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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan tingkat dan kecenderunganfinancial 
distress perusahaan-pemsahaan yang terdaftar di  pasar modal, sebagai salah satu alat bantu dalam 
pemilihan saham dan investasi-investasi keuangan lainnya. Penelitian dilakukan pada laporan 
keuangan tahunan perusahaan-pemsahaan yang terdaftar di Pasar Modal Jakarta dari tahun 1999 
sampai tahun 2001. Jumlah perusahaan yang masuk dalam mang lingkup penelitian be jumlah 240 
perusahaan. Sebagai gambaran, semua pe~sahaan  yang terdaftar di Pasar Modal Jakarta per akhir 
bulan Juli 2002 bejumlah 287 pemsahaan. Metode dalam melakukau analisis kinerja finansial 
menggunakan persamaan Zeta yang menghihmg tingkat financial distress suatu perusahaan. 
Tingkat financial distress suatu pemsahaan dapat dianalisis lebih detail dalam setidaknya tiga 
komponen, yaitu kemampan untuk membayar kewajiban keuangan, kemampuan untuk 
berinvestasi dari sumber pengbasilan, dan kemampuan dalam menggunakan aktiva untuk 
menghasilkan keuntungan. Hasil penelitian ini mengkategorikan perusahaan-perusahaan dalam 
tiga kelompok herdasarkan tingkatfinancial distress-nya. Kelompok pertama adalah pemsahaan- 
perusahaan yang dikategorikan sebagai sehat secara keuangan, dan mempunyai resiko investasi 
yang relatif rendah. Kelompok kedua adalah perusahaan-pemsahaan yang dikategorikan sebagai 
kurang sehat secara keuangan, namum masih dipertimbangkan sebagai altematif investasi. 
Kelompok ketiga adalah perusahaan-pemsahaan yang dikategorikan sebagai tidak sehat secara 
keuangan dan mempunyai resiko investasi yang relatif tinggi. Penelitian juga mengkategorikan 
perusahaan dalam tiga kelompok berdasarkan kecendemngan pembahan financial distress-nya. 
Kelompok pertama adalah pemsahaan-perusahaan dengan kecendemngan tingkat financial 
distress menurun atau positif, kelompok kedua adalah perusahaan-perusabaan dengan tingkat 
financial distress berfluktuasi, dan ketiga adalah pemsahaan-perusahaan dengan tingkatfinancial 
distress yang meningkat atau negatif. Gabungan dari kedua jenis kategori ini menghasilan 9 jenis 
kelompok perusahaan, yaitu low distress pnrdent selection, low distress aggressive selection, low 
distress exposed selection, medium distress prudent selection, medium distress aggressive 
selection, medium distress exposed selection, high distress prudent selection, high distress 
aggressive selection, dan low distress exposed selection. Saran penelitian adalah memilih saham 
atau alat keuangan laimya dengan berfokus atau memilih pada pemsahaan-pemsahaan yang 
termasuk dalam kelompok sehat maupun kurang sehat secara keuangan, dengan kendemngan 
financial distress yang menurun atau berfluktuasi. 




