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ABSTRACT
Anal|'5i5 of company's financia! performance is very important for companies that has gonepublic'Finaitciai report has beco*"'o, important 1rlr, oJ the _report compqny performance isinteraledfcr iiivestors,.creditors, suppliers, i_nd 

"*pioj,"rr'i, orcler ta rr" **iultl, the compcny isexpe,iencing losses or have the posiiiitity of bankripriy fir" in"r"asing price of cctton as rcrt*e rawmaterials in 2010 hasforced the compainy to suppress procluction royl*" ooai^pror" its workingcapita!' it vttill potentially lead to t"ril" 
"o*yoii"t to go bankrupt. This rerrarcf, oniect is the pr.sunson Textile iv[anuficturer Tbk., PT. Pay-Brothers ii*., ).a pr. Argo ir.i* rot. 7,he purposeihis research is to investigate prediction olt""wniiro*--each of companies examined in the lastthree 

'vears' Banbu(cy inaiyix used here ts the )ttmin z-sioye and springate. The final resurts ofihis research describei that ir. sunson textile urrryo,"iu, itk. and pr. Argo pantes Tbk. re,.,enledhas the pctential io go ban-knpt duringtheperioi of zoogioil. wite pr. pan Brathers Tbk. in2009-2011 by using the Attmin Z-scoie are revealid in a state of gray area. If using method ofSpringate, PT. pan Brothers Tbk otherwise healthy.
K eyw o rd s : B an brup tcy p r e d i c t i oh, A I iman Z_ S c o ri, S pr i n gat e

1 PENDAIIULUAN

Produk tekstil dan garmen merupakan salah satu komoditi ekspor unggulan nonmigasIndonesia' yang diktrim. ke beberap" 
""g*u 

tui;;irp* ,"p"rti ilegara-negara di Amerika danEropa' Namun, terladinya beberapa fllomena selama p.*r*t u* beroperasi ir-ien,vebabkanmenuruxnya penciapaian perusahaan. Penghapusan kuota iekstil di tahun zooi, rriris keuangangiobai di tahun 2aog-2010, dsb.Dari atti-rana t..r.L*,"-aupat.terlihat banyak ketidakpastianselarna perusahaan beroperasi y"ng- dup* menyebabkan kinerja perusahaan meningkat ataumenurun' iika kine{a perusahaan menurun terus-menerus dan-funo;;*;i;;*sahaan tidakcukup kuat' maka dikhawatirka:r perusaha* *.nguiurri r..u*gk*ian. Keba,gkrutan sebagaikegagalan didefinisikan dalam beberapa arti (Acinan ila-n K-urniasih, 2005): yaitu kegagalanekcnomi {econcmic jbirure) d,ank guguiun keuangan 1rn*"itToirure).Perusahaan sangai perlu uituk mempredik-si kebangkrutan, salah satur-rya <ienganmenga:ralisis laporaa keuanganper.isahaan, baik itu berupa iaporan keuangan jangka pendek.



inaupun laporan keuangan j*gku panjang. Dengan mengetahui indikator kebangkrutan sejak

dini akan ada banyak pihak yang bisa diselamatkan. selain itu untuk menganalisis kebangkrutan
perusahaan diperlukan prosedur perhitungan melalui keuangan (Munawir, 20A4.

Selain menggunakan analisis rasio, untuk mengetahui kondisi perusahaan apakah sehat

atau tidak dapat digunakan analisis diskriminan yang pertama kali dikembangkan oleh Edward I.
Altman yaitu analisis diskriminan yang dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan
perusahaan dengan menggunakan 5 variabel yang menghasilkan nilai Z (Z-Score). Z-Score
adalah nilai skor yang ditentukan dari tingkat kemungkian kebangkrutan perusahaan (It4unawir,
2002).

GorCon L,V. Springate (1978) melakukan penelitian yang serupa untuk menemukan

suatu rnodel yang dapat digunakan dalarn mernprediksi adanya potensi kebangierutan perusahaan.

