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1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 

 

Potensi kebangkrutan (financial distress) dimiliki oleh setiap perusahaan 

dan akan memberikan kekhawatiran kepada pihak internal ataupun eksternal 
(Yuliastary dan Wirakusuma 2014). Kondisi financial distress perlu diketahui 

sejak dini sehingga manajemen mampu menentukan tindakan untuk antisipasi 

yang mengarah pada kebangkrutan (Haryetti 2010). Financial Distress terjadi 

sebelum kebangkrutan yang sesungguhnya terjadi. 

Financial distress tidak hanya disebabkan oleh kesalahan perusahaan dalam 

mengalola aset atau keuangan saja namun ada dampak dari ekonomi eksternal 

(makroekonomi). Fenomena financial distress di perusahaan publik Indonesia 

yang ada akhir-akhir ini terjadi ketika peningkatan harga minyak yang 

mengejutkan pada tahun 2005 dan krisis subprime mortgage pada tahun 2008 

(Pranowo et al. 2010). Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia mengurangi 

subsidi untuk harga minyak lokal. Hal ini membuat biaya produksi mengalami 

peningkatan dan akhirnya menurunkan profitabilitas perusahaan. Selain itu non-

performing loan (NPL) pada bank umum yang meningkat menjadi 68 triliun 

rupiah pada Maret 2006 dari 61 triliun rupiah pada Oktober 2005. Banyak 

perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi delisting 

sebagai akibat dari kerugian besar dan kekurangan uang tunai (Dwijayanti 2010). 

Salah satu metode untuk menghitung financial distress adalah dengan 

menggunakan metode Zmijewski. Metode Zmijewski dikembangkan dengan 

menggunakan penghitungan rasio-rasio likuiditas, leverage, dan performa untuk 

mendapatkan pola yang cocok. Rasio-rasio tersebut dipilih tidak berdasarkan 

teori, namun dipilih berdasarkan pengalaman dari metode-metode sebelumnya.  

 

Tabel 1 Indeks pertumbuhan harga pasar properti global tahun 2012-2013 

Peringkat Negara Pertumbuhan 

1 UEA 34,8% 

2 Tiongkok 27,5% 

3 Taiwan 15,1% 

4 Estonia 14,5% 

5 Turki 13,8% 

6 Brasil 12,7% 

7 Indonesia 11,5% 

8 Kolombia 11,5% 

9 Amerika Serikat 11,3% 

10 Polandia 10,2% 
Sumber: Knight Frank Residential Research 

 

Industri properti di Indonesia tidak luput dari potensi kebangkrutan. 

Subprime mortgage dan pelemahan nilai rupiah pada tahun 2008 diyakini menjadi 

salah satu penyebab utama efek berantai dari krisis yang dialami secara global. 

Indonesia menjadi lahan bisnis properti yang terbuka lebar dan masih terus 

berkembang. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Knight Frank dalam laporan 
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Global House Price Index tahun 2013, Indonesia memimpin dengan angka 

pertumbuhan 11,5% dibandingkan dengan Malaysia (10,1%) dan Singapura 

(1,9%) sebagaimana ditunjukan pada Tabel 1. Posisi Indonesia di dunia pun 

terbilang bagus bila dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. 

Indonesia berada di posisi ketujuh dari 56 negara yang disurvei oleh Knight 

Frank.  

Bisnis pengembang perumahan di daerah Jabodetabek memang masih 

menjadi primadona. Data Bank Indonesia menyebutkan khusus daerah 

Jabodetabek, harga jual properti komersial meningkat terutama pada segmen retail 

sebesar 13,28%. Hal ini selaras dengan perkembangan lahan industri di daerah 

Jabodetabek sehingga menuntut pengembang untuk melebarkan daerah 

pengembangan propertinya.  

Laporan Bank Indonesia triwulan IV tahun 2014 menyatakan bahwa harga 

dan volume properti residensial di pasar primer pada triwulan IV tahun 2014 

menunjukan peningkatan dan diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2015. 

Dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2013, pertumbuhan harga properti 

residensial di triwulan IV tahun 2014 meningkat 1,54%. Namun, bila 

dibandingkan secara tahunan (yoy), pertumbuhan ini mengalami perlambatan. 

Perlambatan ini terjadi karena tingkat inflasi mencapai 8,36%. Inflasi ini 

menyebabkan naiknya harga bangunan dan upah pekerja. Tidak berbeda jauh 

dengan pasar properti residensial primer, pasar properti sekunder pun mengalami 

peningkatan penjualan. Di Jakarta, pasar properti sekunder meningkat sebesar 

4,12%. 

Berdasarkan penelitian dari Sze (2004), ada enam variabel makro yang 

berpengaruh terhadap industri properti, antara lain penjualan, tingkat suku bunga 

pinjaman, CPI, tingkat pengangguran, HSI, dan laju urbanisasi. Sedangkan 

berdasarkan penelitian tersebut, penelitian untuk mengukur kinerja keuangan yang 

digunakan sebagai variable makro adalah IHSG, tingkat inflasi, PDB, nilai tukar 

mata uang asing (kurs), tingkat suku bunga pinjaman bank, tingkat pengangguran 

dan laju urbanisasi. 

Nilai tukar mata uang asing atau kurs dapat menjadi suatu ukuran kekuatan 

mata uang disuatu negara di negara lain. Perusahaan yang membutuhkan modal 

besar dan dalam jangka waktu yang panjang, seperti properti, membutuhkan 

pinjaman dana dalam bentuk mata uang asing. Semakin lemahnya nilai mata uang 

asing dinegara tersebut dapat diasumsikan bahwa beban bunga pinjaman menjadi 

lebih ringan. 

Fasilitas KPR diberikan kepada konsumen perusahaan properti sebagai salah 

satu cara pembelian. Di Indonesia, bunga fasilitas KPR ini biasanya diacu dari 

suku bunga pinjaman Bank Indonesia. Semakin rendah suatu tingkat suku bunga 

pinjaman bank, maka dapat diasumsikan bahwa akan semakin banyak konsumen 

yang melakukan spending money. 

Faktor mikro ekonomi menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Profitabilitas menjadi salah 
satu tolok ukur kinerja keuangan sebuah perusahaan. Brigham dan Houston 

(2007) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah 

kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang 

mencetak laba yang besar dapat menarik minat investor untuk berinvestasi. 
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PWON adalah salah satu perusahaan pengembang yang bergerak di bidang 

real estate di antara 45 emiten yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sub 

sektor properti. PWON didirikan pada tahun 1982 dan pada tahun 1989 perseroan 

melakukan initial public offering atau IPO. PWON merupakan salah satu 

perusahaan yang termasuk dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia subsektor 

properti. 

PWON adalah salah satu perusahaan properti yang membukukan 

pendapatan bersih Rp 3,02 triliun pada tahun 2013 dengan pencapaian 

pertumbuhan 39,91% dari tahun 2012. Beban pokok pendapatan perseroan naik 

menjadi Rp 1,26 triliun pada 2013 dari periode sama tahun 2012 senilai Rp 931,47 

miliar. Laba kotor perseroan naik 30,08% menjadi Rp 1,76 triliun pada 2013. 

Kinerja perseroan ini juga ditopang dari penghasilan bunga yang naik 

menjadi Rp 115,39 miliar pada 2013 dari periode sama tahun 2012 senilai Rp 

48,81 miliar. Akan tetapi, beban penjualan perseroan naik menjadi Rp 122,50 

miliar pada 2013 dari tahun 2012 sebesar Rp 78,51 miliar. Beban umum perseroan 

naik menjadi Rp 130 miliar sepanjang 2013. 

