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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting untuk 

kelangsungan perekonomian masyarakat di Indonesia ini, untuk meningkatkan 

kemakmuran masyarakat. Dengan menyalurkan dana tersebut melalui kredit  atau 

pinjaman yang di berikan kepada masyarakat dan dalam bentuk lainnya. Apalagi  

perbankan sebagai suatu lembaga penentu penggerak keuangan dalam 

perekonomian Indonesia ini.  Di tambah lagi gerak perekonomian sekarang yang 

masih melambat, dan banyaknya lembaga keuangan yang dapat meningkatkan 

persaingan yang semakin ketat. Persaingan pasar perbankan di Indonesia pun 

semakin meningkat, dimana perbankan harus  mampu meningkatkan kepercayaan 

masyarakat dengan cara meningkatakan kinerja perbankan di Indonesia agar 

masyarakat dapat berinvestasi di Indonesia. Tanpa memilih untuk berinvestasi di 

luar negeri. Oleh karena itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya 

lembaga keuangan. Pengamat memberikan gambaran tentang kondisi perbankan 

di seluruh dunia saat ini.  

Krisis kecil pada perekonomian global telah mengguncang bisnis 

perbankan hingga memicu kerugian besar. Menurut Pengamat Valas Farial Anwar 

saat dihubungi Liputan6.com perlambatan ekonomi menyebabkan bisnis bank 

merosot, kredit macet meningkat, penyaluran kredit. Imbasnya menurut Farial, 

perbankan terpaksa mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para 

karyawannya. Kondisi tersebut bukan saja terjadi di Indonesia, tapi juga di 
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Amerika Serikat (AS), Eropa, dan negara lainnya. Itu wajar saja, karena terkena 

dampak dari krisis ekonomi global. Kalau ekonomi bermasalah, bank-bank yang 

menyalurkan kredit ikut bermasalah. Banyak perbankan di Indonesia sekarang ini 

memilih mengerem penyaluran kredit ke korporasi dengan nilai miliaran sampai 

triliun rupiah. Hal ini dilakukan sebagai respons situasi perekonomian 

yang  sedang bergolak. 

Tabel 1.1  

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan NPL 

Keterangan 

Tahun 

2015 2016 

NPL 2,7 % 2,8 % 

Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia 

5 % 4,92 % 

Sumber : Finance.Detik.com (2016) 

Dibuktikan  pada akhir maret di bulan lalu atau kuartal 1-2016, rasio kredit 

mengalami permasalahan (Non Performing Loan) perbankan Indonesia 

mengalami kenaikan sebesar 2,8% dari akhir tahun 2015 yang mencapai  2,7%, 

kenaikan terjadi karena kondisi perekonomian yang melambat. Pada kuartal 1-

2016, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92%, melambat dari kuartal IV-2015  yang 

masih diatas 5%. Sejumlah perbankan memang tertekan labanya di kuartal 1-

2016, karena harus membuat pencadangan akibat NPL yang mengalami kenaikan 

NPL sepanjang kuartal 1-2016 di sampaikan oleh Deputi Gubernur Bank 

Indonesia (BI) Erwin Rijanto (2016). 
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Tabel 1.2  

 Perubahan Tingkat Laba Bersih dan NPL (dalam bentuk triliun) 

Nama Bank 

Laba Bersih Tingkat 

Kenaikan / 

Penurunan 

Rasio  NPL 

2014  2015  2014  2015 

PT. Bank Mandiri Tbk 19,9  20,3  + 2,3 % 2,15 % 2,6 % 

PT. Bank Negara Indonesia 

Tbk 
10,8  9,1  -15,9 % 2 % 2,7 % 

PT. Bank Rakyat Indonesia 

Tbk 
24,2  25,2  + 4,3 % 1,69 % 2,02 % 

PT. Bank Tabungan 

Negara Tbk 
1,15  1,85  +  62 % 4,01 % 3,42 % 

Sumber : Katadata (2016) 

Dari banyaknya bank di Indonesia, bank BUMN yang banyak diminati 

oleh masyarakat, dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang 

dimiliki pemerintah, dimana yang termasuk bank BUMN adalah Bank Negara 

Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) 

dan Bank Mandiri. Bank milik pemerintah merupakan bank terbesar di Indonesia. 

