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ANALISIS FINANCIAL DISTRESS PERUSAHAAN SUB SEKTOR 

MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH MASA PANDEMI COVID-19 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi financial distress pada 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman sebelum dan sesudah masa 

pandemi Covid-19 serta strategi yang tepat untuk mengatasi kondisi financial 

distress pada perusahaan sub sektor  makanan dan minuman sesudah masa 

pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Sampel penelitian ini 

berjumlah 20 pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2020 dengan jumlah data 

sebanyak 26. Teknik pengambilan keputusan sampel dengan menggunakan 

metode purposive sampling, dimana sampel diambil sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Altman Z-Score untuk mengukur financial distress, sedangkan uji beda 

sebelum dan sesuadah masa pandemi Covid-19 terdiri dari uji normalitas dan uji 

Uji T Sampel Berpasangan. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Tidak 

terdapat perbedaan nilai Altman Z-Score pada tahun 2019 dan 2020. Dengan kata 

lain, tidak ada perbedaan yang signifikan pada financial distress perusahaan sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sebelum dan sesudah masa pandemi covid-19. Strategi yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan yang masuk kategori financial distress akibat Covid-19 adalah dengan 

melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan situasi pada masa pandemi Covid-

19. Hal ini dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi, diferensiasi produk/jasa,

perampingan dan diferensiasi produk. 

Kata Kunci: Financial distress, Metode Altamn Z-Score, Covid-19. 

Abstract 

This study aims to determine the condition of financial distress in food and 

beverage sub-sector companies before and after the Covid-19 pandemic period 

and the right strategy to overcome financial distress conditions in food and 

beverage sub-sector companies after the Covid-19 pandemic. This research is a 

descriptive study with a quantitative approach and uses secondary data. The 

sample of this research is 20 in the food and beverage sub-sector companies listed 

on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2019-2020 period with a total of 26 

data. The sample decision-making technique uses the purposive sampling method, 

where the sample is taken according to the criteria that have been determined. 

determined. The analytical technique used in this study is the Altman Z-Score 

method to measure financial distress, while the different tests before and after the 

Covid-19 pandemic consist of normality tests and Paired Sample T-Tests. The 
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results of the study can be concluded that there is no difference in the Altman Z-

Score value in 2019 and 2020. In other words, there is no significant difference in 

the financial distress of food and beverage sub-sector companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange (IDX) before and after the time of the covid-19 

pandemic. The strategy that can be carried out by companies that fall into the 

category of financial distress due to Covid-19 is to make adjustments to the 

situation during the Covid-19 pandemic. This can be done by restructuring, 

product/service differentiation, downsizing and product differentiation. 

Keywords: Financial distress, Altamn Z-Score Method, Covid-19. 

1. PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh perorangan atau

lembaga dengan harapan akan menghasilkan laba atau keuntungan, sehingga

mampu beroperasi dalam jangka waktu yang panjang dan tidak mengalami

kebangkrutan. Akan tetapi, dalam praktiknya asumsi tersebut tidak selalu

menjadi kenyataan. Seringkali perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka

waktu tertentu harus terpaksa berhenti beroperasi karena mengalami financial

distress yang berujung pada kebangkrutan (Adriana et al., 2012; Rialdy,

2017). 

Pada saat ini, perekonomian mengalami kelemahan dan rawan terjadi 

kesulitan keuangan (financial distress) akibat dari penyebaran virus Covid-19. 

Virus Covid-19 yang berasal dari Wuhan (China) pada akhir tahun 2019 dan 

kemudian menyebar ke berbagai daerah di awal tahun 2020, merupakan salah 

satu peristiwa yang menimbulkan dampak signifikan bagi perekonomian 

dunia. Aktivitas ekonomi secara keseluruhan mengalami perlambatan yang 

mengakibatkan berbagai sektor perekonomian mengalami penurunan 

keuangan (Burhanuddin & Abdi, 2020; Mardiyah & Nurwati, 2020).  

Meluasnya wabah virus Covid-19 menyebabkan daya beli konsumen 

mengalami penurunan yang berakibat pada penurunan pendapatan perusahaan. 

Hal ini sangat memungkinan akan banyak perusahaan yang mengalami 

kesulitan kuangan sehingga membuatnya terancam bangkrut (Faldiansyah et 

al., 2020). Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia membuat banyak 

industri terpukul. Salah satunya adalah industri makanan dan minuman yang 
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penjualannya diperkirakan akan turun 20-40%. Hal itu berdasarkan survei dari 

Gabungan Pengusaha Industri Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi). 