Gambar 1 Penjualan PWON tahun 2006-2015 (dalam milyar rupiah) 
 

Peningkatan net sales PWON tersaji pada Gambar 1. Tren positif penjualan 

PWON terjadi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015. Namun, peningkatan 

penjualan tidak semata-mata diikuti oleh peningkatan profit. Seperti yang sudah 

dijelaskan pada paragraf sebelumya, profit PWON mengalami degradasi pada 

tahun 2015 dari tahun sebelumnya. 

Perseroan membukukan laba per saham dilusi naik menjadi 23,52 pada 2013 

dari tahun 2012 sebesar 14,92. Total liabilitas perseroan naik 17,85% menjadi Rp 

5,19 triliun pada 31 Desember 2013. Nilai ekuitas perseroan naik 30,8% menjadi 

Rp 4,1 triliun pada 31 Desember 2013. Profit per periode PWON di tahun 2014 

tercatat sebesar Rp 2.599.141 (dalam jutaan Rupiah) meningkat 128,69% dari 

tahun 2013. Namun penurunan sebesar 46,11% terjadi pada tahun 2014 ke tahun 

2015 seperti tergambar pada Gambar 2. 

Pada Gambar 2 terlihat profit per period PWON tahun 2014 meningkat 

sebesar 128,69% dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2014, PWON 

mencatat profit sebesar Rp 2.599 (dalam triliun rupiah). Namun pada tahun 2015 

profit tersebut menurun sebesar 46,11% menjadi Rp 1.400 (dalam triliun rupiah). 

Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2014 PWON membeli tambahan 25% 

kepemilikian dari PT Centrum Utama Prima dan 67,13% PT Pakuwon Permai. 
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Sehingga para entitas anak perusahaan tersebut memberikan kontribusi penjualan 

bersih sebesar RP 453.206 (dalam juta rupiah) terhadap hasil konsolidasi tahun 

2014. 

 

Gambar 2 Perbandingan profit per period PWON dengan kompetitor (dalam 

triliun rupiah) 

 

Data yang diolah dari Bursa Efek Indonesia pada saat harga penutupan 

saham, nilai saham PWON selalu lebih murah dibandingkan dengan harga saham 

para kompetitor di LQ45 sektor properti. Bisa dilihat di Gambar 3 bahwa nilai 

harga saham penutupan PWON adalah pada angka Rp 820/lembar saham yaitu 

dibulan Februari 2012. Sedangkan diantara perusahaan sub sektor properti di 

LQ45, harga saham tertinggi adalah SMRA pada bulan Mei 2013 yaitu Rp 

2.200/lembar saham. 
 

 

Gambar 3 Perbandingan closing price saham PWON 

 

Selain profit per period dan harga penutupan saham, net profit margin 

PWON pun dapat dikatakan tidak terlalu baik dibandingkan dengan 

kompetitornya. Net profit margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. 

Semakin besar nilai NPM menunjukan kinerja perusahaan yang semakin 

produktif. Semakin besar nilai NPM maka akan meningkatkan kepercayaan 

investor. 
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Gambar 4 Perbandingan net profit margin PWON 

 

Data perbandingan NPM tersaji pada Gambar 4. Nilai NPM PWON 

memang tidak sebaik kompetitor yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

kecuali pada tahun 2014 ke tahun 2015. Nilai NPM PWON tertinggi adalah pada 

tahun 2014 yang mencapai 67,12% meningkat tajam dari tahun sebelumnya 

sebesar 37,51%. 

Data pada Tabel 2 menunjukan kemampuan ROA dan ROE PWON berada 

diatas para kompetitor. Nilai ROA yang tinggi menggambarkan kemampuan aset 

yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Sedangkan nilai ROE 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pertumbuhan 

pendapatan dari investasi yang ada. Dalam Tabel 2 menunjukan nilai ROA dan 

ROE PWON berada diatas para pesaingnya. Pada tahun 2015 PWON mencatat 

nilai tertinggi ROA sebesar 15,5% dan juga nilai ROE tertinggi sebesar 31,38%. 

