya sendiri ialah sebesar 19,067 menunjukkan bahwa 

penyebaran variabel data yang rendah karena nilai standar deviasi lebih kecil dari 

nilai rata rata. 

Hasil Pemilihan Model Regresi 
 

Tabel 5 Pemilihan Model Regresi 

Uji Chow     

Effect test  Statistic Prob. 

Cross-section F 6.802 0.000 

Cross-section Chi-square 45.611 0.000 

   

Uji Hausman   

Test Summary  Chi-Sq. Statistic Prob. 

Cross-section random 2.832 0.725 

   

Uji Langrange Multiplier   
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  Cross-section Prob. 

Breusch-Pagan 20.459 0.000 

Sumber: data sekunder diolah, (2022)  

 

Uji Chow  

Berdasarkan hasil dari tabel diatas model yang cocok antara CEM dan FEM, 

probabilitas yang dihasilkan dari uji chow sebesar 0,000 kurang dari α (0,05) maka 

model yang cocok untuk digunakan adalah fix effect model (FEM). 

Uji Hausman 

Selanjutnya dilakukan uji hausman untuk memilih model yang baik antara 

FEM dan REM. Hasil uji hasuman probabilitas sebesar 0,725 lebih besar dari α 

(0,05) sehingga model yang cocok untuk digunakan adalah random effect model 

(REM). 

Uji Lagrage Multiplier 

Setelah dilakukan uji hausman selanjutnya dilakukan uji lagrage multiplier 

untuk memilih model yang baik antara FEM dan CEM. Hasil uji lagrage multiplier 

probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari α (0,05) sehingga model yang cocok 

untuk digunakan adalah random effect model (REM). 

Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang dapat 

digunakan adalah random effect model (REM). REM merupakan metode yang 

menggunakan pendekatan Generalized Least Square (GLS) dimana metode ini 

diasumsikan sudah tidak memerlukan asumsi klasik lagi karena tidak relevan jika 

diterapkan (Rosadi, 2012). 

 

Uji Koefisien Determinasi 
Uji koefisien determinasi pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai R 

Square, semakin tinggi dari nilai R square maka akan semakin baik model 

penelitian yang dibangun. Semakin tinggi nilai R square juga dapat 

menggambarkan seberapa besar variabel independen mampu mempengaruhi 

variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 

5 dibawah ini.  
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Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi 

R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Rregression 

0.310 0.232 0.043 

Sumber: data sekunder diolah, (2022) 

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai R-Square sebesar 0,310. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa variabel independen mampu mempengaruhi variabel 

dependen lainnya sebesar 31%, sedangkan sisanya 69% mungkin dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini. 

Pengujian Hipotesis 
 

Tabel 7 Hasil Uji Regresi 

Variabel Independen 
Variavel 

Dependen 
Coefficient t-Statistic Prob. 

Current Ratio  

 

Financial 

Distress 

-0.051 -3.379 0.001 

Debt equity ratio -0.004 -0.264 0.792 

Return on aset 0.002 1.398 0.167 

TATO -0.005 -0.990 0.325 

Size 0.009 2.307 0.024 

Current Ratio X IPCG* Financial 

Distress 

0.077 3.168 0.002 

Debt Equity Ratio X IPCG* 0.001 0.068 0.945 

*efek moderasi variabel good corporate governance 

Sumber: data sekunder diolah, (2022) 

 

Hasil hipotesis pertama Debt Equity To Ratio (DER) tidak memiliki pengaruh 

terhadap financial distress, dengan nilai T-Statistic 0,792 > 0,05. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap financial distress. Sehingga 
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H1 yang menyatakan semakin tinggi nilai leverage, maka semakin besar 

kemungkinan perusahaan mengalami financial distress ditolak. 

Hasil hipotesis kedua menyatakan bahwa current ratio berpengaruh negatif 

terhadap financial distress, dengan nilai T-Statistic sebesar 0,001 < 0,05. Dapat 

disimpulkan bahwa CR berpengaruh negatif terhadap financial distress. Sehingga 

H2 yang menyatakan semakin rendah nilai likuiditas, maka semakin besar 

kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress diterima. 

Perusahan pada umumnya yang mampu untuk melunasi kewajiban jangka 

pendeknya dengan baik maka kemunginan perusahaan mengalami financial 

distress akan semakin kecil, karena jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan lebih besar dari pada hutang jangka pendek. 

Hasil hipotesis ketiga  good corporate governance (GCG) tidak mampu 

memoderasi hubungan antara leverage terhadap financial distress, dengan nilai T-

Statistic sebesar 0,945 > 0,05. Hal ini berarti (DER x IPCG) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap financial distress. Sehingga H3 Good corporate governance 

(GCG) mampu memperlemah pengaruh hubungan antara leverage terhadap 

financial distress ditolak. 