Penurunan penjualan tersebut disebabkan oleh penerapan physical distancing, 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan lain sebagainya (Detikfinance, 

27 April 2020). 

Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang 

terjadi sebelum kebangkrutan atau likuidasi. Oleh karena itu, metode financial 

distress perlu untuk dikembangkan karena dengan mengetahui kondisi 

financial distress perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-

tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan 

(Platt & Platt, 2006).  

Menurut penelitian Primasari (2017), metode altman Z-Score dianggap 

efektif karena tingkat kesesuaian prediksi yang dihasilkan metode altman Z-

scores berdasarkan pada hasil uji hipotesis di mana nilai koefisien determinasi 

dan nilai signifikansi F metode altman Z-scores merupakan nilai tertinggi 

dibandingkan metode lain yang digunakan untuk memberikan signaling 

terjadinya financial distress. Pada penelitian Alfiyanti et al. (2020), metode 

Atlman Z-Score memiliki nilai rаtа-rаtа аkurаsi yаng tinggi dalam 

mendekteksi financial distress. 

Sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan, informasi mengenai 

financial distress menjadi informasi informasi yang sangat penting bagi 

sebuah perusahaan. Hal tersebut mendorong dilakukannya banyak penelitian 

yang bertujuan melakuakan pengujian dengan menggunakan beragam variabel 

dan beragam sampel penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai 

financial distress pada sebuah perusahaan. Penelitian-penelitian tersebut antara 

lain : Yolando & Firmansyah (2019), Hikmah & Afridola (2019), Utari et al. 

(2018), Ariani & Swandari (2019), Suprayitno et al. (2019), Yuliastary & 

Wirakusuma (2014), Hikmah & Afridola (2019), dan Prasetiyani & Sofyan 

(2020). Dari penelitian tersebut terdapat hasil yang beragam dalam 

memprediksi financial distress pada berbagai perusahan. Hal tersebut menjadi 
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motivasi penelitian ini untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, 

namun dengan variabel dan obyek penelitain yang berbeda. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mencoba 

memprediksi kondisi financial distress pada perusahaan khususnya perusahaan 

sub sektor makanan dan minuman menggunakan metode Altman Z-Score. 

Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis perbandingan financial 

distress pada saat sebelum dan sesudah masa pandemi Covid-19, untuk 

mengetahui seberapa signifikan dampak pandemi Covid-19 terhadap potensi 

kebangkrutan didalam perusahaan sub sektor makanan dan minuman. Selain 

itu, penelitian ini di lengkapi dengan analisis strategi untuk mengatasi kondisi 

financial distress pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman.  

2. METODE

Pеnеlitiаn ini mеnggunаkаn jеnis metode pеnеlitiаn kuаntitаtif dеngаn

pеndеkаtаn dеskriptif. Populasi dan sampel yang digunakan adalah perusahaan

sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) periode 2019-2020. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam

penelitian ini adalah purposive sampling. Kriteria dalam pengambilan sampel

penelitian ini adalah: 1) Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang

terdaftar secara tetap pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-

2020. 2) Perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang sudah terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum tahun 2019. 3)Perusahaan sub sektor

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang

mempunyai data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Menghitung financial distress dengan menggunakan Metode Altman 

Z-Score (Altman, 1968): 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 0,9 X5 

Keterangan:  

X1 = working capital to total assets (WCTA) 

X2 = retained earnings to total assets  (RETA) 

X3 = earnings before interest and taxes (EBIT) to total assets (EBITA) 
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X4 = market value of equity to book value of total liabilities (MVBV) 

X5 = sales to total assets (STA) 

Z = overall index 

Penjelasan mengenai variabel diskriminan metode Altman Z-score 

(1968) adalah sebagai berikut: 

a. X1 = Working Capital to Total Assets (WCTA)

Modal kerja bersih diperoleh dengan cara aset lancar dikurangi 

dengan liabilitas jangka pendek. Sumber data yang diperoleh dari 

neraca perusahaan. Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

X1 : WCTA = 
 odal kerja 

 otal aset

b. X2 = Retained Earning to Total Asset (RETA)

Sumber data diperoleh dari neraca perusahaan. Rasio ini 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

X2 : RETA = 
 a a ditahan 

 otal aset

c. X3 = EBIT to Total Asset (EBITA)