 

Tabel 2 Perbandingan nilai ROA dan ROE PWON periode 2011-2015 

Tahun 
ROA (%) ROE (%) 

PWON SMRA LPKR ASRI BSDE PWON SMRA LPKR ASRI BSDE 

2011 6,59 4,8 4,46 10,03 7,91 15,95 15,69 8,65 21,63 12,26 

2012 10,13 7,28 5,32 11,11 8,83 24,45 20,76 11,53 25,7 14,04 

2013 12,22 8,02 5,09 6,17 12,87 27,7 23,53 11,23 16,68 21,66 

2014 15,50 9,02 8,3 6,95 14,2 31,38 23,15 17,77 18,47 21,63 

2015 7,46 5,67 2,48 3,66 6,53 14,81 14,13 5,41 10,36 10,64 

Sumber: Indonesia Stock Exchange (diolah) 

 

Udtuhan (2010) mengemukakan nilai Moody PWON pernah mengalami 

penurunan. Hal tersebut dikemukakan pada artikel yang diterbitkan oleh Beard 

Group, sebuah perusahaan analisis kebangkrutan kreditur yang bertempat di 

Amerika Serikat mengeluarkan sebuah artikel pada tahun 2010 melalui situs 

www.bankrupt.com. Dalam artikel tersebut, Beard Group mengeluarkan 

pernyataan bahwa secara nilai Moody, PWON mengalami penurunan dari B2 

menjadi B3. Hal tersebut dikarenakan pelemahan nilai kredit PWON bila 

dibandingkan dengan likuiditasnya yang diakibatkan oleh pelemahan permintaan 

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

pra-penjualan salah satu produk PWON, yaitu Gandaria City di Jakarta Selatan 
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berada di bawah ekpektasi. Nilai penjualan kondominium hanya 51% dan 

penjualan perkantoran hanya mencapai 28% selama November 2008. 

Lebih lanjut dalam artikel tersebut, depresiasi nilai rupiah dapat 

meningkatkan nilai hutang obligasi PWON dalam bentuk dolar Amerika. Efek 

lebih jauhnya adalah depresiasi nilai rupiah tersebut akan menekan likuiditas 

PWON pada tahun 2009. 

Pada tanggal 16 Maret 2009, peringkat Moody PWON pun turun menjadi 

Caa1 dari B3. Moody investor service menurunkan peringkat tersebut berdasarkan 

oleh empat faktor, yaitu risiko bisnis dan posisi yang kompetitif perusahaan dalam 

industri yang sama, struktur modal dan risiko keuangan, proyeksi kinerja dalam 

waktu dekat dan menengah, rekam jejak manajemen dan toleransi terhadap risiko. 

Keempat faktor tersebut muncul atas dasar perbandingan dengan permasalahan di 

dalam dan di luar PWON. 

 

Perumusan Masalah 

 

Perbandingan antara hutang usaha dan laba setelah pajak PWON tergambar 

pada Gambar 5. Bila dilihat laba usaha PWON sangat bertolak belakang dengan 

nilai hutang usahanya. Pada tahun 2008, nilai laba PWON berada pada nilai -

5.850 (dalam jutaan Rupiah) sedangkan nilai hutang usahanya mencapai 

2.472.258 (dalam jutaan Rupiah). Peningkatan nilai hutang berarti menaikan 

tingkat risiko arus pendapatan perusahaan. Tingginya risiko dapat menurunkan 

harga saham (Weston dan Brigham 1991). 

 

 

 

Gambar 5 Perbandingan EAT dengan hutang usaha PWON Tahun 2006-2015 

(dalam juta rupiah) 

 

Pendanaan dengan menggunakan hutang yang terlalu tinggi akan 

meningkatkan risiko keuangan perusahaan dan pada akhirnya bisa mengakibatkan 

krisis atau financial distress (Steven dan Lina, 2011). Ismiyanti dan Hanafi (2003) 

berpendapat bahwa dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan 

cenderung menggunakan dana internal, seperti laba ditahan untuk membiayai 

operasional. Namun, pada saat profitabilitas rendah, perusahaan akan 
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menggunakan nilai hutang yang tinggi sebagai mekanisme transfer kekayaan 

antara kreditur kepada prinsipal. 

