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ANALISIS FINANCIAL DISTRESS PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SEBELUM DAN 

SESUDAH PANDEMI COVID-19 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi financial distress pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah pandemi 

covid-19 dan untuk mengetahui strategi yang tepat dalam mengatasi financial 

distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah 

pandemi covid-19. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2019-2020. Sampel ditentukan berdasarkan 

metode purposive sampling, jumlah sampel yang terpilih sebanyak 155 

perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data 

dengan metode dokumentasi pada website www.idx.co.id. Teknik analisis data 

dengan menggunakan metode Zmijewski,Uji Normalitas dan Uji Beda t-test. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini membuktikan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada financial distress perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah pandemi covid-19 dan 

strategi yang tepat untuk mengatasi kondisi financial distress perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah pandemi covid-19 adalah 

dengan cara memperbaiki kemampuan manajerial perusahaan untuk lebih 

profesional dan mampu cepat beradaptasi atas dinamika dan perubahan-perubahan 

kondisi yang terjadi di lingkungan. 

 

Keywords: financial distress, covid-19, Metode Zmijewski 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the financial distress condition of 

manufacturing companies listed on the IDX before and after the covid-19 

pandemic and to find out the right strategy in overcoming the financial distress of 

manufacturing companies listed on the IDX before and after the covid-19 

pandemic. The research population is all manufacturing companies listed on the 

IDX in 2019-2020. The sample was determined based on the purposive sampling 

method, the number of samples selected was 155 companies. The data used is 

secondary data. Data collection using the documentation method on the website 

www.idx.co.id. Data analysis techniques using the Zmijewski method, Normality 

Test and Differential Test t-test. Based on the analysis that has been carried out, 

http://www.idx.co.id/
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this study proves that there is no significant difference in the financial distress of 

manufacturing companies listed on the IDX before and after the COVID-19 

pandemic and the right strategy to overcome the financial distress of 

manufacturing companies listed on the IDX before and after the pandemic. covid-

19 is by improving the company's managerial ability to be more professional and 

able to quickly adapt to the dynamics and changing conditions that occur in the 

environment. 

 

Keywords: financial distress, covid-19, Zmijewski Method 

 

1. PENDAHULUAN 

Krisis ekonomi dimasa pandemi Covid-19 menjadi semakin tinggi 

karena banyak usaha-usaha yang terpaksa berhenti, termasuk pada 

perusahaan-perusahaan besar yang menghentikan kegiatan operasionalnya. 

Pemberhentian kegiatan operasional perusahaan tersebut dikarenakan adanya 

peraturan pemerintah yang memutuskan adanya pembatasan kegiatan, 

sehingga dengan terpaksa banyak perusahaan yang mengalami kerugian. 

Kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut dapat menyebabkan 

perusahaan mengalami Financial Distress. Financial distress adalah suatu 

kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau sedang 

krisis (Platt & Platt, 2002). 

Financial Distress atau kesulitan keuangan perusahaan di masa 

pandemi covid-19 seperti ini dapat mudah dan cepat untuk dialami oleh 

perusahaan-perusahaan di berbagai sektor. Survei yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia yang dipublikasikan oleh Widya Victoria dalam artikelnya 

memperlihatkan bahwa terdapat penurunan yang dialami oleh sejumlah 

perusahaan di berbagai sektor ekonomi seperti pada sektor perdagangan, hotel 

dan restoran dimana SBT-nya diangka level -3,04 persen dari 2,76 persen 

pada triwulan sebelumnya. Kemudian disusul SBT Pengolahan diangka -3,60 

persen dari 0,76 persen di triwulan sebelumnya. Dibawahnya ada sektor 

pertambangan dengan SBT -0,62 persen, sektor pengangkutan dan komoditi 

dengan SBT -0,58 persen dan sektor kontruksi dengan SBT -0,08 persen. 

