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 Potensi kebangkrutan atau financial distress dimiliki oleh setiap 

perusahaan. Potensi kebangkrutan akan memberikan kekhawatiran kepada pihak 

internal dan eksternal perusahaan. Potensi kebangkrutan perlu diketahui sejak 

awal sehingga manajemen mampu mengambil tindakan untuk antisipasi. 

 Laporan Bank Indonesia pun menyatakan bahwa secara year on year 

pertumbuhan bisnis properti di Indonesia mengalami peningkatan meskipun ada 

beberapa masa mengalami penurunan dikarenakan inflasi yang terjadi di 

Indonesia. Inflasi ini menyebabkan kenaikan harga bahan mentah dan upah 

pekerja, sedangkan daya beli masyarakat menurun. 

 PT Pakuwon Jati (PWON) adalah salah satu perusahaan properti yang 

masuk dalam jajaran LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada bulan Februari 2016. 

Kinerja perusahaan PWON dari selama periode penelitian memang relatif baik. 

Namun berdasarkan laporan dari Beard Group, sebuah perusahaan analisis 

kebangkrutan kreditur yang bertempat di Amerika Serikat, nilai Moody’s PWON 

turun dari B2 menjadi B3. Hal tersebut dikarenakan pelemahan nilai kredit 

PWON bila dibandingkan dengan likuiditas yang diakibatkan oleh pelemahan 

permintaan properti, depresiasi nilai rupiah dan ketatnya pasar finansial. Selain itu 

kegiatan pra-penjualan salah satu produk PWON di Jakarta berada di bawah 

ekspektasi. Nilai penjualan kondominium pada proyek tersebut hanya 51% dan 

nilai penjualan perkantoran hanya 28% selama November 2008. Pada tanggal 16 

Maret 2009, peringkat Moody PWON pun turun menjadi Caa1 dari B3. 

Penelitian ini memiliki tiga tujuan: (1) menganalisis kinerja keuangan 

PWON periode kuartal 1 tahun 2006 sampai dengan kuartal 1 tahun 2016 dengan 

menggunakan analisis rasio; (2) menganalisis potensi financial distress PWON 

dengan menggunakan metode metode Zmijewski; (3) menganalisis hubungan 

antara financial distress dengan variabel-variabel independen. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data deret waktu kuartal 

laporan keuangan yang kemudian diolah sehingga menghasilkan nilai Zmijewski 

secara kuartal. Penelitian ini menggunakan alat analisis error correction 

mechanism untuk melihat pengaruh variabel kurs, suku bunga pinjaman, growth 

sales, growth COGS, growth operating expense dan debt to equity ratio. 
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