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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Saat ini perekonomian di Indonesia semakin terpuruk terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen pada kuartal II-2020, (CNN 

Indonesia 2020). Pandemi Covid-19 membuat perekonomian di Indonesia 

menjadi tidak stabil. Kegiatan usaha mengalami penurunan pada sejumlah sektor 

ekonomi diantaranya yaitu sektor industri perdagangan, sektor pengolahan, 

pertambangan, hotel dan restoran, pengangkutan, komunikasi dan konstruksi, 

(Detikfinance, 2020). Pertambangan merupakan salah satu sektor yang terdampak 

pandemi Covid-19, mengingat sangat pentingnya peran pertambangan dalam 

upaya pembangunan nasional, namun saat ini kinerja sektor pertambangan 

semakin melemah. Kontribusi industri pertambangan terhadap PDB (Produk 

Domestik Bruto) mengalami penurunan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 

laju pertumbuhan sektor pertambangan pada kuartal II/2020 mengalami 

penyusutan hingga -2,72 persen (year-on-year) dibandingkan periode yang sama 

tahun lalu, selain itu pada kuartal kedua tahun ini kontribusinya turun menjadi 

6,28 persen, (Ekonomi,2020).  

Pandemi Covid-19 juga berakibat pada anjloknya pasar dan harga sebagian 

besar komoditas tambang, selain itu juga membuat sejumlah proyek dan aktivitas 

pertambangan terhambat, dan berakibat pada investasi mineral dan batu bara ikut 

melambat. Sejak tahun 2019 sektor industri pertambangan sudah mengalami 

penurunan laba. Harga saham emiten-emiten pertambangan logam dan mineral 

khususnya nikel dan emas ambruk pada perdagangan di tengah koreksi harga 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4322924/pertumbuhan-ekonomi-minus-532-persen-di-kuartal-ii-2020-indonesia-di-ambang-resesi
https://search.bisnis.com/?q=BPS
https://search.bisnis.com/?q=tambang
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komoditas emas dan kisruh massa yang terjadi di Manokwari, ibu kota Papua 

Barat pada tahun 2019, (CNBC Indonesia, 2019). Sektor pertambangan 

mengalami penurunan laba disebabkan oleh turunnya harga komoditas. Pada 

kuartal I 2019 beberapa emiten tambang sejenis sudah melaporkan kinerja 

perusahaannya, hingga kuartal I ini sektor tambang menjadi sektor yang cukup 

tertekan, tercermin dari perolehan laba bersih yang turun cukup dalam, 

(Kontan.co.id, 2019).   

Pada masa pandemi Covid-19 perusahaan pertambangan semakin menurun 

tajam yaitu terlihat dari penurunan ekspor minyak dan gas, hal ini mengakibatkan 

turunnya pendapatan perusahaan. Ekspor migas pada bulan Agustus 2020 tercatat 

sebesar US$ 610 juta atau turun 9,94% mom dari US$ 680 juta pada Juli 2020. 

Bila dibandingkan dengan Agustus 2019 yang sebesar US$ 840 juta pun, nilai 

ekspor migas tercatat turun 27,45% yoy, (Kontan.co.id,2020). Penurunan laba 

beberapa perusahaan pertambangan pada tahun 2019 dan 2020 kuartal I dapat 

dilihat pada tabel 1.1 berikut ini : 

Tabel 1.1 

Penurunan Laba 

Nama 

Perusahaan 

Laba 31 Maret 

2018 

Laba 31 Maret 

2019 

Laba 31 Maret 

2020 

ANTM 245,678,495 171,668,784 (281,839,032) 

ARII 3,299 (1,497) (6,904) 

BYAN 127,679,371 86,935,670 40,216,483 

DOID 10,454,580 1,361,369 (22,697,105) 
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KKGI 821,393 (1,756,040) (4,354,950) 

MDKA 25,114,091 20,924,264 14,116,486 

PTBA 1,473,566 1,150,595 908,978 

SMRU (26,629,316,712) (32,631,740,176) (92,602,381,099) 

