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1.1 Latar Belakang Masalah 

Krisis di Indonesia sejak pertengahan tahun 1998 dimulai dengan merosotnya 

nilai rupiah yang sangat tajam, akibat meningkatnya permintaan Dollar AS. Penyebab 

krisis ini tidak hanya karena struktur ekonomi yang lemah, tetapi karena utang swasta 

luar negeri yang telah mencapai jumlah yang cukup besar. Akibatnya, tingkat suku 

bunga dan inflasi meningkat tajam serta investasi berkurang sehingga kesehatan 

perusahaan banyak yang mengalami penurunan bahkan berpotensi untuk bangkrut. 

Hal inilah yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan 

(financial distress) dan diprediksikan akan bangkrut. Financial distress merupakan 

tahapan penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum terjadinya 

kebangkrutan ataupun likuidasi. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi 

perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvensi. Kebangkrutan sebagai 

kegagalan keuangan (financial failure) dan kegagalan ekonomi (economic failure). 

Untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya kebangkrutan, perusahaan dapat 

mengawasi kondisi keuangan dengan menggunakan teknik-teknik analisis laporan 

keuangan. 

Analisis laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh 

informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan serta hasil yang telah 

dicapai sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang telah diterapkan. 



Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, maka dapat diketahui 

kondisi dan perkembangan financial perusahaan. Selain itu, juga dapat diketahui 

kelemahan serta hasil yang dianggap cukup baik dan potensi kebangkrutan 

perusahaan tersebut. “Analisis laporan keuangan yang banyak digunakan adalah 

analisis rasio, analisis laporan keuangan hanya menekan kan pada satu aspek 

keuangan saja” Darsono & Ashari  (2005:102). Hal tersebut menjadikan kelemahan 

dari analisis laporan keuangan maka dari itu memerlukan suatu alat analisis untuk 

mengabungkan berbagai aspek keuangan tersebut, alat tersebut merupakan analisis 

kebangkrutan.  

Analisis kebangkrutan penting dilakukan dengan pertimbangan kebangkrutan 

suatu perusahaan yang go public akan merugikan banyak pihak. Pihak – pihak 

tersebut antara lain adalah, investor yang berinvestasi dalam bentuk saham maupun 

obligasi, kreditur yang dirugikan karena terjadinya gagal bayar (default), karyawan 

perusahaan tersebut karena terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta 

manajemen perusahaan itu sendiri. 

“Prediksi kesulitan keuangan ini salah satunya dikemukakan oleh seorang 

profesor di New York University bernama  Edward Altman yang disebut dengan 

Altman Z-score” Darsono & Ashari  (2005 : 105). Model Altman Z-Score sebagai 

salah satu pengukuran kinerja kebangkrutan dan resiko obligasi tidak stagnan atau 

tetap, melainkan berkembang dari waktu kewaktu, seiring dari kondisi perusahaan 

dan kondisi dimana metode tersebut diterapkan. Perkembangan Model Altman ini 

dapat dilihat mulai dari yang pertama yaitu model Altman Z-Score pertama yang 



ditujukan untuk memprediksi kebangkrutan dari sebuah perusahaan publik 

manufaktur. Setelah menemukan model kebangkrutan yang pertama Altman 

kemudian merevisi model kebangkrutan menjadi sebuah model yang dapat digunakan 

untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan bagi perusahaan manufaktur privat 

dan publik, model ini disebut sebagai model Altman Revisi atau Z-Score. Selanjutnya 

Altman memodifikasi modelnya agar dapat diterapkan pada semua perusahaan seperti 

manufaktur, non manufaktur dan perusahaan penerbit obligasi. Model ini disebut 

sebagai model Altman Modifikasi Z-Score, penelitian ini menggunakan model 

Altman Modifikasi Z-Score untuk melihat potensi kebangkrutan yang mungkin ada 

pada industri telekomunikasi, sedangkan model Spingate digunakan dalam 

membedakan antara sound business yang bangkrut dan tidak bangkrut. 