Laba sebelum bunga dan pajak diperoleh dari laporan laba rugi, 

dan total aset diperoleh dari neraca perusahaan. Rasio ini dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

X3 : EBITA = 
Pеndаpаtаn sе еlum dikurаngi  ungа dаn pаjаk 

 otal aset

d. X4 = Market Value of Equity to Book Value of Total Debt (MVBV)

Nilai pasar ekuitas sendiri diperoleh dengan mengalikan jumlah 

lembar saham biasa yang beredar dengan harga pasar per lembar 

saham biasa. Nilai buku total liabilitas diperoleh dengan 

menjumlahkan liabilitas jangka pendek dengan liabilitas jangka 

panjang. Sumber data diperoleh dari neraca perusahaan. Rasio ini 

dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

X4 : MVBV = 
 ilai pasar dari ekuitas  

 ilai  uku dari total lia ilitas 



6 

e. X5 = Sales to Total Assets (STA)

Sumber data diperoleh dari neraca perusahaan. Rasio ini 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

X5 : STA = 
         

          

Klasifikasi perusahaan menggunakan nilai metode Altman Z-Score 

(1968), yaitu: 

a. Jika Nilai Z < 1,8 maka perusahaan berada di kondisi financial distress.

b. Jika nilai 1,8 < Z < 2,99 maka perusahaan berada di kondisi abu-abu

(grey area).

c. Jika nilai Z > 2,99 maka perusahaan berada di kondisi sehat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil perhitungan rasio dalam metode Altman Z-Score 

Pada tahun 2019  terdapat delapan perusahaan berada pada kategori sehat 

yaitu PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Wilmar Cahaya Indonesia 

Tbk,  PT Delta Djakarta Tbk, PT Buyung Poetra Sembada Tbk, PT Multi 

Bintang Indonesia Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Siantar Top Tbk, dan PT 

Ultra Jaya Milk Industry Tbk. Delapan perusahaan dalam kategori grey area 

yaitu PT Sariguna Primatirta Tbk, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, PT 

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk, PT 

Prima Cakrawala Abadi Tbk, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, PT Sekar 

Bumi Tbk dan PT Sekar Laut Tbk. Empat perusahaan masuk kategori 

financial distress yaitu PT Fks Food Sejahtera Tbk, PT Tri Banyan Tirta Tbk, 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT Prasidha Aneka Niaga Tbk. 

Pada tahun 2020,  beberapa perusahaan mengalami penurunan 

keuangan. Terdapat enam perusahaan berada pada kategori sehat yaitu PT Fks 

Food Sejahtera Tbk, PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Wilmar Cahaya 

Indonesia Tbk,  PT Delta Djakarta Tbk, PT Buyung Poetra Sembada Tbk, dan 

PT Siantar Top Tbk. Delapan perusahaan berada pada kategori grey area yaitu 
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PT Sariguna Primatirta Tbk, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, PT Mayora 

Indah Tbk, PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk, PT Nippon Indosari 

Corpindo Tbk, PT Sekar Bumi Tbk, PT Sekar Laut Tbk dan PT Ultra Jaya 

Milk Industry Tbk. Dan enam perusahaan masuk kategori financial distress 

yaitu PT Tri Banyan Tirta Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Multi Bintang Indonesia Tbk, PT Prima 

Cakrawala Abadi Tbk, dan PT Prasidha Aneka Niaga Tbk. 

3.2 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov 

yang bertujuan untuk menguji apakah distribusi data yang digunakan normal 

atau tidak. Hasil dari uji kolmogorov-smirnov adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

Variabel Test Statistic Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Keterangan 

Altman Z-Score 2019 0,104 0,200 Normal 

Altman Z-Score 2020 0,140 0,200 Normal 

Sumber : Hasil Output SPSS 25, 2021 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan uji kolmogorov-smirnov, 

nilai test statistic Altman Z-Score tahun 2019 adalah 0,104 dengan 

probabilitas 0,200 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa data tahun 2019 yang digunakan dalam penelitian ini 

terdistribusi normal.  Nilai test statistic Altman-Score tahun 2020 adalah 

0,140 dengan probabilitas 0,200 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa data tahun 2020 yang digunakan dalam penelitian 

ini juga terdistribusi normal.   

3.3 Hasil Uji beda 

Uji beda yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji beda dari sampel 

berpasangan menggunakan uji statistika non-parametrik, yakni uji t sampel 

berpasangan (paire sample t-test). Uji ini dipilih karena data dari penelitian 

berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil dari uji t sampel berpasangan.  