Gordon L.V. Springate akhimya menemukan 4 rasio yang dapat digunakan dalam memprediksi
adanya potensikebangkrutan perusahaan. Keempat rasio tersebut adalah rasio modal kerja
terhadap total aset, rasic laba sebeium bunga dan pajak terhadap total aset, rasio laba sebelum
pajak terhadap total iiabilita:* lancar, dan rasio total penjuaian terhadap totai aset. Keempat rasio

tersebut <iikombinasikan daiam suaiu formuia yarig dirunuskan Gordon L.V. Spnngate yang

selanjutnya terkenal dengan istilah Meiode Springate.' 
Bexiasarkan hai-hai tersebui, maka dapat diketahui bahwa penilaian kinerja perusahaan

sangat penting untuk diiakukan. Dalam kaitan ini rnaka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian mengenai "Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan dan Penerapan Metode
Altman Z-Score danMetode Springate (Studi Kasus PT. Sunson Textile lVlanufacturer, PT.
Pan Brothens, dan PT. Argo Pantes) periode 20O9-ZAli".

Menurut Hastuti (2005), kinerja perusahaan adaiah hasi! banyak keputusan individual
yang dibuat secara tems menerus oleh manajemen. Laporan keuangan merupakan hasil akhil Cari

suatu proses pencatatan, yffig merupakau suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang

terjadi selama tahun buku yang bersangkutan

2. Kajian Pustaka
2.1 Kinerja Keuangan, Laponan dan Keuangan, dan Rasio Keuangan Perusahaan

Menurut Hastuti (2005), kinerja perusahaan adalah hasil banyak keputusan individuai
yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Lapcian keuangan merupakan hasil akirir dari
sualu proses pencata.tan, yang rnerupakan suatu ri-ngkasan dari ti'ansaksi-transe,ksi keuangan yang

terja<ii selarna tahun buku ya;rg bersangkutan. Salah satu alat pentinp dalam melai<rxan analisis

keuangan adalah ciengan rasio keuangan. Berikut rasio-rasio keuanga'r yang digunakan oieh

White et ai. (2002) :

1. Rasio Likuiditas
Konsep mocial kerja atau operasi ini diciasarkan atas kiasifikasi aset dan lictbilities

daiam bentuk kategori ia:rcar dan tidak lancar. Terdapat tiga rasio membandingkan kas

dengan utang lancar untuk mengukur kerva_iiban perusahaan (cash obligctions):



Currentratio

Aktiva Lancar
Kewaiihan Lancar

Cashratio

Kas * Surat Berharga
Kewaiihan Lancar

c. Quick ratio

Alitiva Lancar - persediaan

Kewajiban Lancar

2. Rasio Soivabilitas

Semai<in tinggi proporsi tiebt reiatif terhadap ekuitas meningkatkan risiko
perusahaan' Scbagaimana rasio iainnya faktor industri dan ekonomi sangat
mempengaruhi, baik tingkat debt maupun sifat debt (laahternpo dan tingkai bunga' tetap dan 'rariabel). lviisalnya industri dengan modai yarg intensif cenoerung untr-rk
nrenggunakan tingkat debt .ya',g tinggi untuk mendanai properfit, ptir, end
equipment-nya- Debi untuk merrdanai kegiatan semacarn itu harlrs b.rrif"t jarrgka
panjang agar sesuai dengan jangka waktu aset yang ciperoleh. Debt ratioditunjukkan
dengarr perbandingan :

a. Debt to equity

Total Kewajiban

Modal Sendiri
b. Debt to total capital

Utang Jangka Panjang
Utang Jangka Fanjang - fUoaat Senciiri

-?. Rasio Aktivitas
R-asio aktivitas menggambarkan hubungari antara tingkar operasi per,.rsahaan

(sates) dengan aset yang dibutuhkarr untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan
tersebut' Rasio aktivitas juga dapat digunakan untuk memprediksi rnodal yang
dibuh-iirkan perusahaan (baik untuk kegiatan opirasi maupun jangka panja-ng).
lviisainya tintuk meningkatka,n penjuaian akan membutui:kan iarnbahan aset. Tiga
truah contoh rasio aktivitas:

Penjuaian Bersih

Totai Aktiva

a.

b.

