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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model prediksi yang memiliki
tingkat akurasi paling tinggi diantara model Altman, Springate, Zmijewski, Fulmer,
serta meneliti tentang variabel prediktor dari masing masing model prediksi tersebut.
Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur periode 2009-2011.
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Model Zmijewski merupakan model
yang memiliki tingkat akurasi paling tinggi. (2) Rasio Working Capital/Total Asset
merupakan variabel prediktor di dalam model prediksi Altman dan Springate, Rasio
Current Asset/Current Liabilities merupakan variabel prediktor di dalam model
prediksi Zmijewski, dan rasio Working Capital/Total Liabilities, dan Current
Liabilities/Total Asset merupakan variabel prediktor di dalam model prediksi Fulmer.

Kata Kunci : Financial Distress, Current Ratio, Model Prediksi Altman, Model
Prediksi Springate, Model Prediksi Zmijewski, Model Prediksi Fulmer.