Sepanjang tahun 2015, PT. Bank Mandiri Tbk mncetak laba bersih sebesar Rp 

20,3 triliun. Jumlahnya hanya naik 2,3 persen dibandingkan pencapaian tahun 

sebelumnya sebesar 19,9 triliun. Pencapaian itu terganggu oleh pembengkakan 

rasio kredit bermasalah (groos) sebesar 2,6 persen. Angkanya naik 21,1 persen 

dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 2,1 persen dan merupakan rasio NPL 

tertinggi dalam enam tahun terakhir. Sedangkan NPL net juga naik dari 0,81 

persen menjadi 0,9 persen. Bank mandiri harus menambah provisi atau cadangan 

kerugian penurunan nilai (CKPN) untuk mengantisipasi kredit bermasalah karena 

kekhawatiran perlambatan ekonomi akan mempengaruhi kemampuan debitur 

membayar utangnya, tercatat pencadangan Mandiri tahun lalu naik lebih dari dua 
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kali lipat dari Rp 5,53 triliun pada tahun 2014 menjadi 12,04 triliun, kata Direktur 

Utama Bank Mandiri Budi Gunandi Sadikin dalam acara paparan kinerja 2015 

Bank Mandiri. Rasio NPL tahun lalu naik karena pengaruh perlambatan ekonomi 

di dalam negeri dan ekonomi cina. Akhir Januari lalu PT. Bank Negara Indonesia 

Tbk (BNI) telah melansir kinrja keuangan 2015. Laba bersih bank pelat merah ini 

anjlok 15,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 9,1 triliun dan 

tahun 2014 sebesar 10,8 triliun. Meski mampu memacu pertumbuhan kredit 

sebesar 17,5 persen, kinerjanya terpukul oleh pembengkakan kredit bermasalah. 

Tahun lalu, kredit bermasalah BNI naik dari RP 5,1 triliun menjadi Rp 8,3 triliun, 

dengan peningkatan rsio NPL dari 2 Persen menjadi 2,7 persen. Alhasil CKPN 

BNI melonjak hampir dua kali lipat dari Rp 6,7 triliun menjadi Rp 11,7 triliun. 

Katadata (2016). 

Sementara itu, dalam publikasi kinerja keuangan 2015 pada awal  Februari 

lalu, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatat laba bersih sebesar Rp 25,2 

triliun atau cuma naik tipis 4,3 persen dari tahun sebelumnya sebesar 24,2 triliun. 

Rasio NPL  naik dari 1,69 persen menjadi 2,02 persen. Tahun ini kondisinya 

diperkirakan belum berubah seperti 2015. Manajemen BRI memperkirakan, 

pertumbuhan laba bersih cuma sekitar 3-5 persen. Sedangkan rasio kredit 

bermasalah naik diperkirakan naik menjadi 2,1 persen hingga 2,4 persen 

Katadata(2016). PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat laba bersih 

sebesar Rp 1,85 Triliun pada tahun 2015. Angka itu melonjak 62 persen 

dibandingkan laba tahun 2014 yang sebesar Rp 1,15 Triliun. Penyaluran kredit 

selama tahun 2015 mencapai Rp 139 Triliun, tumbuh 19,88 persen dibandingkan 
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tahun 2014 senilai Rp 115,916 Triliuan. Kinerja Bank BTN  tahun 2015 berada di 

atas rata-rata industri perbankan nasional, direktur utama Bank BTN Maryono 

dalam paparan kinerja. Finansial bisnis.com (2016)  

Bank milik pemerintah merupakan bank yang banyak dipercayai oleh 

masyarakat dengan menanamkan modalnya kepada bank tersebut dalam bentuk 

tabungan. Selain itu bank pemerintah yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia 

(BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) 

termasuk 10 bank yang terbesar di Indonesia dengan aset yang terbesar. Kinerja 

perbankan memang melambat seiring pelemahan ekonomi nasional. Namun, 

ditengah kondisi ini, bank kelas kakap masih bisa menggenjot pertumbuhan aset. 