Kebangkrutan sebagai kegagalan didefinisikan dalam beberapa arti 

yaitu kegagalan ekonomi (Economic failure) dan kegagalan keuangan 

(financial failure). Kegagalan ekonomi (Economic failure) dapat 

digambarkan bahwa perusahaan tidak dapat menghasilkan laba sehingga tidak 

dapat menutupi utang dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sedangkan 

kegagalan keuangan (Financial failure) dapat digambarkan bahwa 

perusahaan tidak dapat mengelola arus kas dengan baik dari arus kas masuk 

sampai dengan arus kas keluar (Adnan & Kurniasih, 2000). 
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Kebangkrutan suatu perusahaan dapat dihindari jika perusahaan dapat 

melakukan prediksi awal dengan cara menganalisis financial distress. Ada 

dua metode analisis yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan 

keuangan, yaitu analisis horisontal dan analisis vertikal. Analisis horisontal 

adalah analisis dengan cara pembandingkan laporan keuangan untuk beberapa 

periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya 

(Bilondatu et al., 2019). 

Mengingat pentingnya analisis financial distress ini, maka 

berkembang beberapa studi yang menghasilkan model untuk memprediksi 

financial distress perusahaan. Model untuk melakukan prediksi financial 

distress diantaranya adalah metode Altman Z-Score (1968), metode Ohlson 

(1980), metode Zmijweski (1984), metode Beaver (1966) dan metode Wilcox 

(1971). Model prediksi financial distress yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Zmijweski karena metode ini adalah alat analisis 

yang mudah digunakan dan memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi 

dalam memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan sebesar 94,9%  

(Halimatusyakdiah et al., 2015). 

Dalam penelitian ini juga akan berbeda dengan penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan. Pada penelitian ini akan menggunakan perusahaan yang 

berskala besar dibandingkan dengan perusahaan pada penelitian terdahulu. 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan perusahaan manufaktur 

dengan tujuan dapat dilakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan 

perusahaan lain yang termasuk dalam perusahaan manufaktur. Selain itu, 

penelitian ini dilakukan dalam kondisi yang berbeda  dengan penelitian 

sebelumnya dimana penelitian sebelumnya dilakukan pada saat kondisi 

normal, sedangkan dalam penelitian ini akan dilakukan pada saat terjadinya 

pandemi covid-19. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang memprediksi financial distress pada perusahaan 

manufaktur sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Tujuan Penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kondisi financial distress pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah 

terjadi pandemi covid-19 dan untuk mengetahui strategi yang tepat untuk 

mengatasi kondisi financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah terjadi pandemi covid-19. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan jenis metode kuantitatif dengan 

pendekatan komparatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-

2020. Sampel dalam penelitian ini adalah 155 perusahaan manufaktur yang 
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terdaftar di BEI 2019-2020. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder 

berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI yang diperoleh melalui situs resmi www.idx.co.id. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling sesuai kriteria yang telah 

ditetapkan yaitu: 1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 

periode 2019-2020, 2) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang 

memiliki laporan keuangan tahunan pada periode 2019-2020, 3) Satuan mata 

uang dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2019-2020 menggunakan rupiah. 

Menghitung Financial Distress dengan metode Zmijewski (1984): 

X= -4,3 - 4,5X₁ + 5,7X₂ - 0,004X₃ 

Keterangan: 

X = Overall Index 

X₁ = Return On Assets 

X₂ =  Debt to Ratio 

X₃ = Current Ratio 

 

Penjelasan mengenai variabel diskriminan metode Zmijewski (1984) 

adalah sebagia berikut: 

a. Return On Assets (ROA) 

ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam mendapatkan laba bersih setelah pajak berdasarkan tingkat 

asetnya. Rumus Return on Assets sebagai berikut: 

ROA = Laba Bersih / Total Aset 

 

b. Debt Ratio 

Debt Ratio atau Debt to Total Assets ratio adalah rasio untuk 

menghitung persentase total aset yang terpenuhi atau dibiayai oleh 

total liabilitas. Rumus Debt Ratio sebagai berikut: 

Debt Ratio = Total Utang/Total Aset 

 

c. Current Ratio 

Current Ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya dengan 

membandingkan antara jumlah aset lancar dengan liabilitas jangka 

pendek. Rumus Current Ratio sebagai berikut: 

