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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perusahaan dapat mengalami kebangkrutan dikarenakan perusahaan 

tersebut mengalami kesulitan keuangan atau bisa disebut dengan Financial 

Distress. Faktor yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami financial 

distress disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya 

seperti perusahaan yang tidak dapat mengelola keuangan perusahaaannya sendiri 

dengan baik, Sedangkan faktor eksternalnya disebabkan oleh kondisi diluar 

perusahaan yang sedang bermasalah. Kondisi tersebut seperti kondisi yang sedang 

dialami oleh berbagai negara di dunia saat ini yaitu munculnya wabah penyakit 

virus Covid-19. 

Wabah penyakit virus Covid-19 adalah sejenis virus yang awalnya terdapat 

di kota Wuhan di China yang terjadi pada tahun 2020 hingga virus tersebut 

menyebar ke berbagai negara di dunia. Virus Covid-19 tersebut dapat menyerang 

imun manusia sehingga produktivitas yang dimiliki oleh manusia mengalami 

penurunan dan dapat menyebabkan kematian. Virus covid-19 tersebut akhirnya 

datang ke Indonesia pada Maret 2020 hingga membuat sektor ekonomi di 

Indonesia mengalami masalah, dimana pada awalnya perekonomian yang berjalan 

dengan stabil akhirnya mengalami krisis. 
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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 yang 

namanya Financial Distress. Financial distress adalah suatu kondisi dimana 

keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau sedang krisis (Platt & Platt, 

2002). 

Krisis ekonomi yang muncul di Indonesia tersebut dapat dipulihkan 

apabila semua pihak bekerja sama, baik masyarakat, instansi pemerintah dan 

instansi lainnya untuk mengikuti arahan pemerintah yang terbaru yaitu peraturan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan kebijakan New Normal. 

Kebijakan New Normal adalah kebijakan dimana masyarakat memiliki kebiasaan 

baru yang harus dilakukan oleh setiap individu untuk mengurangi penyebaran 

virus Covid-19 tersebut. Kebiasaan baru tersebut adalah setiap individu 

diwajibkan memakai masker saat berpergian keluar rumah ataupun bekerja, setiap 

individu diwajibkan untuk menjaga jarak sejauh 1 meter dan setiap individu 

diwajibkan untuk selalu mencuci tangan. Sehingga hal tersebut akan membuat 

perusahaan tidak akan mengalami kerugian dan akan terus beroperasi. Suatu 

entitas ekonomi diharapkan dapat terus melakukan usahanya secara 

berkesinambungan atau terus beroperasi dimasa yang akan datang dalam jangka 
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panjang (Yanti et al., 2019). 

Dalam menjalankan kebijakan New Normal tersebut, terdapat beberapa 

perusahaan yang berhenti beroperasi karena mengalami kerugianyang cukup besar 

dan ada juga yang tetap bertahan untuk beroperasi untuk mempertahankan 

perusahaan agar terhindar dari kebangkrutan. Kebangkrutan pada perusahaan 

terjadi karena perusahaan tersebut mengalami kesulitan pada keuangannya dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya yang membutuhkan biaya besar. Kesulitan 

keuangan atau dikenal dengan Financial distress dimasa pandemi Covid-19 

seperti ini dapat mudah dan cepat untuk dialami oleh perusahaan-perusahaan 

diberbagai sektor. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang 

dipublikasikan oleh Widya Victoria dalam artikelnya memperlihatkan bahwa 

terdapat penurunan yang dialami oleh sejumlah perusahaan diberbagai sektor 

ekonomi seperti sektor pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 

pertambangan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor kontruksi. 

Penurunan terjadi pada Desember 2019 sampai Maret 2020. 

Tabel I.1 Pergerakan Kegiatan Usaha tiap Sektor 

Jenis Sektor Desember 2019 Maret 2020 

Perdagangan, Hotel 

 

Dan Restoran 

2,76% -3,04% 

Industri Pengolahan 0,76% -3,60% 

Pertambangan -1,25% -0,62% 
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Sumber:(Victoria, 2020) 
 

Kebangkrutan perusahaan merupakan tanda dimana perusahaan gagal 

dalam mengelola keuangan. 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). 