Penelitian mengenai kebangkrutan cukup banyak dilakukan para akedimisi 

dan peneliti. Dalam penelitian yang dilakukan Kurniawati (2012) analisis Altman Z-

Score untuk memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan makanan dan minuman 

yang terdaftar di BEI 2007-2011 yang hasilnya menyatakan bahwa perusahaan 

makanan dan minuman terdapat perusahaan yang mengalami ancaman kebangkrutan. 

satu penelitian yang dilakukan Yoseph (2011) analisis kebangkrutan dengan metode 

Altman, Springate, Zwejewski pada PT. Indofood Sukses Makmur,tbk periode 2005-

2009 yang mengungkapkan bahwa Altman memprediksi pada periode tersebut semua 

perusahaan berpotensi bangkrut, Springate hanya pada tahun 2007 dan 2008 yang 

diprediksi akan mengalami kebangkrutan sedangkan hasil dari Zwejewski tidak ada 

perusahaan yang berpotensi bangkrut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 



kembali kebangkrutan dengan menggunakan model Altman dan model Springate. 

Namun demikian penelitian ini menggunakan model Altman yang ke tiga yaitu model 

Altman Modifikasi di karenakan penelitian ini mengambil populasi pada perusahaan 

sektor telekomunikasi. 

Perusahaan telekomunikasi di Indonesia pada umumnya menyediakan produk 

berupa jasa-jasa telekomunikasi, baik domestik maupun internasional. PT. Telkom 

merupakan pemegang hak monopoli telekomunikasi domestik di Indonesia, untuk 

sambungan lokal sampai dengan tahun 2001 dan sambungan jarak jauh sampai 

dengan tahun 2006. Menurut Heru (2009) Telkom masih akan menjadi leader 

(pemimpin) operator di Indonesia. Sementara, posisi kedua dan ketiga masih 

diperebutkan indosat dan XL. 

Perkembangan penggunaan teknologi komunikasi di Indonesia 

mengakibatkan pasar yang ada sekarang lebih mengarah kepada pasar kompetitif, hal 

ini ditunjukkan oleh banyaknya perusahaan Telekomunikasi menjadi beberapa 

pemain. Ada pun jumlah perusahaan telekomunikasi yaitu 9 perusahaan diantaranya: 

PT. Bakrie Telecom, Tbk PT Excelcommindo Pratama, Tbk PT Indosat, Tbk  PT. 

Mobile-8 Telecom, Tbk PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk PT. Inovasi Infrocom, 

Tbk PT. Katarina Utama, Tbk PT. Trikomsel Oke, Tbk dan PT. Tower Bersama 

Infrastuktur, Tbk. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada industri 

telekomunikasi berhubungan dengan masalah kesulitan keuangan dilakukan 

perhitungan dengan menggunakan Altman Modifikasi Z-Score pada industri 

Telekomunikasi di tunjukkan pada grafik berikut : 



Gambar 1.1 

Grafik Rata-Rata Altman Modifikasi pada Perusahaan Telekomunikasi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2008-2012 

 

Sumber : Hasil pengolahan penulis 

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa perkembangan rata-rata 

perusahaan telekomunikasi selama lima periode berpluktuatif. Setelah terkena 

dampak kirisis keuangan tahun 2008 perusahaan dapat menaikkan kembali kondisi 

keuangannya akan tetapi pada tahun 2011 rata-rata keuangan perusahaan mengalami 

penurunan yang drastis. Perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan adalah 
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perusahaan yang nilainya lebih kecil dari 1,1 terdapat empat perusahaan, sedangkan 

pada tahun 2012 yang mengalami kebangkrutan ada tiga perusahaan, hal ini 

ditunjukkan oleh model Altman Modifikasi Z-Score.  

