
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kebangkrutan perusahaan beberapa waktu ini telah menjadi topik hangat 

dikalangan dunia usaha, mulai dari kasus Enron yang merupakan  sebuah 

perusahaan energi Amerika dengan lebih dari 21.000 orang pegawai dan terpaksa 

gulung tikar pada tahun 2002, menyusul kemudian kasus Worldcom, Lehman 

Brothers, dan Tyco Gate, perusahaan-perusahaan raksasa yang tak kalah 

kesuksesannya sebelum akhirnya mengalami kebangkrutan yang sama. Hal ini 

terjadi diakibatkan karena maraknya pelanggaran etika bisnis, padahal Amerika 

merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi etika bisnis tersebut 

(Anonymus,2012). Pelanggaran ini akhirnya mengakibatkan timbulnya kesulitan 

keuangan pada perusahaan-perusahaan tersebut dan berujung pada kebangkrutan  

perusahaan.

Begitu pula dengan kondisi negeri ini, beberapa saat setelah krisis ekonomi 

menyerang sekitar tahun 1997, banyak bank yang mengalami kesulitan keuangan 

sehingga mengakibatkan bank-bank tersebut masuk dalam kategori Bank Beku 

Operasi, Bank Beku Kegiatan Usaha dan Bank dalam Likuidasi. Salah satu 

penyebab utama kebangkrutan-kebangkrutan ini adalah belum diterapkannya etika 

bisnis secara konsisten juga kurangnya kesigapan dari instansi terkait prediksi 

kondisi perusahaan untuk jangka waktu kedepan sehingga dapat meminimalisir 

kemungkinan akan terjadinya kebangkrutan perusahaan.

Kebangkrutan merupakan kondisi dimana perusahaan sudah tidak mampu 

lagi untuk melunasi kewajibannya (Prihadi,2008:177). Kebangkrutan ini bisa 

diprediksi lebih awal dengan berbagai cara salah satunya melalui analisis kondisi  

keuangan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan perusahaan tersebut. 

Laporan keuangan ini tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan 

pada masa lalu tapi juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan 

perusahaan pada masa mendatang. 



Pada penelitian terdahulu telah dilakukan beberapa percobaan terkait 

prediksi kebangkrutan perusahaan yakni dengan pemanfaatan algoritma Jaringan 

Syaraf Tiruan (JST) (Putri, C.G.P, 2009) dan didapatkan hasil bahwa JST mampu 

memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan keakuratan >90%. Sedangkan 

Anfis (Adaptive Neuro Fuzzy Inference Systems) adalah gabungan dari dua 

sistem yaitu JST dan sistem logika fuzzy. Sistem Anfis berdasar pada sistem 

inferensi fuzzy yang dilatih menggunakan algoritma pembelajaran yang 

diturunkan dari sistem jaringan syaraf tiruan. Dengan demikian, sistem Anfis 

memiliki semua kelebihan yang dimiliki oleh sistem fuzzy dan sistem JST. Oleh 

karena itulah, tugas akhir kali ini mencoba mengulas mengenai Prediksi 

Kebangkrutan Perusahaan Dengan Algoritma Anfis.

1.2 Rumusan masalah

Rumusanmasalah yang diangkatdalammenyelesaikantugasakhiriniadalah:

1) Bagaimana implementasi algoritma Anfis untuk memprediksi kebangkrutan 

sebuah perusahaan berdasarkan ratio keuangan?

2) Bagaimana pembuatan aplikasi dari implementasi algoritma Anfis untuk 

prediksi kebangkrutan perusahaan berdasarkan ratio keuangan?

3) Bagaimana tingkat keakuratan prediksi kebangkrutan perusahaan dengan 

algoritma Anfis?.

1.3 Tujuan

Berdasarkanlatarbelakangbelakangmasalahdanrumusanmasalahdiatas, 

makatujuantugasakhiriniyaitumembangunaplikasidenganimplementasialgoritmaA

nfisgunaprediksikemungkinankebangkrutanperusahaanberdasarkankondisikeuang

an.

1.4 Batasan masalah

Adapunbatasan-batasandalam tugas akhiriniadalah :



1) Data yang digunakan untuk diprediksi adalah data perusahaan (dalam tugas 

akhir ini adalah data laporan keuangan Bank) selama 3 tahun terakhir. 

(Trippi, Robert R. 1996:250)

2) Karena alasan kepemilikan maka nama Bank tidak disebutkan.

3) Data keuangan dalam bentuk rasio keuangan yang telah dilakukan 

perhitungan sebelumnya.

4) Menggunakan algoritma Anfis untuk melakukan prediksi dan untuk 

clustering data menggunakan algoritma Fuzzy C-Means (FCM).

1.5 Metodologi penyelesaian masalah

Metodologi penyelesaian masalah yang dilakukan dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini adalah:

1) PemahamanSistem dan StudiLiteratur

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang diperlukan 

dalam proses perancangan dan implementasi sistem yang akan dibangun, 

serta analisis terhadap data-data yang dibutuhkan. Mempelajari berbagai 

macam literatur tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan rumusan 

masalah.

2) KonsultasidenganDosenPembimbing

Konsultasidengandosenpembimbing, berkaitandengan proses 

pengerjaandanpenyelesaiansetiapmasalah-masalah yang ditemukanselama 

proses pengerjaantugasakhirberlangsung.

3) PengumpulanData

Pengumpulan data meliputipencarian data 

laporankeuangansebuahperusahaandalamtigatahunterakhir..

4) PerancanganSistem 

Padatahapinidilakukanperancangansistem yang meliputi:

a. PerancangandanArsitekturSistem



Pada tahap perancangan dan arsitektur sistem ini yang dilakukan adalah 

menentukan model perancangan sistem untuk pembuatan aplikasi 

implementasi algoritma Anfis untuk prediksi kebangkrutan perusahaan.

b. Perancangan Data

Padatahapinidilakukanperancangan data yang merupakankomponen yang 

akandiolahdalam proses pembuatanaplikasi. Data inibersifat data real yang 

didapatkan dari laporan keuangan sebuah perusahaan (bank) selama 3 tahun.

c. Perancangan Proses

Padatahapinidilakukananalisisdanperancanganimplementasialgoritma Anfis 

untuk prediksi kebangkrutan perusahaan.Diawali proses cluster dengan 

menggunakan algoritma FCM untuk kemudianhasilnya menjadi inputan 

algoritma Anfisdandiakhiri proses pembuatanaplikasi.

5) ImplementasiSistem

Implementasisistemadalah proses perwujudanperancangan yang 

telahdilakukankedalambentuk interface perangkatlunakmaupunkode-kode 

program sesuaidenganalgoritmadanbahasapemograman yang dipilih.

6) Pengujian dan analisa hasil program

Hasil implementasi sistem yang telah dikembangkan akan diuji cobakan pada 

data dan hasilnya akan dianalisa apakah sudah sesuai dengan logika dari 

algoritma Anfis.

1.6 Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi 

dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai berikut :

BAB  I : Pendahuluan  

Berisi ulasan Permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu 

kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan,  

manfaat, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan.

BAB  II :LandasanTeori



Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. 

Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir.

BAB  III : Analisa Dan Perancangan Sistem

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan sistem 

sesuai dengan teori-teori dasar yang ada.

BAB  IV : Implementasi Dan Pengujian

Berisi tentang pembuatan program dan pengoperasiansistemuntuk 

mendapatkan hasil prediksi kebangkrutan perusahaan yang sesuai 

dengan latar belakang yang diajukan menggunakan algoritma Anfis.

BAB  V : Kesimpulan Dan Saran

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

yang merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah.


