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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin pesat perkembangan teknologi, maka kebutuhan komunikasi dan 

informasi semakin dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Teknologi 

informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, 

market place baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari 

betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola 

interaksi masyarakat, yaitu : interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya. Internet 

telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, 

perusahaan/industri maupun pemerintah. Hadirnya Internet telah menunjang 

efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai 

sarana komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi 

yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha dan bentuk badan usaha atau lembaga 

lainya. 

Penerapan teknologi di bidang informasi semakin hari semakin maju dan 

sangat cepat berkembang sehingga banyak teknologi-teknologi baru yang dapat 

mempermudah semua kegiatan manusia. Teknologi informasi meliputi segala hal 

yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, menipulasi dan 

pengelolaan informasi yang relevan, tepat waktu, akurat dan merupakan informasi 

yang tepat dalam mengambil keputusan. Menurut hasil riset nasional yang 

dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia Penggunaan Internet di 

Indonesia (APJII) bekerjasama dengan Puskakom UI, pengguna internet di 

Indonesia tahun 2014 sebanyak 88,1 juta dan disesuaikan dengan jumlah 

penduduk Indonesia sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 sebesar 
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252,4 juta penduduk (www.apjii.or.id). Dengan demikian, hampir setengah 

penduduk Indonesia sudah mengakses internet dalam kehidupan sehari-hari. 

Perusahaan merupakan suatu badan yang didirikan oleh perorangan atau 

lembaga dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan. Di samping itu ada 

pula tujuan lain yang tidak kalah penting yaitu dapat terus bertahan (survive) 

dalam persaingan, berkembang (growth) serta dapat melaksanakan fungsi-fungsi 

sosial lainnya di masyarakat. Ketidak mampuan mengantisipasi perkembangan 

global akan mengakibatkan mengecilnya volume usaha yang pada akhirnya 

mungkin mengakibatkan kebangkrutan perusahaan. Risiko kebangkrutan bagi 

perusahaan sebenarnya dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan, dengan 

cara melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan. 

Perusahaan farmasi atau perusahaan obat-obatan adalah perusahaan bisnis 

komersial yang berfokus dalam meneliti, mengembangkan dan mendistribusikan 

obat, terutama dalam hal kesehatan. Perusahaan farmasi merupakan perusahaan 

yang memiliki pangsa pasar yang besar di Indonesia. Rata-rata penjualan obat di 

tingkat nasional selalu tumbuh 12%-113% setiap tahunnya dan lebih dari 70% 

total pasar obat di Indonesia dikuasai oleh perusahaan nasional. Pertumbuhan 

positif industri farmasi juga dialami oleh perusahaan farmasi di Bursa Efek 

Indonesia. Tahun 2012, sejumlah emiten menunjukkan kinerja cemerlang, seperti 

Kalbe Farma Tbk yang mencatat margin usaha 16% dan Merck Tbk sebesar 15%, 

hal ini menandakan perusahaan farmasi merupakan industri yang besar dan terus 

berkembang. 

http://www.apjii.or.id/
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Saat ini industri farmasi Indonesia telah dapat memproduksi 90% 

kebutuhan produk obat dalam negeri bahkan untuk eksport. Namun 95% produksi 

tersebut masih bergantung pada bahan baku obat (BBO) import. Hal ini sangat 

mempengaruhi biaya produksi apabila terjadi resesi ekonomi yang melanda 

negara-negara di belahan dunia seperti krisis Dollar Amerika dan krisis Euro 

Eropa. Sehingga sewaktu-waktu harga bahan baku dapat melonjak naik apabila 

terjadi krisis ekonomi di suatu negara dimana perusahaan mengimpor bahan 

baaku tersebut. 

Pada kasus salah satu perusahaan farmasi yang masuk dalam kategori 

bangkrut pada periode 2013 hingga 2014 adalah PT. Indofarma Tbk. Kondisi 

keuangan perusahaan tersebut mengalami fluktuasi yang tidak stabil. Dimana 

perusahaan ini terus menghasilkan laba yang negatif pada laporan keuangannya 

sehingga perusahaan ini termasuk perusahaan yang tidak sehat. Kondisi ini 

mengakibatkan perusahaan mengalami financial distress. Dari permasalahan 

tersebut perusahaan harus cermat untuk mengantisipasi dimana kesalahaan akan 

berdampak buruk bagi perusahaan. Bagi perusahaan farmasi yang tidak mampu 

mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan tersebut maka usahanya akan 

semakin mengecil dan mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya jatuh 

bangkrut. 