              Current Ratio = Aset Lancar/ Utang Lancar 

 

Cut-off  yang digunakan dalam model ini adalah 0, dimana jika hasil 

http://www.idx.co.id/


 
 

5 
 

X-Score bernilai positif, maka perusahaan tersebut dikatakan tidak sehat, 

sedangkan jika hasil X-Score bernilai negatif, maka perusahaan dikatakan 

sehat 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 3.1 Hasil Perhitungan Metode Zmijewski 

Berdasarkan perhitungan metode Zmijewski yang telah dilakukan dari 

persamaan X= -4,3 - 4,5X₁ + 5,7X₂ - 0,004X₃ menunjukkan bahwa jika 

hasil X > 0 berarti perusahaan tersebut mengalami financial distress, 

sedangkan jika hasil X ≤0 berarti perusahaan tersebut tidak mengalami 

financial distress. Hasil yang diperoleh dalam perhitungan metode 

Zmijewski ini menunjukkan bahwa dari 155 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat perusahaan yang mengalami 

financial distress dan tidak mengalami financial distress baik pada tahun 

2019 dan 2020. Perusahaan yang mengalami financial distress pada tahun 

2019 dan 2020 berjumlah 19 perusahaan manufaktur dengan hasil 

Zmijewski > 0, sedangkan Perusahaan yang tidak mengalami financial 

distress pada tahun 2019 dan 2020 dalam metode Zmijewski berjumlah 136 

perusahaan dimana hasil perhitungan Zmijewski menunjukkan X ≤ 0.  

3.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov Test yang bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan 

merupakan data yang terdistribusi normal atau tidak. Hasil dari uji 

normalitas ini akan menentukan uji selanjutnya, apakah uji beda yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji t sampel berpasangan atau 

uji wilcoxon. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov Test sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Pengujian Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 zmijewski19 zmijewski20 

N 155 155 

Normal Parametersa,b 
Mean -1,67321 -1,60696 

Std. Deviation 2,460196 2,498088 

Most Extreme Differences 

Absolute ,190 ,162 

Positive ,190 ,162 

Negative -,131 -,129 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,360 2,021 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,001 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Berdasarkan Tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa nilai Kolmogrov-

Smirnov Z pada 2019 sebesar 2,360 dan Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,000 

< level of significant sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

pada 2019 terdistribusi secara tidak normal. Nilai Kolmogrov-Smirnov Z 

pada 2020 sebesar 2,021 dan Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,001 < level of 

significant sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada 2020 

juga terdistribusi secara tidak normal. 

3.3 Uji Beda 

Uji beda yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji wilcoxon. Uji 

ini dipilih karena data dari penelitian ini terdistribusi secara tidak normal. 

Hasil uji wilcoxon akan menunjukkan ada tidaknya perbedaan diantara 

sebelum dan sesudah pandemi covid-19 terhadap financial distress 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Berikut ini adalah hasil dari 

uji wilcoxon: 

Tabel 2. Uji Wilcoxon 

 

 Test Statisticsa 

 zmijewski20 - zmijewski19 

Z -,968b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,333 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

  

Berdasarkan Tabel IV.8 diatas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) sebesar 0,333 > level of significant 0,05 sehingga H₁ ditolak yang 

berarti tidak tedapat perbedaan financial distress pada 2019 dan 2020. 