e. Asset Turnover



b. Fixed Asset Turnover

Penjualan Bersih

Tohl Aktiva Tetao

4"

c. Acount Receivable Turnover

Pen!ualan kredit
Piutane Dasans

R.asio Profitabili-,as

R-asio ini disebut juga sebagai rasio rentabilitas yaihr rasio yang cigunakan
untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam -emperoieh laba utu,, k.,.rit*rg*,
profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandrnga:r antara laba iengan aktiva
atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Yang termasuk dalam rario ini adalah :a- Gross Profit Mtargin

Laba Kotor
Penjualan Bersih

b. Net Profit Margin

Laba Sebelum pajak

Total Aktiva

E a rn ing P ow erffMi7ffi me nt

2.2 Nletode Altman LScore
Pengukuran rasio Aitman yiit, 

_ 
unf.rk- mengetahui potensi kebangkruta,rrnenggunakan perhitungan Z-score. Nilai Z-score akan 

"menjelaskan 
kondisi keuanganperusahaan manufaktur yang dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu :I' Untuk nilai Z-score lebih kecii atau sama dengan i,gg (Z-score <r,gg), berartiperusahaan mengarami kesuritan keua,gan dan resi-ik-o tinggi2' Apabiia diperoleh nilai Z-score antara i,gg sampai 2,44 (1,gg < Z-score.i_ 2.99),perusahaan dianggap 

.berada pada daerah abu-abu {grrt orer}. pada kondisi iniperusahaan mengalami masarah keuangan yang harus-aitangani ;.d; p"rr*g**
mana.lemen yang tepat



3 ' ilntuk nilai Z-score leblh besar dari 2,99 (Z-score > 2,99) mernberikan penilaian
bahwa pemsahaan berada dalam keadaan yang sangat sehat.

Prediksi kebangkruan yang diformulasikan Altnaan dalam bentuk persamaan Z-
score: Z = l2Xr + l,4Xz + 33x3 + 0,6)L * l,0X5.Rasio-rasio yang ada dalam formula
tersebut terdiri dari :

1. lV'orking Capital t Total Assets (X1)
2. Retained Earnings / Total Assets (X2)
3 Earning Before Interest and Taxes / Total Assets (X3)
1. Market Yalue cf Equiq,/ Book Value of Totul Liabitities o,4)5. Sales / Total Assets (X5)

2,3 Metode Springote
' Dengan mengikuti prosedur yang dikembangkan Altman, Springate menggunak an step -

wise multiple discriminale analvsis untuk memilih 4 dari 19 rasio keuang* ,** populer
sehingga dapat membedakan perusahaan yang berada calam zona ba:rgkrut atau zona aman.
Model ini ciapat <iigunakan untuk mempredik-si kebangkrutan dengan tingkat keakuratan 91.Soto.

. Perumusan rnodel springare adalah sebagai berikut : s = 1.03-{ + 3.078 + 0.6dc +
0.4D. Rasio-rasio yang a<ia dalam formula tersebut terdiri dari :

l. W'orking Capital / Total Assets (A)
2 Net Profit before lrterest artd Taxes / Totallssals (B)
i. Net, Profit before Taxes / Current Liabilities(C)
4. Sales / Total Asset{D)

Model tersebut mempullyai standar dimarr; perusahaan yang rtrempuryai skcr S > 0,g62
diklasifikasikan sebagai perusahaan sehat, sedangkan perusahaan yang memptrnyai skor S <
0, 862 diklasifi kasikan sebagai perusahaan yang berputensi untuk bangkrut.

Penelitian Terdahulu

Nama
Peneliti

Judul Hasii

2.4

siti
k odiivah

Penerapan analisis
Diskriminan Ahman Untuk
Mernprediksi Tingkat
Kebangkrutan (Studi Kasus
Pada Perusahaan Tekstil Dan
Produk Tekstil dan Produk
Tekstil yang tercatat di BEJ)

F-asio Xi(l/,rrking Capitcl / Totai
Assets), X2(Retairned Earnings /
To t a ! A s s e t s ), X3 (E a r nir-g B,_fa r e
Interest and Taxes / Total Assets)
dan X5(Shle s / Total Assets)
berpen garuh rmtuk menunj ukka,r
pengaruh ierhaiap kinerj a
nentsahaan.