Tabel 2. Hasil Paired Samples Test 
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Paired Differences 

T df 

Sig. 

(2-

taile

d) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Altman19 

- 

Altman20 

,24940 1,12059 ,25057 -,27505 ,77385 ,995 19 ,332 

Sumber : Hasil Output SPSS 25, 2021 

Hasil Pengujian hipotesis menunukkan bahwa nilai signifikansi (2-

tailed) sebesar 0,332 yang berarti nilai sig. (2-tailed) = 0,332 >0,05 maka H0 

diterima dan Ha ditolak, uji t sampel berpasangan pada financial ditress tidak 

signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pada 

tingkat financial distress sebelum dan sesudah masa pandemi covid-19. 

3.5 Pembahasan Hasil penelitian 

Hasil uji statistika non-parametrik dengan uji t sampel berpasangan (paire 

sample t-test) menunjukkan bahwa perolehan nilai signifikansi (2-tailed) 

sebesar 0,332, yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa financial distress sebelum dan sesudah 

pandemi covid-19 memiliki nilai yang tidak jauh beda. 

Hasil penelitian yang menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan 

pada nilai z-score pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah masa pandemi covid-

19 dikarenakan beberapa hal, seperti penurunan pendapatan serta laba usaha 

yang tidak begitu drastis, bahkan ada perusahaan yang tidak mengalami 

penurunan pendapatan serta laba usaha. Selanjutnya, hasil dari 5 rasio 

keuangan (working capital to total assets (WCTA),  retained earnings to total 

assets (RETA), earnings before interest and taxes (EBIT) to total assets 

(EBITA), market value of equity to book value of total liabilities (MVBV), 

sales to total assets (STA)) tidak jauh berbeda, dimana komponen-komponen 

tersebut merupakan penyusun rasio-rasio pada formula z-score, sehingga 

ketika komponen tersebut mengalami sedikit penurunan otomatis nilai z-score 
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tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan nilai Z-score yang kecil ini di 

sinyalir sebagai bukti bahwa tidak ada perbedaan  potensi kebangkrutan pada 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman pada masa sebelum dan sesudah 

pandemi Covid-19. Adapun hasil uji beda z-score pada perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan, 

sehingga dapat simpulkan bahwa pandemi covid-19 tidak menimbulkan 

perbedaan yang signifikan pada potensi kebangkrutan perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3.6 Pembahasan Strategi Mengatasi Financial Distress 

Kondisi keuangan perusahaan yang mengalami financial distress akibat 

Covid-19 memberikan dampak buruk bagi perusahaan, terutama  perusahaan 

go public yang akan mempengaruhi kepercayaan investor dan kreditur serta 

pihak eksternal lainnya. Oleh karena itu, manajemen perusahaan harus 

mengambil tindakan untuk mengatasi kondisi financial distress dan mencegah 

terjadinya kebangkrutan pada masa pandemi Covid-19.  

Menurut Altman yang dikutip oleh Armadani et al. (2021),  

perusahaan yang berada pada kategori financial distress 

disarankan untuk segera melakukan restrukturisasi. Tujuan dari restrukturisasi 

ini adalah untuk memperbaiki perusahaan yang mengalami kegagalan. Dua 

restrukturisas yang mungkin dapat dilakukan yaitu restrukturisasi aset dan 

keuangan. Restrukturisas aset, salah satunya adalah mengubah manajemen 

ataupun dengan menjual aset sehingga dapat meningkatkan operasional dan 

arus kas, serta memaksimalkan penggunaan aset yang belum dimanfaatkan 

secara optimal sebelumnya. Restrukturisasi keuangan,  salah satunya adalah 

dengan menjual hutang-hutang yang membebani cost of capital atau biaya 

modal perusahaan. Ini diperlukan bagi perusahaan yang berada pada kondisi 

diambang kebangkrutan, untuk memastikan biaya modal yang murah sehingga 

menjadikan perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang. 

Perusahaan yang masuk dalam kategori grey area akibat Covid, 

diharapkan dapat meningkatkan penjualan dengan cara diferensiasi 

produk/jasa perusahaan agar penjualan dan pendapatan perusahaan kembali 
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pulih. Selain itu, perusahaan dapat meninjau ulang mengenai komponen harga 

pokok penjualan dan harga operasional, sehingga laba sebelum pajak dapat 

meningkat yang akan berdampak pada kinerja perusahaan yaitu profitabilitas 

perusahaan (Muhani, 2020).  

