
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Kebangkrutan (bankcruptcy) merupakan kondisi dimana perusahaan tidak 

mampu lagi untuk melunasi kewajibannya. Kondisi ini biasanya tidak muncul 

begitu saja di perusahaan, ada indikasi awal dari perusahaan tersebut yang 

biasanya dapat dikenali dengan suatu cara tertentu. Kebangkrutan sebagai suatu 

yang terjadi pada sebuah perusahaan didefinisikan dalam beberapa pengertian 

menurut Martin dalam Fahkrurozie (2007:15) yaitu: 1. Kegagalan Ekonomi 

(Economic Distressed) dan 2. Kegagalan Keuangan (Financial Distressed). 

Kesulitan keuangan merupakan indikasi terjadinya kebangkrutan dapat 

diketahui melalui laporan keuangan. Dengan melakukan analisis laporan 

keuangan dapat diamati rasio keuangan suatu perusahaan dari tahun ke tahun 

(Toto, 2011:332). Sehingga laporan keuangan dapat dijadikan sebagai model 

kemungkinan kebangkrutan terjadi. Dengan mengetahui potensi kebangkrutan, 

suatu perusahaan dapat lebih siap dalam mengambil langkah-langkah untuk 

mengantisipasi terjadinya kebangkrutan (Arieshanti dkk, 2013). 

Analisa terhadap laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui 

status perusahaan. Melalui status perusahaan ini dapat digunakan untuk 

mengetahui kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Seorang profesor di New 

York University bernama Edward Altman mengemukakan sebuah metode disebut 

dengan Altman Z-Score. Rumus Z-Score ini dapat digunakan untuk mengolah 

komponen laporan keuangan. 

Pada penelitian sebelumnya, telah dibuat analisa mengenai Klasifikasi 

Status perusahaan dengan laporan keuangan, seperti (Putri, 2010) melakukan 

Klasifikasi Status perusahaan menggunakan Artificial Neural Network (ANN), 

dengan algoritma Backpropagation mampu memKlasifikasi Status perusahaan 
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dengan tingkat keakuratan mencapai 80%. Pada penelitian lainnya, (Putra, 2015) 

melakukan Klasifikasi Status perusahaan menggunakan Naïve Bayes 

Classification (NBC) dengan mengklasifikasikan 65 Perusahaan yang terdaftar di 

BEI berdasarkan laporan keuangan beberapa tahun sebelumnya. Hasil yang 

didapat adalah klasifikasi perusahaan bangkrut, kurang sehat dan sehat yang 

dijadikan model untuk Klasifikasi Status dengan tingkat keakuratan tertinggi 

mencapai 89 %. 

Dalam penelitian ini akan mencoba untuk melakukan klasifikasi terhadap 

status perusahaan untuk memberikan peringatan terhadap potensi terjadinya 

kebangkrutan. Salah satu metode jaringan syaraf tiruan yang dapat diterapkan 

untuk klasifikasi adalah Learning Vektor Quantization 2.1 (LVQ 2.1). Metode ini 

merupakan pengembangan dari LVQ.  

Berdasarkan penelitian (Fitri, 2015) yang berjudul Penerapan Modifikasi 

Learning Vector Quantization Lanjutan (LVQ 2.1) untuk klasifikasi status gizi 

balita diperoleh tingkat akurasi sistem sebesar 91,7 %. Pada penelitian lainnya 

(Witoelar dkk, 2010) melakukan Neural Computation dengan judul Window-

Based Example Selection in Learning Vector Quantization. Penelitian ini 

membandingkan kinerja dari berbagai algoritma diantaranya LVQ 2.1, GLVQ, 

LFM dan RSLVQ. Hasil yang didapatkan adalah prototipe LVQ 2.1 menghasilkan 

hasil paling optimal. 

Variasi LVQ 2.1 mempertimbangkan dua vektor referensi terdekat, yaitu 

Vektor referensi terdekat pertama dengan X (Yc1) dan Vektor referensi terdekat 

kedua dengan X (Yc2). Kondisi untuk memperbaharui kedua vektor tersebut 

adalah  apabila salah satu dari vektor tersebut misalnya Yc1  masuk kedalam kelas 

yang sama dengan vektor masukan  x. Sementara vektor lainnya misalnya Yc2  

tidak masuk kedalam kelas yang sama dengan vektor masukan x. Sebagaimana 

LVQ2,  vektor x harus masuk ke dalam window agar bisa terjadi pembaharuan. 

Oleh Karena itu, maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan menerapkan 

metode LVQ 2.1 berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Dengan metode ini 

kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kategori 

sehat, kurang sehat atau bangkrut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang, 

bagaimana menerapkan 

metode LVQ 2.1 dalam mengklasifikasi status perusahaan berdasarkan laporan 

keuangannya  

1.3 Batasan Masalah 

Agar cakupan penelitian tidak terlalu luas, maka diperlukan batasan 

masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Data yang digunakan adalah laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

2. Kategori yang digunakan adalah sehat, kurang sehat dan bangkrut. 

3. InSdikator yang digunakan adalah laporan keuangan dengan rasio model 

Altman. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

mengklasifikasi status perusahaan menggunakan metode LVQ 2.1 berdasarkan 

laporan keuangannya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dibagi menjadi enam bab, 

seperti dijelaskan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan dasar-dasar penulisan tugas akhir yang terdiri dari 

latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan 

sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan spesifikasi 

pembahasan penelitian yang akan diangkat. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 

penelitian yaitu, perumusan masalah, studi pustaka, pengumpulan data dan 

informasi, serta alur penelitian. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisa dari penelitian yang dilakukan dalam 

tugas akhir ini sekaligus menerangkan analisa Klasifikasi Status perusahaan, 

analisa data, analisa proses menggunakan metode LVQ 2.1, serta perancangan dari 

sistem yang akan dibuat. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan tentang langkah-langkah implementasi berdasarkan 

analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, skenario pengujian, hasil uji 

dalam penelitian dan evaluasi hasil pengujian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan penelitian dan 

beberapa saran sebagai hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan 

pengembangan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