3.4 Pembahasan Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon dapat menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pada financial distress perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah 

pandemi covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji Wilcoxon dimana 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,333 > 0,05 sehingga H₁ ditolak yang 

berarti tidak terdapat perbedaan pada zmijewski 2019 dengan zmijewski 

2020. Hal itu terbukti bahwa dari 155 perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI terdapat 136 perusahaan manufaktur yang tidak mengalami financial 

distress. Sedangkan perusahaan manufaktur yang mengalami financial 

distress hanya berjumlah 19 perusahaan.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian 
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yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Uttari P tentang Prediksi Keberlangsungan 

Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restauran dan Pariwisata Di Era Pandemi 

Covid-19 yang hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan 

mengalami kebangkrutan di masa pandemi covid-19 terbukti terdapat 29 

perusahaan sub sektor hotel, restoran dan pariwisata yang terdaftar di BEI, 

12 perusahaan termasuk dalam kategori sehat (40%), 4 Perushaan 

berkategori Rawan (14%) dan 13 perusahaan berkategori bangkrut (45%). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan yang sedang 

mengalami financial distress akan memberikan sinyal yang buruk seperti 

halnya manajer akan sedikit memberikan informasi tentang prospek 

perusahaan atau menunda informasi tersebut ke pihak investor. Sehingga 

pihak investor tidak dapat mengambil keputusan dalam kegiatan 

investasi.Berbeda dengan perusahaan yang tidak mengalami financial 

distress, perusahaan akan memberikan sinyal yang baik seperti manajer 

perusahaan akan memberikan banyak informasi tentang keuntungan yang 

diperoleh perusahaan sehingga investor dapat mengambil keputusahan 

kegiatan investasi. 

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perusahaan 

yang terbukti tidak mengalami financial distress di masa pandemi covid-19 

disebabkan karena perusahaan tersebut memiliki strategi-strategi yang tepat 

untuk menghadapi krisis ekonomi di masa pandemi covid-19. Cara 

perusahaan tersebut untuk mencegah terjadinya financial distress adalah 

memperbaiki kemampuan manajerial perusahaan untuk lebih professional 

dan mampu cepat beradaptasi atas dinamika dan perubahan-perubahan 

kondisi yang terjadi dilingkungan. Kemampuan manajerial adalah 

kemampuan tertentu yang harus dimiliki olehseorang pemimpin untuk 

memenuhi tugas tertentu dalam suatu organisasi atau entitas. Kemampuan 

tersebut digunakan untuk melakukan tugas dalam organisasi dan secara 

bersamaan juga menghindari situasi krisis dan segera memecahkan masalah 

yang muncul ketika krisis tersebut terjadi.Kemampuan manajerial yang 

seharusnya dimiliki perusahaan disaat menghadapi krisis di masa pandemi 

covid-19 adalah sebagai berikut (D’auria & Smet, 2020):  

1. Persiapan untuk merespon krisis dengan membentuk jaringan satuan 

satgas. 

Jaringan satuan satgas dapat mendorong penyelesaian masalah 

dan eksekusi dengan cepat dalam kondisi dibawah tekanan dan 

ketidakpastian sehingga pemimpin dapat menggerakkan organisasi 

perusahaan secara baik dengan menetapkan prioritas penanganan dan 

memberdayakan karyawan untuk mencari serta menerapkan solusi yang 

mendukung prioritas-prioritas yang ada. 
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2. Memperkuat karakter pemimpin dalam masa krisis: Manfaat sikap 

‘deliberate calm’ dan ‘bounded optimism. 

Salah satu peran penting yang dimainkan oleh pemimpin adalah 

membangun arsitektur pengambilan keputusan segera sehingga 

memiliki akuntabilitas yang jelas dan dibuat oleh pemegang wewenang 

yang tepat di berbagai tingkat. Para pemimpin harus memastikan bahwa 

mereka memberdayakan orang yang tepat untuk membuat keputusan 

penanganan di seluruh jaringan satgas. Karakter penting lainnya yang 

harus ada adalah sikap optimisme yang realistis dimana pemimpin 

menunjukkan sikap optimis disaat menghadapi krisis dan percaya 

bahwa organisasi dapat menemukan solusi dalam situasi sulit yang 

dihadapi dengan mengumpulkan lebih banyak informasi. 

3. Membuat keputusan di tengah ketidakpastian: Berhenti sejenak untuk 

menilai dan mengantisipasi lalu bertindak. 