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai prediksi kebangkrutan perusahaan sektor jasa Telekomunikasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi untuk itu penulis mengambil judul 

“Analisis Kebangkrutan Model Altman Modifikasi Z-Score dan Springate Pada 

Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2008-2012” 

  



1.2 Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diketahui permasalahan dalam 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Bagaimana prediksi potensi kebangkrutan dengan menggunakan model Altman 

Modifikasi Z-Score pada perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek 

indonesia periode 2008-2012 ? 

2. Bagaimana prediksi potensi kebangkrutan dengan menggunakan model Springate 

pada perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 

2008-2012 ? 

3. Apakah terdapat perbedaan antara menggunakan model Altman Modifikasi Z-

Score dengan model Springate pada perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bermaksud untuk memperoleh data dan informasi 

yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang harus dipenuhi oleh penulis dalam 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

Adapun tujuan dari penilitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis dan menguji bagaimana kondisi perusahaan dengan menggunakan 

model Altman Modifikasi Z-Score untuk memprediksi potensi kebangkrutan 

pada perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 



2. Menganalisis dan menguji bagaimana kondisi perusahaan dengan menggunakan 

model Springate untuk memprediksi potensi kebangkrutan pada perusahaan 

Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan antara menggunakan model 

Altman modifikasi Z-Score dengan model Springate  pada perusahaan 

Telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan agar bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang akan 

menggunakannya, kegunaan yang penulis harapkan dengan diadakannya penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

memprediksi tingkat kebangkrutan bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat 

melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan agar dapat mencegah 

kebangkrutan yang mungkin terjadi. 

2. Bagi Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor untuk 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi calon investor dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan penanaman investasi yang akan di lakukan  

saat ini dan di masa yang akan datang khususnya dalam mengetahui tingkat 

potensi kebangkrutan pada perusahaan. 



3. Bagi Penulis 

Sebagai sarana bagi penulis untuk dapat memahami dan membandingkan teori 

yang didapatkan di perkuliahan dan kenyataannya yang di temui di lapangan 

terutama dalam materi kebangkrutan yang menjadi topik penelitian ini. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini sebagai referensi dan bahan pemikiran untuk menindaklanjuti 

penelitian ini sehingga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Kondisi keuangan perusahaan merupakan gambaran dari keadaan perusahaan. 

Gambaran ini diperoleh melalui laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan 

sebagai sarana pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilaksankan dalam 

periode tertentu. Menurut Baridwan (2004:17) :  

“Laporan Keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 

selama tahun buku yang bersangkutan.”  

Pendapat tersebut didukung pula oleh Munawir (2004:31), bahwa :  

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-

hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.” 

Dengan menggunakan laporan keuangan, para pengguna dapat menjadikannya 

sebagai dasar untuk membuat keputusan. Kondisi minimal dari kinerja keuangan agar 



dapat dikatakan baik adalah dimana tingkat pendapatan sama dengan biaya (Break 

even point) ataupun lebih. Laporan keuangan yang telah selesai dibuat dapat 

dijadikan sebagai dasar dalam menilai kinerja keuangan perusahaan selama periode 

tertentu. 

Analisis laporan keuangan merupakan salah satunya, yang dapat dipergunakan 

untuk mengidentifikasi dan memperbaiki permasalahan yang terjadi di perusahaan. 

Analisis laporan keuangan sangatlah beragam dan memiliki spesialisasi yang 

berbeda-beda. Analisis rasio merupakan yang umum digunakan untuk mengetahui 

kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio ataupun standar-

standar yang telah ditetapkan sebelumnya dengan berdasarkan pada data kuantitatif 

yang berasal dari laporan keuangan.  

 Kegunaan laporan keuangan menurut Darsono & Ashari (2005:7) sebagai 

alat pertanggung jawaban, laporan keuangan wajib disampaikan kepada pemilik. 