Rao (1995) menyatakan bahwa penggunaan tingkat hutang yang semakin 

besar dalam struktur modal perusahaan berakibat kepada semakin tingginya juga 

biaya bunga yang harus dibayarkan. Tingginya bunga dapat memaksimalkan 

pendapatan hak pemegang saham dengan keuntungan per lembar saham. Hal 

tersebut terjadi karena adanya penghematan pembayaran pajak penghasilan badan. 

Namun tanpa tata kelola hutang yang baik akan berakibat semakin tingginya 

risiko kebangkrutan atau financial distress apabila kondisi arus kas perusahaan 

tidak mampu menutupinya. 

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan antara nilai 

hutang, baik itu hutang jangka panjang maupun jangka pendek terhadap nilai 

ekuitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai DER dibawah satu 

mengindikasikan perusahaan memiliki hutang yang lebih kecil daripada ekuitas. 

Secara nilai rasio DER, PWON memiliki DER yang baik. Trend DER PWON 

mulai tahun 2006 sampai 2015 menunjukan trend yang menurun. 

 

Gambar 6 Debt to Equity Ratio PWON 2006-2015 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diformulasikan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja keuangan PWON periode kuartal 1 tahun 2006 sampai 

dengan kuartal 1 tahun 2016 menggunakan analisis rasio? 

2. Bagaimana potensi financial distress PWON periode kuartal 1 tahun 2006 

sampai dengan kuartal 1 tahun 2016? 

3. Bagaimana hubungan antara nilai financial distress dengan variabel-

variabel independen? 

Tujuan Penelitian 
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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 Zmijewski 

3. Menganalisis hubungan antara financial distress dengan variabel-variabel 

independen. 
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Manfaat Penelitian 
 
 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada manajemen PWON mengenai kinerja 

keuangan berdasarkan perhitungan dengan metode Zmijewski. 

2. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai 

penghitungan dengan metode metode Zmijewski. 

3. Bagi penulis, agar meningkatkan pengetahuan yang bersifat teoritis selama 

kuliah dan memperdalam wawasan dalam hal analisis pengukuran kinerja 

perusahaan. 

4. Bagi Institusi pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan 

pustaka tambahan dan pembanding dalam penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

Kinerja Keuangan 
 

Kinerja keuangan sebuah perusahaan adalah salah satu indikator bagi pihak 

luar dalam menilai kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan dan 

mengalokasikan sumber daya yang tersedia, termasuk keuangan. Dalam 

meningkatkan kinerja keuangan, perusahaan harus melakukan pendeketan 

strategis yang koheren, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan 

(Weinzimmer et al. 2012). Tinneke (2007) menjelaskan untuk mengukur kinerja 

adalah dengan menggunakan informasi keuangan dan non-keuangan, serta berasal 

dari internal dan eksternal. Tipe informasi keuangan internal berupa penjualan, 

profit margin  ̧ pendapatan operasional dan data aktiva yang merupakan data 

akuntansi. Sedangkan, tipe keuangan eksternal adalah harga saham dan tingkat 

pertumbuhan industri. 

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi para karyawan 

dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Mubarok 2014). Standar perilaku tersebut berupa 

kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran 

(Mulyadi 2006). Anggaran dan kinerja keuangan ini dituangkan dalam sebuah 

laporan keuangan. 

Tabel 3 menggambarkan pengelompokan ukuran kinerja keuangan 

berdasarkan bidang dan sudut pandang dalam perusahan. Kelompok manajemen 

akan melihat tiga faktor dalam kinerja keuangan, yaitu operasional, sumber daya 

dan profitabilitas. Kelompok pemilik perusahaan akan melihat profitabilitas, 

disposisi laba dan indikatr pasar. Kelompok pemberi pinjaman akan melihat 

likuiditas perusahaan, leverage keuangan dan debt service. 
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