Perusahaan yang masuk dalam kategori financial distress akibat 

Covid-19 sebaiknya lebih memperhatikan rasio hutang serta 

menyeimbangkan aset lancar dan liabilitas jangka pendek, karena merupakan 

faktor penting dalam menghasilkan modal kerja untuk menciptakan dan 

meningkatkan laba yang akan berdampak pada harga saham. Jika keuntungan 

terus meningkat, akan banyak investor yang tertarik untuk menanamkan 

modalnya sehingga meningkatkan nilai pasar ekuitas. Selain itu, kerjasama 

antara manajemen dan pemimpin perusahaan dibutuhkan untuk menghindari 

terjadinya financial distress pada perusahaan (Muhani, 2020). 

Perusahaan yang masuk kategori financial distress akibat Covid-19 

harus segera melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan situasi pada masa 

pandemi ini. Cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menyesuaikan 

dengan situasi pada masa pandemi Covid-19 (Armadani et al., 2021) adalah 

sebagai berikut: 1) Efisiensi penggunaan keuangan perusahaan. Efisiensi 

penggunaan keuangan dapat dilakukan dengan cara menekan biaya 

operasional selama masa pandemi Covid-19, seperti menurunkan biaya 

pemasaran, biaya tenaga kerja, biaya sewa,  dan  biaya administrasi dan 

umum. 2) Restrukturisasi. Restrukturisasi perusahaan merupakan kegiatan 

penyusunan ulang sistem pengelolaan perusahaan yang di dalamnya termasuk 

pengelolaan modal dan manajemen. Contohnya, manajemen dapat melakukan 

restrukturisasi utang selama masa pandemi Covid-19 yaitu mencoba meminta 

perpanjangan waktu dari kreditur untuk pelunasan utang sampai dengan 

perusahaan memiliki kas yang cukup untuk melunasi hutang tersebut. 3) 

Perampingan. Perampingan merupakan strategi perusahaan mengurangi 

ukuran dan kompleksitas sebagai bagian dari upaya meningkatkan 

profitabilitas dan efisiensi bisnis. Contohnya, pengurangan karyawan dan jam 

kerja selama masa pandemi Covid-19. 4) Diferensiasi produk/jasa. 
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Diferensiasi produk merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan 

perusahaan untuk bertahan dimasa pandemi Covid-19, dengan cara 

memodifikasi produk menjadi lebih menarik. Contohnya, memodifikasi 

bentuk dan desain, melakukan permainan harga, dan mengubah teknik 

pemasaran.  

4 PENUTUP 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dilakukan pengujian dan telah 

dilakukan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Tidak terdapat 

perbedaan nilai Altman Z-Score pada tahun 2019 dan 2020. Dengan kata lain, 

tidak ada perbedaan yang signifikan pada financial distress perusahaan sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sebelum dan sesudah masa pandemi covid-19. Strategi yang dapat dilakukan 

oleh perusahaan yang masuk dalam kategori gray area maupun financial 

distress akibat Covid-19 adalah dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian 

dengan situasi pada masa pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara restrukturisasi, diferensiasi produk/jasa, perampingan dan diferensiasi 

produk. 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan baik dalam pengambilan 

sampel maupun dalam pengukuran variabel. Beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini antara lain: Pertama, penelitian ini hanya menggunakan satu 

variabel yaitu financial distress.  Sementara itu, terdapat beberapa variabel 

lain yang bisa dijadikan objek penelitian yang mungkin terkena dampak 

akibat pandemi COVID-19. Kedua, data yang dihasilkan dalam penelitian ini 

hanya berasal dari instrumen laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan 

di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga kesimpulan yang diambil hanya 

berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti. Ketiga, 

Periode tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini relatif pendek 

yaitu dua tahun, tahun 2019 dan 2020. 

Dengan adanya berbagai keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian 

sehingga penulih memberikan saran sebagai berikut: Pertama, Bagi penelitian 
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selanjutnya diharapkan menambah variabel lain serta tidak hanya meneliti 

perusahaan sub sektor makanan dan minuman saja tetapi seluruh perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kedua, diharapkan untuk 

menggunakan metode lain selain metode Altman Z-Score, seperti metode 

Ohlson, metode Zmijweski, metode Beaver, metode Wilcox dan metode 

Springate. Ketiga, menambah periode pengamatan sehingga penelitian akan 

lebih baik dan hasilnya konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. 
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