Namun dengan semakin besar keterlibatan pihak lain, maka laporan keuangan 

menjadi bagian penting informasi kepada pihak lain non pemilik, seperti kreditor, 

supplier, pemerintah, karyawan. Laporan keuangan juga dapat menurunkan informasi 

asymmetry  yaitu kondisi dimana informasi yang dimiliki oleh satu pihak lebih 

banyak dibandingkan dengan pihak lainnya. Informasi tentang perusahaan yang 

dimiliki oleh  direksi lebih banyak dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh 

pemilik (investor/kreditor), sehingga dengan adanya laporan keuangan, informasi 

akan tersebar secara merata antara pengelola dan pemilik perusahaan. Sebagai alat 

prediksi, laporan keuangan harus disusun secara tertib setiap tahun, sehingga dapat 



dihitung rasio keuangan yang akurat. Dalam penelitian ini, beberapa rasio keuangan 

digunakan sebagai pengukuran untuk memprediksi kebangkrutan dengan 

menggunakan model Altman Modifikasi Z-Score dan model Springate. 

 Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis di bidang manajemen 

keuangan yang digunakan untuk mengukur kondisi-kondisi keuangan suatu 

perusahaan pada suatu saat tertentu maupun hasil-hasil usaha perusahaan pada satu 

periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari 

laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun rugi-laba. Rasio keuangan 

menurut Harahap (2010:297) adalah  

“Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan 

keuangan dengan pos lainnya dengan mempunyai hubungan yang 

relevan dan signifikan (berarti).  

Jadi  rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan 

hubungan antara variabel tertentu dengan variabel lainnya. Dengan menyederhanakan 

ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara variabel dan dapat 

membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan 

memberikan penilaian. 

 Analisis rasio keuangan ini bermanfaat bagi pihak-pihak sebagi berikut : 

Manajemen perusahaan, pemilik perusahaan, karyawan, investor, kreditur, dan 

pemerintah. Adapun rasio keuangan yang sering digunakan menurut Syafri 

(2008:301) adalah : 



1. Rasio likuiditas  menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber 

informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lanacar.  

2. Rasio solvabilitas yang mana menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membanyar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuiditas.  

3. Rasio Profitabilitas atau disebut juga rentabilitas menggambarkan kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada 

seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan 

sebagainya. 

4. Rasio leverage menggambarkan hubungan antara uang perusahaan terhadap 

modal maupun asset, yang melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang 

atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. 

5. Rasio aktivitas menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan 

lainnya. 

Rasio keuangan bermanfaat untuk menganalisis kinerja perusahaan saat ini 

dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Prospek perusahaan pada masa 

yang akan datang bisa baik atau buruk, prospek yang buruk menyebabkan perusahaan 

berpotensi akan mengalami kebangkrutan. Menurut Rachman (2006:21) ada tiga 

kondisi kebangkrutan yaitu : 

 



1. Perusahaan mengalami kesulitan keuangan (Distress) 

2. Perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan (Non-distress) 

3. Perusahaan diprediksi mengalami kebangkrutan (Bankrupt) 

Dengan mengetahui kondisi keuangan perusahaan, para manajer dapat 

mengetahui sejauh mana target perusahaan tercapai, masalah yang dihadapi dan 

timbal balik yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Apabila perusahaan termasuk dalam kategori perusahaan yang mengalami potensi 

kebangkrutan, maka para manajer diharapkan dapat segera melakukan perubahan 

dalam pengelolaan perusahaan atau  hingga melakukan restrukturisasi jika perusahaan 

sudah termasuk dalam  kategori mendekati kebangkrutan. Berdasarkan teori diatas 

dapat dikatakan bahwa dengan mengetahui kondisi potensi kebangkrutan perusahaan, 

penulis dapat memprediksi kondisi kebangkrutan perusahaan. 

Alat analisis yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan 

perusahaan adalah model Altman Modofikasi Z-Score. Model ini merupakan model 

yang banyak digunakan  karena Altman  mengembangkan model tersebut dimulai 

dari Altman Z-Score, Altman Revisi Z-Score dan Altman Modifikasi Z-Score. Model 

modifikasi dari Altman dapat diterapkan pada semua perusahaan, baik manufaktur, 

nonmanufaktur, maupun perusahaan penerbit obligasi di Negara berkembang. 