Sumber data : www.idx.co.id 

Berbagai kebijakan salah satunya yaitu social distancing atau pembatasan 

sosial dikeluarkan oleh pemerintah untuk menahan penyebaran pandemi Covid-

19, kebijakan ini mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga jarak dengan orang 

lain dan membatasi segala kegiatan sehari - hari, hal ini berdampak pada dunia 

usaha. Dengan adanya pembatasan sosial akan membuat masayarakat mengurangi 

aktivitas diluar rumah terutama pergi ke tempat keramaian, dengan begitu 

perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan berdampak juga pada 

penurunan profit perusahaan. Berbeda dengan beberapa perusahaan lainnya, 

perusahaan listrik Negara (PLN)  masih mengalami pertumbuhan laba yang positif 

terlihat dari konsumsi listrik pada beberapa sektor yang naik, walaupun ada 

beberapa sektor juga yang mengalami penurunan namun tidak berdampak terlalu 

tinggi pada laba PLN.  

Beberapa sektor yang mengalami penaikan dan penurunan konsumsi listrik 

yaitu sektor pelanggan rumah tangga tumbuh hingga 10,08% karena adanya 

penerapan work from home (WFH) dari pemerintah. Golongan traksi, curah, dan 

pelayanan khusus juga mengalami kenaikan 40,16% karena adanya Mass Rapid 

Transit (MRT), serta kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) 

baru, sektor pemerintah tumbuh 0,71% karena sudah dimualainya aktivitas kantor. 
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Namun, konsumsi listrik sektor bisnis mengalami penurunan sebesar 7,43% , 

sektor industri juga mengalami penurunan sebesar 8,22%  dan sosial turun sebesar 

1,64%, walaupun konsumsi listrik menurun pada beberapa sektor namun total 

konsumsi listrik sejak Januari hingga Juli 2020 sudah mencapai 138,6 TWh, 

tumbuh tipis 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar 137,9 

TWh. (Kompas.com, 2020). Pertumbuhan konsumsi listrik dapat dilihat pada 

gambar 1.1 dibawah ini. 

 

       Gambar 1.1 Konsumsi Listrik Nasional 

Saat ini pembangkit listrik di Indonesia yang beroperasi berjumlah 187 

unit dengan masing masing rincian yaitu : pembangkit listrik berbahan bakar batu 

bara (PLTU) di Indonesia berjumlah 73, pembangkit listrik berbahan bakar gas 

(PLTG) berjumlah 25, disel (PLTD) berjumlah 4, pembangkit listrik tenaga surya 

(PLTS) berjumlah 24, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berjumlah 58, dan 

pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) berjumlah 3, (Wikipedia, 2020). Dengan 

melihat data tersebut terlihat bahwa batu bara masih memegang peranan terbesar 

sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia, namun hal ini kotradiktif  

dengan laba perusahaan batu bara yang menurun. Laba perusahaan baru bara 

Sumber Gambar : Databoks (2020) 
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menurun terlihat dari permintaaan batu bara di pasar yang menurun. Pandemi 

Covid-19 ini memicu pada perlambatan perekonomian yang membuat permintaan 

batu bara di pasar menurun, karena beberapa negara melakukan lockdown seperti 

pada India dan Tiongkok yang membatasi kegiatan impor, karena kebijakan yang 

dibuat oleh Negara tersebut yaitu memprioritaskan produksi batu bara dalam 

negeri. Akibatnya supply dari beberapa komoditas mengalami penurunan. 

Mengingat negara India dan Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor  terbesar 

Indonesia, (Databoks, 2020). Hal ini yang menjadi salah satu penyebab turunnya 

laba perusahaan pertambangan. Realisasi penyerapan batu bara untuk kepentingan 

domestik hingga Agustus 2020 juga mengalami penurunan yaitu tercatat baru 

mencapai 86,09 juta ton atau sekitar 55,5% dari target penyerapan batu bara 

domestik tahun ini yang sebesar 155 juta ton. Asosiasi Pertambangan Batubara 

Indonesia (APBI) pun memperkirakan serapan batu bara domestik hingga akhir 

2020 ini hanya sekitar 120-125 juta ton atau hanya 77,42% dari target 155 juta 

ton, hal ini berarti konsumsi batu bara di dalam negeri pada tahun ini lebih rendah 

dibandingkan realisasi serapan batu bara dalam negeri pada 2019 yang mencapai 

138 juta ton. Ini artinya, konsumsi batu bara domestik tahun ini mengalami 

penurunan sekitar 13% dari 2019, (CNBC Indonesia, 2020). 

