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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

“Kata Ibu, Jangan lupa shalat fardhu tepat waktu” 

Q.S Al Insyirah 5-7 : “Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari satu urusan) maka tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 

 “Ayo jadi kakak yang baik, bertanggung jawab, yang membanggakan keluarga 

atas kebaikan yang dilakukan agar bisa memberi contoh yang baik untuk adik-

adikmu.” 

“Tidak perlu mengubah orang lain agar sesuai dengan yang kita diinginkan, cukup 

mengembangkan diri sendiri mengepakan sayap menjadi lebih baik agar lebih 

bermanfaat untuk sesama” 

“Ohya, Jangan lupa bersyukur, memaafkan dan berterimakasih kepada diri sendiri 

atas segala usaha yang dilakukan” 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

 Allah SWT 

 Bapak dan Ibu tercinta 

 Adik-adiku tersayang 

 Sahabat dan teman-teman tercinta 
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INTISARI 

 Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan utama yaitu 

bagaimana pengaruh likuiditas, leverage, sales growth, dan ukuran perusahaan 

terhadap financial distress. Financial distress merupakan suatu kondisi dimana 

terjadi kemunduran atau kesulitan pada keuangan perusahaan yang bisa 

menyebabkan kebangkrutan. Berdasarkan dari kajian teori yang mendalam 

terdapat 4 hipotesis yaitu a) likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial 

distress, b) leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. c) sales 

growth berpengaruh negatif terhadap financial distress, dan d) ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap financial distress.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor 

food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-

2018. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 56 sampel 

selama 4 tahun dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis 

data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS 26. 

 Berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa likuiditas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. Leverage berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap financial distress. Sales growth berpengaruh 

positif signifikan terhadap financial distress. dan ukuran perusahaan berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap financial distress. 
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