Hasil hipotesis keempat menyatakan bahwa good corporate governance 

(GCG) mampu memoderasi hubungan antara likuiditas terhadap financial distress, 

dengan nilai T-Statistic sebesar 0,002 < 0,05. Hal ini berarti (CR x IPCG) 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Sehingga H4 Good corporate 

governance (GCG) mampu memperlemah pengaruh likuiditas terhadap financial 

distress diterima. 

 

Pembahasan 
 

Pengaruh Leverage Terhadap Probabilitas Financial distress 

Hasil studi menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress sehingga tidak sesuai dengan hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Adanya penggunaan hutang yang besar oleh perusahaan 

food & beverage untuk kegiatan operasional tentu akan memberikan dampak yang 
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kurang baik bagi perusahaan apabila perusahaan menghasilkan pendapatan yang 

rendah. Namun jika perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang besar tentu 

akan memberikan kondisi yang berbeda terhadap perusahaan. Dengan adanya 

efektivitas dari penggunaan aset maka akan dapat mengurangi biaya (beban) yang 

dikeluarkan oleh perusahaan serta dengan adanya bunga hutang maka dapat 

mengurangi pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan menghasilkan 

keuntungan yang banyak dan dapat memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan. 

Debt to equity ratio atau DER memiliki nilai rata rata 1,547 dapat disimpulkan 

bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang consumer goods ini 

memiliki struktur hutang yang cukup rendah jika dilihat dari nilai rata-rata yang 

dihasilkan. Standar deviasi 3,074 menunjukkan bahwa penyebaran data bervariasi 

karena nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata rata. Nilai maksimum adalah 

17,623 dan nilai minimum sebesar 0,107. Pemanfaatan dana perusahaan untuk 

kegiatan perusahaan tersebut dapat memberikan informasi bagi para kreditur dalam 

peminjaman dana mereka kepada perusahaan, karena jika perusahaan mampu 

memanfaatkan dana perusahaan dengan maksimal diharapkan dapat memberikan 

gambaran untuk prospek perusahaan dimasa yang akan datang, dan akan 

berdampak pada kepercayaan kreditur untuk memberikan modalnya modalnya 

yang akan berdampak pada nilai perusahaan. Dugaan leverage tidak memiliki 

pengaruh terhadap financial distress dikarenakan suatu perusahaan yang memiliki 

tingkat leverage yang tinggi akan mengalami masalah financial distress karena 

perusahaan tersebut memiliki beban yang tinggi sehingga laba yang dihasilkan 

rendah, tetapi nilai leverage yang tinggi dan juga tidak diikuti beban yang tinggi 

maka perusahaan dapat menghasilkan laba yang tinggi dan jauh dari kondisi 

financial distress. hal inilah yang menyebabkan leverage tidak berpengaruh 

terhadap financial distress. Hasil penelitian ini menudukung penelitian yang 

dilakukan oleh (Widhiari & Merkusiwati, 2015) , menunjukkan bahwa rasio 

leverage tidak berpengaruh terhadap kemungkinan financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.  

Pengaruh Likuiditas Terhadap Probabilitas Financial distress  

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel likuiditas yang diukur dengan 

current ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial distress. 
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Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan telah 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya memiliki aset lancer yang baik. Penelitian 

ini sesuai dengan teori bahwa current ratio memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

financial distress. Perusahaan yang memiliki nilai current ratio  yang  tinggi  maka  

perusahaan  tersebut akan  jauh  dari masalah financial  distress dan begitupun 

sebaliknya jika suatu perusahaan memiliki nilai current ratio yang   rendah   maka   

perusahaan   tersebut akan mengalami masalah financial   distress.  Nilai rata rata 

current ratio atau CR adalah 2,163 Ini menunjukan bahwa aset lancar yang dimiliki 

perusahaan lebih besar dari 2 kali lipat daripada kewajiban lancarnya, meski nilai 

current ratio sangat bervariasi tetapi jika dilihat dari nilai yang didapat, sehingga 

dapat simpulkan bahwa aset lancar perusahaan baik untuk kewajiban lancarnya. 

Standar deviasi curretnt ratio sebesar 2,013 ini menunjukkan bahwa penyebaran 

variabel data yang rendah karena nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata rata. 

Nilai maksimum adalah 8,640 dan nilai minimum sebesar 0,150. Hasil penelitian 

ini menudukung penelitian yang dilakukan oleh (Widhiari & Merkusiwati, 2015), 

rasio likuiditas, operating capacity dan sales growth mampu mempengaruhi 

financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.  

