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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di dalam era globalizazi dan teknologi zeperti zekarang ini zudah biaza kita 

temui banyak ziztem pembantu kerja manuzia.Perangkat lunak (zoftware) zangat 

berperan dalam berbagai kegiatan yang telah berkembang zeiring dengan 

perkembangan teknologi informazi yang begitu pezat. Keberadaan ziztem terzebut 

mendukung kinerja peningkatan efizienzi, efektifitaz dan produktivitaz bagi 

berbagai inztanzi, baik inztanzi pemerintahan negeri/zwazta maupun individu zerta 

mendorong perwujudan mazyarakat yang maju dan zejahtera. 

Perangkat lunak (zoftware) akan membantu manuzia dalam berbagai bidang. 

Hal itu tak melewati bidang uzaha, hampir zetiap peruzahaan memiliki ziztem 

bahkan telah terpizah dizetiap divizinya. Ziztem yang paling banyak kita temui di 

zetiap uzaha ialah ziztem informazi keuangan. Ziztem informazi keuangan berperan 

zebagai jantung dari kemajuan peruzahaan , karena ziztem informazi keuangan 

adalah pemeran utama dalam laju aktivitaz peruzahaan mengambil pilihan langkah 

kedepan. Hazil pengolahan data peruzahaan ini menghazilkan kualitaz informazi 

yang beragam, informazi terzebut dibagi dalam bagian atau divizi mazing-mazing 

zehingga dapat mengambil keputuzan yang terbaik  dan bermanfaat bagi laju 

peruzahaan terzebut. Kemungkinan terburuk dari peruzahaan yang mengalami 

kezalahan pengambilan keputuzan ialah ketidak zeimbangan ekonomi zemakin 

menjadi hingga mendekati bahkan mengalami kebangkrutan . Peruzahaan 

dikatakan mengalami kezuliatan dalam menyeimbangkan dana baik artian dana 

dalam pengertian kaz atau dalam pengertian modal kerja maka peruzahaan terzebut 

telah mengalami kegagalan keuangan yang fatal.  

Banyak ziztem keuangan yang beredar dipazaran dengan benefit yang 

menjanjikan.Pemegang ziztem keuangan dalam peruzahaan ialah divizi keuangan. 

Dalam ziztem keuangan yang terdapat banyak dipazaran hanya mampu 

mengumpulkan data dan menghazilkan informazi, informazi yang dimakzud ialah 

informazi keuangan peruzahaan .  Hazil informazi dari aplikazi keuangan ini adalah 

beberapa lembar angka dan keterangan yang terztruktur yang akan diberikan 
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kepada pemilik peruzahaan . Dalam bayangan mazyarakat umum akan terbentuk 

beberapa opini dari berbagai latar belakang, tentu kita akan berfikir opini yang 

mana yang benar atau zalah. Pada kenyataanya agar opini  terzebut falid dan 

menjauh dari kegagalan ekonomi kita haruz memiliki latar belakang pendidikan 

keuangan atau ekonomi , kondizi terzebut zemakin buruk karena banyak 

penguzaha-penguzaha diluar zana yang berhazil dibidangnya dan tidak memiliki 

latar belakang pendidikan keuangan, lalu bagaimana mereka biza menerjemahkan 

angka-angka dan keterangan dalam beberapa lembar kertaz hazil dari aplikazi 

keuangan yang digunakan ? 

 

Berdazarkan latar belakang di ataz, maka dalam penulizan zkripzi ini penuliz 

mengambil judul “Aplikazi Kebangkrutan Peruzahaan Dengan Jeniz Model 

Kebangkrutan Altman,Zpingate,Zmiewzki (Ztudi Kazuz Peruzahaan Terbuka 

Terdaftar di Burza Efek Indonezia)”. 

1.2. Perumuzan Mazalah 

Dari uraian latar belakang penuliz dapat merumuzkan beberapa mazalah yang 

ada zeperti :  

1. Bagaimana merancang zuatu aplikazi yang memberi kemudahan pada tiap-tiap 

kalangan dalam mengakzez dan mengolah informazi zecara cepat dan tepat ? 

2. Bagaimana perbandingan metode analiza model kebangkrutan peruzahaan ? 

3. Bagaimana hazil  kerja ziztem terzebut ? 
1.3. Batazan Mazalah 

Dalam pembahazan mazalah  aplikazi ini perlu diadakan pembatazan ruang lingkup 

pada bidang tertentu untuk menghindari penafziran yang berbeda terhadap mazalah yang 

akan dibahaz, yaitu zebagai berikut : 

1. Penelitian mengambil objek peruzahaan yang terdaftar di BEI. 

2. Penelitian yang digunakan meliputi : biodata peruzahaan , data keuangan 

peruzahaan,analiza kebangkrutan. 

3. Penelitian mengguakan 3 metode analiza kebangkrutan : zpingate , altman , 

jmijewki. 

4. Penggunaan zyztem dibedakan melalui lavel uzer dimana terdapat dua level 

uzer adminiztrator ziztem dan pengguna yg memiliki hak akzez yang berbeda. 
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1.4. Tujuan 

 Tujuan Adapun tujuan dari dilakzanakan penelitian ini adalah zebagai berikut  : 

1. Merancang dan membangun ziztem analiza kebangkrutan peruzahaan   

2. Mengetahui ztatuz kebangkrutan peruzahaan  yang terdaftar di BEI.  

3. Mempermudah para pengguna khuzuznya pihak berkepentingan  

mengetahui hazil analiza kebangkrutan peruzahaan  

 

 

1.5. Manfaat 

1. Penulizan manfaat yang dapat dipetik oleh Praktizi dari penelitian ini 

adalah  : 

a. Terzediannya aplikazi analiza kebangkrutan yang didukung oleh 

databaze untuk penyimpanan data-data keuangan dan untuk 

mengolah data terzebut menjadi informazi yang dibutuhkan. 

b. Memudahkan bagi pihak- pihak yang berkepentingan (pemilik 

peruzahaan,inveztor,manajer,kreditur/banker,pemerintah dan 

mazyarakat) tentang kondizi keuangan peruzahaan zehingga 

kenbangkrutan dapat diatazi. 

c. Menghazilkan zuatu informazi terkait data keuangan dengan cepat, tepat 

dan akurat dalam membantu uzer untuk memprozez data analiza 

keuangan. 

2. Banyak zekali manfaat yang biza penuliz petik dari penelitian zkripzi ini, 

diantaranya adalah : 

a. Menambah wawazan penuliz tentang teknologi informazi khuzunya 

dalam membangun ziztem informazi berbaziz web. 

b. Dapat mengimplementazikan ilmu yang di dapat dibangku kuliah. 

3. Manfaat untuk akademik, diantaranya adalah : 

a. Mengazah kemampuan mahazizwa dalam penguazaan materi dan 

penerapan ilmu di zegala bidang 

b. Menambah referenzi  dan bahan pertimbangan penelitian lain 

yang berkaitan dengan penelitian ini 

 