Menurut Ramdhani (2008) Dalam Z-Score Modifikasi ini Altman mengeliminasi 

variable X5 (sales/total asset) karena rasio ini sangat bervariatif pada industri dengan 

ukuran asset yang berbeda-beda. Berikut persamaan Z-Score yang di Modifikasi 

Altman dkk (1995):  



Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 

Selain menggunakan Altman Modifikasi Z-Score metode lain yang dapat 

digunakan adalah model Springate yang dikembangkan pada tahun 1978 oleh Gorgon 

L.V. Springate. Model Springate adalah model rasio yang menggunakan Multiple 

Discriminat Analysis (MDA). Dalam metode MDA diperlukan lebih dari satu rasio 

keuangan yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan untuk membentuk suatu 

model yang baik. Untuk menentukan rasio-rasio mana saja yang dapat mendeteksi 

kemungkinan kebangkrutan, Springate menggunakan MDA untuk memililh 4 rasio 

dari 19 rasio keuangan yang populer dalam literatur-literatur, yang mampu 

membedakan secara terbaik antara sound business yang pailit dan tidak pailit. 

Menurut Ramdhani (2008) Model ini menghasilkan tingkat keakuratan sebesar 

92,5% dengan menggunakan 40 perusahaan yang diuji oleh Springate. Model yang 

berhasil dikembangkan oleh Springate adalah: 

S = 1,03A + 3,07 B + 0,66C +0,4D 

Model Altman Modifikasi Z-Score digunakan untuk melihat potensi 

kebangkrutan yang mungkin ada pada  telekomunikasi, sedangkan model spingate 

digunakan dalam membedakan antara sound business yang bangkrut dan tidak 

bangkrut. 

Teori diatas didukung juga oleh beberapa penelitian sebelumnya, berikut ini 

adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian serupa : 

 

 



Tabel 1.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Variabel Metode Hasil Penelitian 

1 Ayu Suci 

Ramdhani dan 

Niki 

Lukviarman 

Model Altman 

Pertama, 

Altaman Revisi 

Z-Score, dan 

Altman 

Modifikasi Z-

Score 

Uji beda Perusahaan yang diprediksi 

bangkrut menggunakan ketiga 

model Altman, untuk kelompok 

perusahaan berumur dibawah 30 

tahun memiliki persentase prediksi 

kebangkrutan yang paling tinggi 

dari pada kelompok perusahaan 

manufaktur berumur diatas 30 

tahun. Dimana model Altman 

pertama memprediksi kebangkrutan 

paling tinggi untuk perusahaan 

manufaktur. Walaupun demikian 

perusahaan manufaktur yang 

diprediksi mengalami kebangkrutan 

dapat dialami perusahan yang telah 

lama berdiri maupun perusahaan 

baru. 

2 Peter dan 

Yoseph 

Model Altman 

Z-Score, 

Springate, dan 

Zmijewski 

Uji beda Analisis kebangkrutan  

mengunakan model Altman Z-

score pada PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk. untuk tahun 2005-

2009 berkesimpulan bahwa 

perusahaan berpotensi bangkrut 

sepanjang periode. Dengan 

mengunakan model Springate PT. 

Indofood Sukses Makmur Tbk. 

Pada tahun 2007 dan 2008 

perusahaan di klasifikasikan 

sebagain perusahan yang berpotensi 

bangkrut. Analisis kebangkrutan 

dengan mengunakan model 

Zmijewski PT. IndofoodSukses 

Makmur Tbk. Pada tahun 2005, 

2006, 2007, 2008 dan 2009 

perusahaan diklasifikasikan sebagai 

perusahaan yang tidak berpotensi 

bangkrut. 



