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1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dapat digunakan sebagai alat 

pengambilan keputusan manajerial internal maupun bagi pihak eksternal perusahaan. 

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dapat dianalisis menggunakan 

beberapa rasio keuangan, dengan adanya analisis laporan keuangan tersebut dapat 

diketahui keadaan dan perkembangan perusahaan yang telah dicapai oleh perusahaan 

diwaktu yang lalu maupun diwaktu yang sedang berjalan baik itu badan usaha swasta 

maupun badan usaha milik negara. Laporan keuangan yang telah dianalisis tersebut 

dapat digunakan sebagai dana pembantu untuk pengambilan keputusan manajerial 

perusahaan.  

Dengan semakin berkembangnya kecanggihan teknologi pada masa ini yang 

terus meningkat sehingga menyebabkan semakin diperlukannya keahlian dalam 

menganalisis laporan keuangan. Dengan menganalisa laporan keuangan tersebut akan 

membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan keputusan yang akan 

dibuatnya baik badan usaha swasta maupun badan usaha milik negara. Laporan 

keuangan merupakan sumber informasi yang berhubungan dengan seluruh posisi 

keuangan dan kinerja keuangan perusahaan pada periode tersebut. Laporan keuangan 

yang disajikan harus menggambarkan posisi keuangan yang sebenamya, relevan dan 

dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. 
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Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaku ekonomi terbesar di 

indonesia di harapkan untuk mampu terus  tumbuh dan berkembang  agar mampu 

melakukan  kompetisi di era yang semakin terbuka. Dengan asset yang begitu besar 

dan bergerak pada dua jenis BUMN yakni BUMN infrastruktur dan Non intrastruktur  

hampir semua bidang ekonomi seperti: Industri dan Perdagangan ,Kawasan Industri 

dan Jasa Intruksi dan konsultasi ,Perhubungan Telekomunikasi dan Pariwisata, 

pertanian dan perkebunan dan pelayanan umum  dan lain lain  sehingga dengan 

kinerja BUMN dianggap sangat berpengruh terhadap kinerja perekonomian Indonesia 

pada umumnya. 

Seringkali perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu 

terpaksa membubarkan diri karena mengalami kegagalan usaha (kebangkrutan). 

Untuk dapat mengidentifikasi tanda-tanda awal kebangkrutan, perusahaan perlu 

melakukan analisis  kondisi keuangan. Semakin awal tanda-tanda tersebut diketahui, 

semakin baik bagi manajemen untuk bisa mengambil strategi dalam memperbaiki 

kondisi keuangan dengan segera.  

Altman (1968) menggunakan lima rasio keuangan yang dianggap paling 

berkontribusi dalam model prediksi kebangkrutan dengan menggunakan satu model 

persamaan. Mode Z Revisi merupakan suatu model yang dapat digunakan untuk 

memprediksi kesulitan keuangan. Nilai Z-revisi digunakan untuk mengklasifikasikan 

apakah suatu perusahaan mengalami kebangkrutan atau tidak. 
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Dalam penelitian ini, penulis akan merancang sebuah sistem informasi kondisi 

keuangan perusahaan BUMN di bidang kontruksi menggunakan model altman Z-

revisi, maka penulis akan memilih judul “Sistem Informasi Untuk Pengukuran 

Kondisi Keuangan Perusahaaan  Kontruksi BUMN Menggunakan Metode 

Revised Altman Model  Berbasis Web” 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi dari masalah diatas, maka  rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah.  Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem 

informasi akuntansi pengukuran kebangkrutan perusahaan bumn yang bergerak di  

bidang kontruksi menggunakan metode Altman Revisi periode (2012-2016) 

1.3 Batasan Masalah 

 Penelitian ini memfokuskan pada 5 perusahaan bumn yang bergerak di bidang 

kontruksi, yaitu perusahaan Nindya Karya, Adhi Karya, Jasa  Marga, Brantas 

Abipraya, dan Waskita Karya. Periode (2012-2016). Analisis yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan metode Altman revisi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem informasi 

akuntansi pengukuran kebangkrutan berbasis web menggunakan motode Z-

Altman revisi 
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2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan yang terdaftar di 

bumn yang bergerak di perusahaan kontruksi menggunakan metode Altman 

revisi. 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

membutuhkan. Berikut beberapa manfaat penelitian: 

1. Bagi pemerintah atau pihak lain yang berwenang diharapkan dapat memberi 

masukan untuk pengambil keputusan dan kebijakan mengenai perusahaan, 

sehingga kinerja perusahaan dapat semakin meningkat. 

2. Bagi perusahaan di harapkan dapat sebagai bahan pertimbangan untuk 

melakukan tindakan antisipasi terhadap kemungkinan terburuk sebelum 

mengambiil keputusan. 

3.  Bagi Akademis diharapkan dapat mengevaluasi  dan bahan perbandingan 

dalam mengkaji masalah yang sama sehingga  segala kekurangan dalam 

penelitian ini dapat diperbaiki dimasa yang akan datang 

 

 

 

 