Hasi! dari penelitia-n uri
menunjukkan bahwa tidak ada rasio
keuangan lain yang dapat digunakan

Yulia
Purwanti

Anaiisis Rasio Keuangan
Dalarn Memprediksi Kcrrdisi
Keuangan Financial Distress
Perusa!:aan Manufakhr Y alat untuk
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Peneliti
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Sampel dalam penelitian ini adalah
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2.5 Kerangi<a Berpikir

Laporan keuangan

perusahaan

Hasil Nilai Z

Perbandingan hasi! Z-
Score denganSpirngate

Hasil Ahkir



3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, Penelitian ini dilalcdkan untuk
mengukur kinerja keuangan perusahaan ditinjau dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio
rentabilitas, dan rasio aktivi*.as. Penelitian ini juga bertujum untr:k memprediksi
kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan metode Z-Score dan metode Springate.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufakrur yang bergerak clalam subsektor
tekstil dan garmen yang go-pubiic dar listing di Bursa Efek inclonesia. Sedangkan teicnik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan purposfue
sampling. PT. Sunson Textile Manufacturer, PT. Pan Brothers, dan PT. Argo Pantes diambil
sebagai sampel adalah untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan tersebut dan apa-kah
berpotensi u-ntuk bangic-.rt atau tidak.

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini aoalah data sekunder yaitu data historis
peri:sahaan.

4 Analisis Data dan pembahasan

4.1 ' Hasil Nilai Z
Hasil perhitungan rasio dikalikan dengan standar masing-masing sesuai <iengan

ketentuan Z-score maka aka:i diperoleh hasrl Z-score untuk masing-masing perusah aaan pada
tahun 2A09-2011 sebagai berikut.

Z-score = !.2XI+1,4X2+33X3+0'6X4+1,0X5
PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk.
Taht[r 2u09 : 1,2(0,ici)+1,{(r't)+3,3(0,007)+0,5(c,519)+1,0(0,4g7) = 0,g43
Tahtn2010 :1,2{0,276)+1,4(0)H-3,3(-0,008)+0,6(0.532)+1,0(0,512) :1,1g9
Tahun 201i : 1,2(0,252)+1,3(0)+3,3(-0,035)+0,6(0,538)+1,0(0,478) = 1,2t9

P T. Argo pantes Tbk.
Tahun 2009 : 1,2(-0,068)+1,4(0)+3,3(-0,087)+0,6(0,118)+i,0(0,517) : A,219
Tahun 2010 : 1,2(-0,089)+1,4(0)+3,3(-0,017)+0,6(C,13E)-i.1..0(0,465) = 0,385
Tahun20li : 1,2(0,005)+1,4(C)+3,3(-0,068)+0,6(0,124)+t,0(0,584) : 0,44

PT. Pa-q Brothers Thk.
Tahun 2C09 : 1 ,2(0,0A4)+1,4(0,A24)+3,3(0,055)+0,6(0,C65 )+t,0(i,944): 2,203
Tahun20l0 :1,2(A)10)+1,4(0,022)+3,-?(0,C67)+0,S(0,0d2)+t,0(1,609):2,A66
Tahun 2C11 : i,2(0,227)+1,4(A,277)+3.3(0.065)+0,6(A,092)+1,0(l ,433):2,363

Hasil perhitungan z,-score.Jiatas dapat dilihar di tabel 4.8 berikut.



No. Nama Perusahaan 2009 2010 2011

1. Sunson Textile Ma nufacturer Banskrut Bangkrut Bangkrut

2. Argo Pantes Bangkrut Bangkrgt __ Bangkrut
? Pan Brothers Grev Areo Grev Area Grey Areq

Tabei I
ttrasilZ.Score

Dari tabel diatas terlihat bahrva dalam iiga tahrin teralrkir yaitu dari tahun 2009 sampai