Turunnya laba batu bara juga disebabkan oleh harga batu bara acuan 

selama pandemi Covid-19 yang terus mengalami penurunan karena terhempas 

resesi ekonomi global. Harga batu bara acuan pada Agustus 2020 tercatat sebesar 

US$ 50,34 per ton, turun 3,5% dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 52,16 per 

ton, (Databoks, 2020).  Terlihat dari gambar 1.2 dibawah ini. 

https://databoks.katadata.co.id/tags/batu-bara
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Gambar 1.2 Harga Batu Bara Acuan 

Penurunan penjualan terus menerus dapat memungkinkan terjadinya 

kerugian karena keuntungan yang di dapat tidak sebanding dengan pengeluaran 

biaya operasional. Fenomena ini merujuk kepada financial distress. Financial 

distress didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang 

terjadi sebelum kebangkrutan ataupun likuidasi.  

Dampak dari buruknya kondisi keuangan yang sedang dialami perusahaan 

terlihat pada banyaknya perusahaan yang mulai melakukan PHK (Pemutusan 

Hubungan Kerja) dan pensiun dini pada beberapa karyawannya. Banyaknya 

perusahaan yang melakukan PHK besar - besaran merupakan adanya indikasi 

masalah keuangan di perusahaan tersebut. Seperti pada tahun 2018 sebanyak 22 

ribu buruh di karawang terkena PHK selama setahun, (Tirto.id, 2019). Masalah 

keuangan yang dibiarkan berlarut-larut lambat laun akan mengakibatkan 

terjadinya kebangkrutan. Ada banyak pihak yang akan terkena dampak dari 

permasalahan keuangan ini tidak hanya dari pihak perusahaan, tetapi juga dari 

Sumber Gambar : Databoks (2020) 
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pihak shareholders perusahaan. Hal tersebut yang menjadi latar belakang dari 

beberapa pengembangan penelitian tentang model financial distress ini yaitu 

untuk memprediksi financial distress perusahaan lebih dini sebelum kebangkrutan 

terjadi, sehingga dengan begitu perusahaan dapat terselamatkan, perusahaan dapat 

melakukan antisipasi dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat menghindari 

terjadinya kebangkrutan. Mengetahui kondisi financial distress perusahaan dapat 

dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan menggunakan rasio keuangan. 

Financial distress yang terjadi pada perusahaan dapat dilihat dan diukur 

melalui laporan keuangan. Laporan keuangan tidak hanya mencerminkan kondisi 

suatu perusahaan pada masa lalu tetapi juga dapat digunakan untuk memprediksi 

kondisi keuangan suatu perusahaan pada masa mendatang.  Salah satu teknik yang 

digunakan untuk  menilai kinerja perusahaan adalah dengan cara melakukan 

analisis rasio keuangan untuk memprediksi kinerja perusahaan seperti 

kebangkrutan (financial distress), Pandegirot et al (2019). 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rasio keuangan 

profitabilitas yang diproksikan dengan Operating Profit Margin (OPM), Return 

On Asset (ROA) dan Return On Investment (ROI) , rasio likuiditas diproksikan 

dengan Current Ratio (CR), rasio leverage diproksikan dengan Debt to Equity 

Ratio (DER), rasio aktivitas diproksikan dengan Total Aset Turnover (TATO) dan 

Operating Cash Flow (OCF). 

Rasio yang digunakan pada penelitian ini yaitu rasio Operating Profit 

Margin (OPM) pernah diteliti oleh Rezeki et al (2017) menyatakan bahwa rasio 

OPM berpengaruh signifikan terhadap financial distress, Rasio Return On Asset 
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(ROA) pernah diteliti oleh Indriani dan Mildawati (2019) juga meyatakan bahwa 

ROA berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress, rasio Return On 