No Nama Peneliti Variabel Metode Hasil Penelitian 

3 Yeni Agustina 

& Rahmawati 

Model Altman 

& Zavrgren 

Uji beda Terdapat beberapa perusahaan yang 

berbeda hasil, hal ini dipengaruhi 

oleh perbedaan karakteristik dari 

model-model itu sendiri. Kedua 

metode ini sama-sama merupakan 

cara untuk mengingatkan akan 

masalah keuangan yang mungkin 

membutuhkan perhatian serius dan 

memberikan petunjuk yang berguna 

untuk menghindari kesulitan 

keuangan perusahaan dimasa 

depan. Analisis kebangkrutan 

dengan menggunakan model 

altman (z-score) dengan model 

logit (Zavgren) untuk sampel 

penelitian adalah tidak terbukti 

dikarenakan kedua metode ini tidak 

berbeda. 

4 Wilopo Kebangkrutan Uji beda Berdasarkan hasil uji sampel 

estimasi dan validasi dari prediksi 

kebangkrutan bank, ternyata 

sebagian besar keputusan likuidasi 

bank terjadi pada bank-bank yang 

seharusnya tidak dilikuidasi. 

Prediksi kebangkrutan bank tidak 

hanya dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio keuangan 

model CAMEL, tetapi juga harus 

memperhatikan faktor-faktor lain, 

baik yang berasal dari pengelolaan 

internal bank maupun yang berasal 

dari luar bank seperti kondisi 

ekonomi, politik dan lain-lain. 

 

 



Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun bagan kerangka pemikiran 

sebagai berikut : 

Gambar 1.2. 

Kerangka Pemikiran 
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1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis 

di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang 

dapat diuji Umar sekaran (2009:135). Berdasarkan uraian kerangka pemikiran yang 

telah diuraikan pada gambar 1.2, maka dapat disusun atau disimpulkan hipotesis awal 

penelitian ini adalah :  

Ho: Tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara analisis kebangkrutan 

model Altman Modifikasi Z-Score dengan Springate pada perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H1 : Terdapat perbedaan secara signifikan antara analisis kebangkrutan model 

Altman Modifikasi Z-Score dan  Springate pada perusahaan telekomunikasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Inodenesia. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Dalam setiap penulisan karya ilmiah haruslah menggunakan metode penulisan 

yang sesuai dengan bidang yang diteliti. Adapun jenis penelitian yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian eksplanatory survey. Menurut 

Suhartono (2000:3) metode eksplanatory adalah : 

“Suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menguji hipotesis yang 

menyatakan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih 

dengan bias yang kecil dan meningkatkan kepercanyaan”. 

 



Sedangkan survey deskripsi menurut Kuncoro (2001:14) adalah : 

“Metode Deskriptif adalah metode untuk menemukan fakta dengan 

interprestasi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi untuk mencegah 

dikumpulkannya data yang tidak perlu.” 

Jadi berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian eksplanatory 

survey adalah menguji kebenaran suatu hipotesis guna memprediksi, menjelaskan 

atau mengeksplanatory hubungan atau keterkaitan dari suatu variabel ke variabel 

lainnya. 

Berdasarkan jenis penelitiannya maka metode yang tepat digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode komparatif. Menurut Nazir (2005:58) bahwa : 

“Metode komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin 

mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan 

menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu 

fenomena tertentu”. 

 Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji dua beda rata-

rata berpasangan atau uji-t dependen pada data berpasangan yaitu Paired Sampel T-

Test. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, hal ini data 

yang diperoleh berasal dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) ataupun 

dari situs www.idx.co.id.  

 

 

 



1.8 Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitian terhadap perusahaan telekomunikasi yang Go Public di Bursa Efek 

Indonesia. Dimana penelitian dilakukan secara tidak langsung ke perusahaan yaitu 

melalui penelitian situs www.idx.com. Sedangkan waktu penelitian ini terhitung sejak 

bulan November 2013 sampai Februari 2014. 

 