2}ll setiap perusahaan memiliki kondisi keuangan yang berbeda setiap tahunnya. Dua

diantaranya yaitu PT. Sunson Textile Manufacturer dan PT. Argo Pantes dinyatakan berpotensi

untuk bangkruq sedangkan PT. Pan Brothers berada dalam kondisi grey area

Dilihat dari ulu Z-Score yang ada, tiap perusahaan tidak mengalami peningkatan yang

sigiifi-kan. PT. Sunson Textile hanya mengalami peningkatan pada faktor X1 dikarenakan adanya

penurunan pada kewajiban lancar tiap tahur,nya. Sedangkan PT. Argo Pantes tidak rnengaiarni

peninglkatan yang besar. kecuaii pada faktor X1 lang berubah dari modal ke{ia yang negatif

rnenjadi positif. PT. .Argo Pantes nnengalami banyak sekali kerugian tiap tahunnya

mengakrbatkan meningkatnya ootensi perusahaan untuk bangl''rut. PT. Parn Broihers beracia

dalam kondisi yang lebilr baik tlibandingkan kedua perusahaan <iiatas, Cikarenakan niiai Z yang

menunjukan beraCa di posisi grey area.

Kelima .,,ariabel yang digunakan untuk menghitung nilai Z-score suatu perusahaan

perbankan yaitu (Xyll{orking Capitai to Total Assets, (Xz) Retained Earning to Total Assets,

(X3)Earning Before Interest and Tares to Total Assets, (XalMarket Value of Equity to Book

Value of Tatal Liabilities,(,{s\ Sales to Tatal Assets.Antara vadabel yang satu dengari yang

lainnya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi nilai modal kcrja yang besar

memnjukkan produktivitas ak:tiva perusahaan yang mampu menghasilkan laba usaha yang besar

seperti yang diharapkan perusahaan perbankan.-Dengan meningkatnya laba usaha perusahaan

maka akan menarik invcsior untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebr:t sehingga

iaba ditahar-r perusahaan akan mengalarni peningkatan. Ivleningfuaftrya laba ditatran dan modal

kerja vang dimilki perusahaan akan niendorong meningkehrya total peniualan perusahaan

perbankan. Begitu pula seb'aliknya, jika ruodal kerja yang dimiliki perusa-haan semakin kecil
maka perusahaan akan memperoleh laba yang kecil pr1|3. Jika perusahaan mengalami hai seperti

ini n:aka akan mendorong pada teqjadinya kesulilan keuangan dan jika keadaan ini terus

i-rerl anj ui maka perusahaan akan mengal ani i kebangk:utan.

4.2 Proses dan Hasil Pernbahasan Metode Springale

4.2.7 Hasil Nilai S

Setelah mendapatkan nilai A, B, C, dam D kita dapat rnengapiikasikan niiai-nilai

tersebr:t ke dalam rdmus niodei springate uniuk mendapatkan nilai S yang menunjukkarr apakah

perusairaan terniasuk dalam kriteria bangknrt atau tidak bangkrut. Berikuta dalah hasii

perhitungan nilai S pada mode! springate.

S = !,03A + 3,078 + 0,66C + 0'4D



PT. S',.rnson Textile Marrulacturer I bk.
Ta-hun 2009 : 1,03(C,l0l)+1,07(0 ,007y0,66(0,1l3)+0,4(0,4g7 ) : 0,395T'ahun 2010 : 1,03(0,276)+3,07(-0,00g)+0,66(0,059)_t 0,4(0,51 2)= 0,504'fahun20ll : 1,0310,252)+1,07(_0,035)+0,65(_0,115)+0,4(0,47g) __ 0,26g

P T. Argc pa.ntes Tbk.
Tahu.n 2009 : 1,03(-0,06g)+3,07(_0,0g7)+c,66(_0,343)+0,419,517'
Tahun 20l0 : 1,03(-0,089F3,07(_0,017)+0,66(0, l7g\.r0,4(C,165)
Tahun 20i I : 1,03(0,005)+3,07(-0,06g)+0,66(_0,571)+0,4(0,5g4)

= -0,356
: -0,A'/6
: -0,34J

PT. Pan Brcthers Tbk.
Tahun 2009 : i,03(0,004)+j,07(0,055)+0,66(0,059)+0,4(1,944) = 1,0t7
Tahun 2010 : 1,A3(A)4C)+3,07(0,067)+0,66(0,081F0,4(1, 609) : 1,047
Tahm 201 I : 1,,A3(0,227)+3,07(A,065)+0,66(0,1 l5)+C,411, 433) = 1,0g2