Investment (ROI) pernah diteliti oleh Erayanti (2019) menyatakan bahwa ROI 

berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress, Current Ratio (CR) 

pernah diteliti oleh Wulandari (2019) menyatakan bahwa CR dapat 

mempengaruhi kondisi financial distress perusahaan, rasio Debt to Equity Ratio 

(DER) pernah diteliti oleh Diyanto (2020) menyatakan bahwa rasio DER 

berpengaruh terhadap financial distress, rasio Total Asset Turnover (TATO) 

pernah diteliti oleh Susanto (2019) TATO juga memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap financial distress dan Operating Cash Flow (OCF) yang 

diteliti oleh Tutliha dan Rahayu, (2019) juga menyatakan bahwa OCF 

berpengaruh secara parsial terhadap financial distress perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali beberapa faktor dalam 

penelitian terdahulu yang mempengaruhi kondisi financial distress perusahaan 

karena dalam penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda seperti pada 

penelitian yang dilakukan oleh Indriani dan Mildawati (2020) menyatakan bahwa 

Total Asset Turnover (TATO) tidak berpengaruh terhadap financial distress 

namun dalam penelitian Susanto (2019) TATO berpengaruh terhadap financial 

distress, begitu pula dengan penelitian Wulandari (2019) Return On Assets (ROA) 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress, namun pada 

penelitian Diyanto (2020) meyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap financial 

distress karena total laba bersih perusahaan manufaktu negatif dan lebih kecil dari 

total asset. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat menghasilkan 

keuntungan yang maksimal, tidak efisien dan tidak efektif dalam menggunakan 
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asetnya. Akibatnya, perusahaan mengalami financial distress, dan penelitian 

tentang Operating Cash Flow (OCF) juga berbeda dimana penelitian yang 

dilakukan oleh Yuliatri (2018) menyatakan bahwa Operating Cash Flow (OCF) 

tidak berpengaruh terhadap financial distress karena saat nilai arus kas dari 

kegiatan suatu perusahaan menunjukkan angka yang besar atau kecil tidak akan 

memberi pengaruh terhadap financial distress, nilai dari kegiatan operasi arus kas 

bukan lah satu-satunya yang dapat dijadikan indikator dalam pengukuran tingkat 

kesehatan perusahaan karena tinggi rendahnya nilai arus kas tidak dapat dijadikan 

patokan untuk mengetahui baik buruknya kondisi suatu perusahaan.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan dengan Tutliha dan Rahayu 

(2019) yang menyatakan bahwa Operating Cash Flow (OCF) berpengaruh secara 

parsial terhadap financial distress perusahaan karena kemampuan untuk 

menghasilkan arus kas dari operasi penting bagi keuangan yang sehat, tidak ada 

perusahaan yang dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa menghasilkan kas 

dari operasi. Oleh karena itu, apabila perusahaan mempunyai jumlah arus kas 

yang baik, maka kreditor akan mendapatkan keyakinan bahwa perusahaan mampu 

untuk melakukan kewajibannya dan perusahaan terhindar dari kondisi financial 

distress. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumusakan identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah operating profit margin mempengaruhi financial distress 

Perusahaan Sektor Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

2. Apakah return on asset mempengaruhi financial distress Perusahaan 

Sektor Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah return on investment mempengaruhi financial distress Perusahaan 

Sektor Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

4. Apakah current ratio mempengaruhi financial distress Perusahaan Sektor 

Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

5. Apakah debt to equity mempengaruhi financial distress Perusahaan Sektor 

Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

6. Apakah total asset turnover mempengaruhi financial distress Perusahaan 

Sektor Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

7. Apakah operating cash flow mempengaruhi financial distress Perusahaan 

Sektor Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disajikan maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk menganalisis pengaruh operating profit margin terhadap financial 

distress Perusahaan Sektor Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh return on asset terhadap financial distress 

Perusahaan Sektor Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

3. Untuk menganalisis pengaruh return on investment terhadap financial 

distress Perusahaan Sektor Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

4. Untuk menganalisis pengaruh current ratio terhadap financial distress 

Perusahaan Sektor Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

5. Untuk menganalisis pengaruh debt to equity ratio terhadap financial 

distress Perusahaan Sektor Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

6. Untuk menganalisis pengaruh total asset turnover terhadap financial 

distress Perusahaan Sektor Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

7. Untuk menganalisis pengaruh operating cash flow terhadap financial 

distress Perusahaan Sektor Industri Pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literatur untuk 

sumber referensi pada penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah 

pengetahuan pembaca mengenai financial distress pada perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi 

manajemen perusahaan mengenai financial distress sehingga manajemen 

dapat mengetahui faktor yang dapat menyebabkan terjadinya financial 

distress dan manajemen juga dapat mengambil keputusan yang tepat 

dalam mengelola perusahaan serta mencegah kebangkrutan. 