Daya saing perusahaan juga sangat ditentukan oleh kinerja perusahaan itu 

sendiri. Salah satu aspek penting mengenai kinerja perusahaan adalah aspek 

keuangan. Kinerja keuangan yang buruk akan menghambat kinerja perusahaan 

dalam meningkatkan hasil produksi. Jika tidak segera diatasi maka perusahaan 

tersebut akan terancam bangkrut. Kebangkrutan suatu perusahaan dapat dilihat 
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dan diukur melalui laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan cara 

untuk mengartikan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan. Dalam 

melakukan analisis laporan keuangan berbagai alat dan teknik yang paling 

digunakan adalah analisis rasio keuangan. 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang 

bersangkutan. Analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk memahami 

informasi laporan keuangan tersebut yang dimana nantinya akan bermanfaat 

untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Analisis laporan 

keuangan hanya menekankan pada satu aspek keuangan saja. Hal tersebut 

menjadikan kelemahan dari analisis laporan keuangan maka dari itu memerlukan 

atas analisis untuk menggabungkan berbagai aspek keuangan tersebut, alat 

tersebut merupakan analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan yang sering 

digunakan analisis Altman Z-score dan Springate Model. Analisis kebangkrutan 

tersebut dikenal karena selain caranya mudah keakuratan dalam menentukan 

prediksi kebangkrutannya pun cukup akurat. Analisis kebangkrutan tersebut 

dilakukan untuk memprediksi suatu perusahaan sebagai penilaian dan 

pertimbangan akan suatu kondisi perusahaan. 

Banyak model yang telah dikembangkan oleh para peneliti terdahulu untuk 

mengetahui tingkat kinerja keuangan suatu perusahaan. Seperti, Fuzzy (1965), 

Beaver (1966), Altman (1968, 1984, 2000) dan Springate (1978). Dari beberapa 

model yang telah disebutkan, peneliti di sini akan menggunakan dua model yakni 

Altman Z-score dan Springate Model. Model-model ini dipilih karena dalam 

proses penerapannya mudah untuk diterapkan dan mudah untuk dipahami dan 



5 
 

merupakan salah satu model analisis yang berfungsi untuk memprediksi 

kebangkrutan perusahaan dengan tingkat ketepatan dan keakuratan yang relatif 

dapat dipercaya. 

Dengan penggunaan bantuan teknologi informasi sangatlah tepat untuk 

membantu memberikan informasi mengenai kondisi keuangan dan mengukur 

kinerja keuangan suatu perusahaan. Sehingga pihak eksternal dapat mengetahui 

informasi yang mengakibatkan kesalahan dalam menentukan perusahaan untuk 

melakukan investasi ke suatu perusahaan khususnya pada bidang sub sektor 

farmasi. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengusulkan judul: 

“Sistem Informasi Pendeteksi Resiko Kebangkrutan Perusahaan Menggunakan 

Persamaan Linier Matematika”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menganalisis kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan 

metode Altman Z-score dan Springate Model untuk mendeteksi 

kebangkrutan pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) untuk tahun 2012-2015? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi dengan metode Altman Z-score 

dan Springate Model berbasis web? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca 

tahunan 2012-2015. 
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2. Menggunakan metode Altman Z-score dan Springate Model dalam 

melakukan analisis laporan keuangan perusahaan. 

3. Klasifikasi laporan keuangan yang digunakan adalah perusahaan sub 

sektor farmasi, yaitu Daya Varia Laboratotia Tbk, Indofarma Tbk, Industri 

Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk, Kalbe Farma Tbk, Kimia Farma Tbk, 

Merck Indonesia Tbk, Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, Pyridam Farma 

Tbk, Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, Tempo Scan Pasific Tbk. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui hasil analisis kebangkrutan dengan model Altman Z-score dan 

Springate Model untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan sub sektor 

farmasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun  2012-2015. 

2. Merancang aplikasi yang diharapkan dapat membantu pengguna seperti 

investor dan kreditor sebagai pertimbangan untuk melakukan tindakan 

antisipasi terhadap kemungkinan terburuk sebelum mengambil keputusan 

menggunakan Altman Z-score dan Springate Model. 

1.5 Manfaat yang Diharapkan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa 

manfaat penelitian: 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan, sebagai media perkembangan ilmu pengetahuan 

melalui penelitian yang dijalankan dapat ditemukan sesuatu yang baru 

ataupun penyempurnaan pengetahuan yang sudah ada. 
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2. Bagi Peneliti, untuk memperluas wawasan peneliti di bidang akuntansi 

mengenai metode Altman Z-score dan Springate model, terhadap 

kebangkrutan perusahaan serta dapat dikembangkan untuk penelitian lebih 

lanjut. 

3. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini untuk melihat kinerja keuangan 

perusahaan dan apabila terdapat gejala kebangkrutan pihak manajemen 

dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk pengambilan 

keputusan lebih lanjut. 

4. Bagi auditor, sebagai salah satu acuan untuk mengevaluasi apakah ada 

keraguan yang mendasar atas kemampuan klien mereka untuk tetap 

beroperasi. 

5. Bagi stakeholder, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai 

tingkat kesehatan perusahaan sebelum melakukan investasi dan dapat 

menambah pengetahuan tentang kinerja keuangan perusahaan dimana 

investor menginvestasikan dananya. 

1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang pendeteksi kebangkrutan sebagai metode suatu 

pembelajaran yang berbasis teknologi informasi. Sepengetahuan penulis masalah 

yang ditemukan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan 

penelitian: 

1. Yoseph, (2011), Melakukan penelitian pada perusahaan Indofood Sukses 

Makmur dengan menggunakan metode Altman Z-score, Springate, dan 

Zmijewski untuk  menganalisis kebangkrutan perusahaan periode 2005-
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2009. Analisis kebangkrutan dengan menggunakan model Altman Z-score 

pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, untuk tahun 2005-2009 

berkesimpulan bahawa perusahaan berpotensi bangkrut sepanjang periode 

tersebut. Analisis kebangkrutan dengan menggunakan model Springate PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk, pada tahun 2005, 2006, dan 2009 

perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak berpotensi 

bangkrut sedangkan untuk tahun 2007 dan 2008 perusahaan di 

klasifikasikan sebagai perusahaan yang berpotensi bangkrut. Sedangkan 

analisis kebangkrutan dengan menggunakan model Zmijewski PT 

Indoofood Suksues Makmur Tbk, pada tahun 2005-2009 perusahaan 

diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak berpotensi bangkrut. 

2. Rhomadhona, (2013), Melakukan penelitian analisi perbandingan 

kebangkrutan model Altman, model Springate, dan model Zmijewski pada 

perusahaan yang tergabung dalam Grup Bakri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2010-2012. Perbandingan dari ketiga model tersebut 

diketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang ada dalam grup bakrie 

masih bisa dikatakan ke dalam kategori sehat. Ini bisa dilihat dari rata-rata 

dari ketiga model yang digunakan menunjukkan bahwa sebesar keadaan 

perusahaan perusaahaan sehat nantinya mempunyai persentase yang besar 

yakni 56% daripada perusahaan tersebut dalam keadaan bangkrut yakni 

sebesar 44%. 

3. Kokyung, (2013), melakukan penelitian untuk analisis penggunaan 

Altman z-score dan Springate untuk mengetahui potensi kebangkrutan 

pada PT Bakri Telecom Tbk. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
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perbedaan hasil prediksi kebangkrutan antara metode Altman z-score dan 

Springate. Hal ini dikarenakan adaya perbedaan penggunaan rasio 

keuangan dan kriteria kebangkrutan antara Altman z-score dan Springate. 

4. Yami, (2015), Melakukan penelitian untuk memprediksi kebangkrutan 

dengan menggunakan metode Altman z-score, Springate dan Zmijewski 

pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 

2011-2013. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Model Zmijewski 

adalah model yang paling sesuai diterapkan untuk perusahaan sektor 

property dan real estate, karena tigkat keakuratannya tinggi dibandingkan 

model prediksi lainnya. 

5. Meita, (2015), Melakukan penelitian untuk analisis penggunaan metode 

Altman z-Score, Springate dan Zmijewski dalam Memprediksi 

Kebangkrutan Perusahaan Pertambangan Batubara Periode 2012-2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan prediksi 

kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan model Altman z-score, 

Springate, dan Zmijewski. Model Altman z-score dan Springate 

merupakan model prediksi kebangkrutan yang memberikan nilai yang 

sama tingginya dalam memprediksi kebangkrutan pada perusahaan 

pertambangan batubara dengan nialai prediksi kebangkrutan sebesar 

88,888%. Sedangkan model Zmijewski merupakan model prediksi 

kebangkrutan yang memberikan nilai yang cukup tinggi dalam 

memprediksi kebangkrutan pada perusahaan pertambangan batubara 

dengan nilai prediksi kebangkrutan sebesar 66,666%. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sebagai 

berikut : 

1. Objek penelitian ini adalah sub sektor farmasi yang terdiri dari sepuluh 

perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangannya pada tahun 2012-

2015 yang diketahui pihak internal dan eksternal dengan menggunakan 

website. 

2. Metode yang digunakan dalam meneliti kebangkrutan perusahaan farmasi 

adalah dengan Metode Altman Z-score (1995) atau disebut dengan Altman 

Modifikasi dan Springate Model. 