I{asil perhituagan nroder springaie dapat dirihat ciaiim tabei 2 berikur

Tabel 2

ITasil Springate

2009

Hasil rneiodc sprlngate diatas menyatakan bahwa sekali iagi pr. S,-rnson fextileManufacturer da'r PT' fugo ,Dantes din;ratakan dalam kondisi berpotensi untuk bangkrut. Hal inisebagian besar disebabkan oleh banyalorya kerugian yang dialami oleh kedua perusahaantersebut' sehingga kemampuan perusahaan untuk mencuri tuuu sangat kurang. Faktor lain yangmenyebabkan perusahaan dinyatakai-r berpotensi untuk bangi<rut iarah kurangnya kemampua,perusaliaa-n untL;k mernenuhi kcwajiban Iancar dan penurunan cadangan kas.
Sebaliknya PT' Pan Brothers dinyatakan sehat, dikarenakan perusahaa. dapatmemperkuat kinerja keuangartnya ciari tairun ke tahun mulai daripenuruneur kewajiban lancarnya.seria psnillgkatan peniuaian yang signilikan tiap tahunnyi. Faktor iainnya irl:li per.1s:,liaait dirp3ri;r':ngeir''la aset iancar dengan baii: seh;ngga n=ningk.,."t;rp ,rr-,unrl),a.

Ikrut
iuut_
Sehat

3. I Pan Br.others

!Bie-r=--



5. Kesirnpulan clarr Saran
Metocie Alhnan z-Score dm springate clapat memprediksi keadaan penrsahaanrnarui'aktrr di lndonesia' Melihat hasil perhitungan yang ada, 2 dari 3 perusahaan yang ditelitidinyatakan berpotensi urtuk bangkrut yaitrr, pT. Sunson textile Manufacture dan pT. Argo

Pantes' Fial ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan perusaha.rn dalam mengelola keuanganperusahaa'r' Beberapa masalah ya:rg ada ialah terjadinya penurunan aset lancar setiap tahururya.Hal ini mengakibatkan perusahaan sangat sulit unak melunasi kewajibannya. Selain itu,
kerugian yang dialami kedua nerusahaan ini sangat besar setiap tahunnya, seiringga perusahazur
sangat sulit untuk berkernt,ang. SedeLngkan untr& PT. Pan Brcthers dinyatakarr berada dalarn
koncisi EreY area dalarrr metode Z-Score, dan dilryatakan sehat dalam metode Springaie.
Perusahaan ini sangat baik dalam mengelola keuangannya dari tahun ke tahun. Hal ini ditu.jukan
dari kemampuan perusahaan dalam rneningkatkan asetnya dan mengontrol kewajibannya agar
tidak terjacii penurunan pada nilai variabei kebanglirutan.

Dalam variabei yang digunakan dengan mode! Aitman meilerlukan perhatian ),ang seluskhususnya dari pihak intern pen:sahaa.r. Berdasarkan t"ri-priun ;;;r;;ul"uritnlro pii.,otmanajemen per:sahaan lcbih bcrhati-hati caiam hal o,rnuj"*., asctnya jangan sampai ar,;sn:odai kerja yang dihasilkan i'nenjadi negatif. Bia,va-biaya operasionai pen:sahaan juga perl,-rdipei'hatikan penggunaannya agar lebili efisien janian sampai iebih besar daripacia pencapatanyang <i ih asi lkan oieh per,;saJraan.
Berdasaltan anaiisis kebangkr.rtan PT. Sunson iexiile Manutacture tian pT. Argo pantes

han-rs 'Japat lebih mengcntrol. akan kewajibannya agar tidak terjadi penurunan pada niiai ..zariabel
kebangkrutan, penurunan pada variabei - variatel kebangkrutan yang ierjadi pacla periode 2009-2011 dikarenakan penirrgkatan kewajiban yang tidak diiringi dengan peningkatan patJa kiperjaperusahaan.
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