Kebangkrutan suatu perusahaan dapat dihindari jika perusahaan dapat 

melakukan prediksi awal sebelum mengalami kebangkrutan. Salah satunya

Pengangkutan dan 

 

Komunikasi 

1,06% -0,53% 

Kontruksi 0,66% -0,08% 

Keuangan, Real Astate 

 

Dan Jasa Perusahaan 

3.01% 1,13% 

Jasa-jasa 2,51% 0,59% 

Listrik, Gas dan Air 

 

bersih 

0,31% 0,21% 

Pertanian, Perkebunan, 

Peternakan, Kehutanan 

Dan Perikanan 

-2,03% 0,21% 
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Dengan cara melakukan analisis financial distress. Analisis financial distress ini 

dapat memperlihatkan kondisi perusahaan apakah dalam kondisi baik atau dalam 

kondisi yang buruk. Analisis financial distress adalah langkah pencegahan dan 

proteksi bisnis agar perusahaan tidak mengalami kerugian bisnis dengan cara 

menganalisis laporan keuangan perusahaan. Ada dua metode analisis yang 

digunakan oleh setiap penganalisis laporan keuangan, yaitu analisis horisontal dan 

analisis vertikal. Analisis horizontal 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. Selama dua puluh tahun Mark E.Zmijewski melakukan studi dengan 

melakukan review studi bidang kebangkrutan, akhirnya dihasilkan Model 

Zmijewski pada tahun 1984. 

Metode Zmijewski menggunakan rasio keuangan sebagai alat deteksi 

kegagalan keuangan perusahaan, rasio-rasio keuangan tersebut adalah Return on 

assets, Debt to Ratio dan Current Ratio. Alasan metode Zmijewski akan 

digunakan dalam penelitian ini karena metode ini adalah alat analisis yang
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mudah digunakan dan memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi dalam 

memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan sebesar 94,9% (Halimatusyakdiah et 

al., 2015). 

Dalam penelitian sebelumnya, Terdapat beberapa penelitian yang 

memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan metode Zmijewski. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mita Dwi Yanti,dkk tentang“Perbandingan 

Financial Distress pada PT Lippo Cikarang,Tbk dengan PT Darmo Property,Tbk 

dengan menggunakan metode Zmijewski”. Hasil dari penelitian itu menunjukkan 

bahwa PT Lippo Cikarang,Tbk bernilai negatif dan jauh dari kebangkrutan 

sedangkan PT Darmo Property bernilai positif dan mendekati kebangkrutan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suhesti Ningsih&Febrina Fitri tentang 

“Model Zmijewski X-Score untuk memprediksi Financial Distress pada 

Perusahaan Go Publik Sub Sektor Otomotif dan Komponen”. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa selama lima tahun nilai rata-rata perusahaan tersebut 

adalah 0 atau negatif berarti kondisi keuangan semua perusahaan dalam kondisi 

sehat. 

Dalam penelitian ini akan berbeda dengan penelitian-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 
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sebelumnya dilakukan pada saat kondisi normal, sedangkan dalam penelitian ini 

akan dilakukan pada sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Financial Distress Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-

19”. 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam makalah 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan sesudah pandemi covid-19? 

2. Bagaimana strategi yang tepat untuk mengatasi kondisi financial distress 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan 

sesudah pandemi covid-19? 

 
 

C. Tujuan Penulisan 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dalam 

makalah ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi financial distress pada perusahaan manufaktur 

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

19. 
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2. Untuk mengetahui strategi yang tepat untuk mengatasi kondisi financial 

distress perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sebelum dan sesudah pandemi covid-19. 

 
 

D. Manfaat Penulisan 

 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi seluruh pihak yaitu: 

1. Bagi Peneliti 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

financial distress perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

perusahaan tentang financial distress sehingga dapat menghindari adanya 

financial distress perusahaan. 

3. Bagi Investor 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi 

investor sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi pada perusahaan. 

4. Bagi Akademisi 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembahasan dari 

penelitian, Maka penulis menyajikan susunan penelitian sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, data 

dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV           : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, pengujian data dan 

hasil data dan pembahasan hasil analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk 

penelitian  selanjutnya. 
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