 

Pengaruh Leverage Terhadap Probabilitas Financial distress dengan Good 

corporate governance Sebagai Variabel Moderasi 

Variabel leverage yang dimoderasi oleh good corporate governance 

memiliki pengaruh negatif tidak signifikan. Dugaan good corporate governance 

tidak mampu memoderasi leverage terhadap financial distress mungkin bisa 

disebabkan karena perusahaan tidak mampu memberikan keseimbangan antara 

kewajiban yang harus dipenuhi dengan pendapatan yang dihasilkan tentu akan 

memberikan dampak yang kurang baik bagi perusahaan. Namun apabila 

perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang besar tentu akan memberikan 

perubahan pada kondisi keuangan perusahaan. Hal ini tentunya bisa terlaksana jika 

perusahaan memiliki tata kelola perusahaan yang baik sehingga perusahaan 

menghasilkan pihak manajerial yang kompeten. Namun kenyataanya masih banyak 

terdapat perusahaan yang memiliki persentase penilaian good coroporate 

governance yang kurang baik, penerapan good corporate governance dalam 
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perusahaan memang sudah dilaksanakan tetapi dalam implementasinya yang masih 

belum diterapkan dengan baik oleh perusahaan secara penuh sesuai dengan prinsip-

prinsip good corporate governance.  

Pengaruh Likuiditas Terhadap Probabilitas Financial distress dengan Good 

corporate governance Sebagai Variabel Moderasi 

Variabel likuiditas yang dimoderasi oleh good corporate governance 

memiliki pengaruh signifikan. Artinya variabel good corporate governance mampu 

memoderasi likuiditas terhadap financial distress. Perusahaan yang mampu untuk 

membayar kewajiban jangka pendeknya atau perusahaan yang memiliki aktiva 

lancarnya lebih besar daripada utang lancarnya dapat disebut perusahaan likuid. 

Apabila suatu perusahaan mampu untuk mendanai dan melunasi kewajiban jangka 

pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo dengan baik maka potensi 

terjadinya financial distress akan semakin kecil. Perusahaan yang memiliki good 

corporate governance yang baik dapat mengatasi kondisi keuangannya sehingga 

perusahaan bisa memaksimalkan penggunaan dana dengan efektif dan dapat 

membantu meningkatkan current ratio perusahaan dan dapat mencegah financial 

distress.  

 

Simpulan, Saran, dan Keterbatasan 
Penelitian ini menguji pengaruh leverage dan likuiditas terhadap financial 

distress dengan variabel pemoderasi good corporate governance pada sektor 

industri food & beverage pada tahun 2016 - 2019. Berdasarkan hasil analisis rasio 

leverage tidak terdapat pengaruh terhadap financial distress, sedangkan variabel 

likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress. Variabel 

pemoderasi good corporate governance juga tidak mampu memoderasi leverage 

tetapi good corporate governance mampu memoderasi likuditas terhadap 

financial distress.  

Implikasi teoritis pada penelitian ini likuiditas yang tinggi mencerminkan 

perusahaan yang benar benar likuid karena adanya penggunaan dana yang 

digunakan secara efektif oleh perusahaan dan dapat mencegah financial distress. 

Leverage tidak berpengaruh terhadap financial distress. Hasil tersebut tidak sejalan 
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dengan yang sudah dirumuskan dalam hipotesis. Dugaan leverage tidak memiliki 

pengaruh terhadap financial distress dikarenakan suatu perusahaan yang memiliki 

tingkat leverage yang tinggi akan mengalami masalah financial distress karena 

perusahaan tersebut memiliki beban yang tinggi sehingga laba yang dihasilkan 

rendah, tetapi nilai leverage yang tinggi dan juga tidak diikuti beban yang tinggi 

maka perusahaan dapat menghasilkan laba yang tinggi dan jauh dari kondisi 

financial distress. Tinggi atau rendahnya rasio keuangan tidak selalu mampu untuk 

mempengaruhi financial distress, kemampuan perusahaan juga di lihat dari 

bagaimana cara perusahaan mengelola dan memanfaatkan dana yang dimilikinya 

untuk dapat menghasilkan profitabilitas yang tinggi sehingga bisa membantu 

perusahaan agar terhindar dari masalah financial distress.  

Peneliti menyadari terdapat kekurangan dan keterbatasan didalam 

penelitian ini yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Beberapa keterbatasan 

dalam penelitian ini antara lain variabel yang diuji dalam penelitian ini hanya 

memberikan pengaruh 31% terhadap financial distress, sedangkan sisanya sebesar 

69% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Peneliti memberikan 

beberapa saran kepada peneliti selanjutnya. Pada penelitian selanjutnya diharapkan 

menguji kembali faktor-faktor lain misalnya menambah variabel seperti sales 

growth atau bisa mengganti sektor industri food & beverage dengan sektor lain 

seperti industri otomotif atau industri properti. Untuk penelitian salanjutnya 

pengujian financial distress bisa menggunakan metode pengujian financial distress 

lainnya seperti Z-Score Altman. Formula yang dipakai dalam variabel Z-Score 

cukup lengkap dan memiliki ketepatan dan keakuratan dalam mengukur financial 

distress. 
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