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ABSTRAK

ZAKIAH. 2013. 8323067997.  Perbandingan Analisa Keuangan dan Model 
Kebangkrutan untuk Metode Altman, Zmijewski dan Springate pada PT 
Gudang Garam dan PT Sampoerna. Program Studi  DIII Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi.  Universitas Negeri Jakarta.

Karya ilmiah ini bertujuan 1) untuk mengetahui kinerja PT. Gudang 
garam dan PT.Sampoerna dengan menggunakan analisis rasio keuangan, 
dan 2) untuk mengetahui hasil dari analisis kebangkrutan PT. Gudang 
garam dan PT. Sampoerna dengan menggunakan metode altman, 
zmijwenski dan springate. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode deskriptif kuantitatif dimana penelitian ini mengumpulkan data, 
dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul. 
Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dari laporan 
keuangan PT. Gudang garam dan PT. Sampoerna.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa di tiap tahunnya 
perkembangan di PT. Gudang garam dan PT. Sampoerna tidak selalu 
berpotensi mengalami kebangkrutan, perkembangannya cukup baik. 
Ditinjau dari metode kebangkrutan yang digunakan.

Kata Kunci: Analisa Keuangan, Model Kebangkrutan
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ABSTRACT

ZAKIAH. 2013. 8323067997. Perbandingan Analisa Keuangan untuk 
Model Kebangkrutan Untuk Metode Altman, Zmijewski, dan Springate
pada PT Gudang Garam dan PT Sampoerna. Program Studi DIII 
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta.

Scientific papers aims to 1) to know the performance of PT Gudang 
garam and PT.Sampoerna by using financial ratio analysis, and 2) to find 
out the results of the analysis of the bankruptcy of PT Gudang garam and 
PT Sampoerna by using method of altman, springate and zmijwenski. The 
research method used is descriptive quantitative research method in which 
collects data, by describing or depicting the data collected. Data collection 
techniques using secondary data from the financial statements of PT 
Gudang garam and PT Sampoerna.

From the results of the analysis show that in each year the 
development at PT Gudang garam and PT Sampoerna is not potentially 
experience a potential bankruptcy, its development is quite good. Review 
of the method used for bankruptcy.
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Kebangkrutan untuk Metode Altman, Zmijewski, dan Springate pada 

PT Gudang Garam dan PT Sampoerna.
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karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari 
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dengan kesabarannya telah memberikan pengarahan, masukan dan 

bimbingan selama penyusunan karya ilmiah ini dari awal hingga karya 

ilmiah ini dapat diselesaikan.

4. Kedua orang tua, dan seluruh keluarga yang telah memberikan 

bantuan, dukungan, dan doa bagi penulis.  Hanya Allah SWT yang 

bisa membalas semua yang kalian lakukan dan berikan untukku 

dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

5. Teman-teman mahasiswa D3 Akuntansi yang telah banyak memberikan 

bantuan, motivasi, dan arahan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan pengetahuan 

dan pengalaman, sehingga dalam penyusunan karya ilmiah ini masih 

terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu dalam hal ini 
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