Menunggu terkumpulnya fakta yang lengkap sebelum 

memutuskan tindakan merupakan kesalahan umum yang dilakukan oleh 

pemimpin di masa krisis karena krisis melibatkan banyak kejutan dan 

hal yang belum diketahui, kemungkinan fakta yang terkumpulkan 

belum cukup jelas saat pengambilan keputusan. Lebih baik pemimpin 

harus menghadapi ketidakpastian dengan terus mengumpulkan 

informasi seiring perkembangan krisis tersebut dan mengamati seberapa 

baik respon yang telah berhasil. 

4. Menunjukkan empati: Menghadapi tragedi kemanusian sebagai 

prioritas pertama. 

Penting bagi pemimpin tidak hanya menunjukkan rasa empati, 

tetapi juga membuka diri untuk menerima empati dari orang lain tanpa 

melupakan kesehatan diri sendiri. Ketika stress, lelah dan 

ketidakpastian meningkat selama krisis, pemimpin kemungkinan 

merasakan bahwa kemampuan mereka menurun dalam hal memproses 

informasi, berpikir secara jernih dan menilai dengan baik. Dalam 

mengahadapi penurunan fungsional tersebut lebih baik pemimpin 

memberikan sedikit kesempatan kepada koleganya untuk 

menyampaikan keresahan dan mendengarkan apa yang mereka 

sampaikan. Menginvestasikan waktu untuk kesehatan diri akan 

menjadikan pemimpin mampu untuk mempertahankan efektivitas 

kerjanya selama krisis berlangsung. 

5. Berkomunikasi secara efektif: Mempertahankan tranparansi dan 

memberikan pemberitahuan rutin. 

Komunikasi yang bijak dan rutin menunjukkan bahwa pemimpin 

memahami situasi dan menyesuaikan respon seiring dengan 
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bertambahnya infornasi yang dipelajari. Hal tersebut dapat 

menyakinkan para pemangku kepentingan bahwa mereka sedang 

melakukan upaya untuk menghadapi krisis. Komunikasi tersebut juga 

tidak boleh berhenti saat krisis tersebut telah hilang karena menawarkan 

pandangan optimis dan realistis dapat memberikan efek kuat pada 

karyawan dan pemangku kepentingan serta menginspirasi untuk 

mendukung pemulihan perusahaan. 

Dengan strategi untuk memiliki kemampuan manajerial yang baik 

terbukti terdapat beberapa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tidak mengalami financial distress karena cepat beradaptasi atas perubahan-

perubahan kondisi lingkungan yang akan terjadi, beradaptasi atas 

perkembangan teknologi dan beradaptasi atas perkembangan selera pasar 

saat ini. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan hasil pembahasan pada 

bab sebelumnya maka simpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada financial distress perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah pandemi 

covid-19. Strategi yang tepat untuk mengatasi kondisi financial distress 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum 

dan sesudah terjadi pandemi covid-19 adalah dengan cara memperbaiki 

kemampuan manajerial perusahaan untuk lebih profesional dan mampu 

cepat beradaptasi atas dinamika dan perubahan-perubahan kondisi yang 

terjadi di lingkungan.  

Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah, 

namun begitu penelitian ini masih memiliki keterbatasan diantaranya: 

pertama, data dalam penelitian ini menggunakan uji statistika non 

parametik berupa uji wilcoxon yang disebabkan oleh data terdistribusi 

secara tidak normal. Kedua, waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sangat singkat sehingga memperngaruhi data dan hasil analisis penelitian. 

Ketiga, Penerjemahan hasil penelitian yang berupa angka-angka kedalam 

penjabaran deskriptif masih belum sempurna. Dalam Penelitian berikutnya 

diharapkan data penelitian dapat menghasilkan data yang terdistribusi 

secara normal sehingga dapat dilakukan pengujian statistik parametik 

berupa uji t test sampel berpasangan, waktu dalam pengerjaan penelitian 

sebaiknya diperhatikan agar tidak mempengaruhi data dan hasil analisis 

penelitian yang dilakukan dan penelitian berikutnya diharapkan agar 

penulis berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadikan hasil 

analisis yang berupa angka-angka dengan melakukan penjabaran deskriftif 
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secara baik. 
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