Contohnya, BRI hingga september tahun 2015 total aset konsolidasi bank pelat 

merah ini termasuk anak usahanya mencapai Rp 802,2 Triliun.  

Pada posisi pertama masih ditempati oleh Bank Mandiri dengan total aset 

mencapai Rp 905,76 Triliun atau tumbuh 13,48 persen dibanding periode sama 

tahun 2014 yang mencapai Rp 798,16 Triliun. Posisi kedua Bank Rakyat 

Indonesia dengan total aset 802,30 Triliun, yang ketiga BCA dengan total aset 

584,44 Triliun, Bank Negara Indonesia terdapat pada posisi keempat dengan total 

aset 456,46 Triliun dan Bank Tabungan Negara berada pada posisi kesembilan 

dengan total aset sebesar 166,04 Triliun (Kompas,2015). 

Sedangkan laba yang dibukukan oleh bank milik pemerintah 2014 

mencapai Rp 56 Triliun atau naik 12,07 persen dari laba di 2013 yang mencapai 

49,97 Triliun. Sementara, bank milik swasta hanya mencatat total laba Rp 26,13 
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atau turun 7,06 persen dari perolehan laba di akhir 2013 yang sebesar Rp 28,12 

Triliun (Kompas,2015). 

Disisi lain perbankan harus memperhatikan setiap resiko yang akan terjadi, 

terutama dalam menyalurkan kreditnya diperlukan analisa yang sangat mendalam 

dan akurat  dalam penyaluran kredit yang tepat. Jika dalam penyaluran kredit yang 

disalurkan kepada masyarakat terlalu besar dan tidak dibayarkan kembali pada 

tepat waktu, maka akan menimbulkan kredit macet. Yang dapat mempengaruhi 

tingkat kesehatan dari perbankan. Perekonomian yang melambat dapat 

mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar akan mengalami penurunan dan 

Bank Indonesia susah untuk mengatur suku bunga, perekonomian yang melambat 

berdampak pada lembaga keuangan. Dimana kemampuan masyarakat untuk 

menabung akan berkurang dan meningkatkan pinjaman masyarakat, oleh karena 

itu NPL akan meningkatkan karena susahnya kemampuan masyarakat dalam 

membayar pinjamannya. Dan menimbulkan penarikan dana secara besar – besaran 

yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan. 

Menurut UU nomor 37 tahun 2004 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan 

kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan 

dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim. 

Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Diperjelas pada pasal 2 

ayat (1) bahwa apabila debitor  yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak 

membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,  

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik  atas permohonannya sendiri 

maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya (ekon.go.id)  
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Kebangkrutan itu terjadi dapat disebabkan karena adanya masalah 

keuangan yang terjadi dalam perusahaan tersebut yang tidak dapat diselesaikan 

dengan baik. Kebangkrutan merupakan ketakutan bagi masing-masing 

perusahaan, oleh karena itu dibutuhkan analisis masalah kebangkrutan untuk 

mengantisipasi terjadinya suatu kebangkrutan dimasa yang akan datang. 

Kegagalan dalam sebuah perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi 

perusahaan dalam mencapai suatu keuntungan yang diinginkan perusahaan dapat 

diartikan sebagai kebangkrutan. Elmabrok et al (2012) dalam Ni Made dan Maria 

(2013) berpendapat bahwa kebangkrutan atau kegagalan keuangan terjadi ketika 

jumlah kewajiban melebihi nilai wajar aset atau ketika kewajiban lancar melebihi 

aktiva lancar. Kebangkrutan atau kegagalan keuangan yang dialami oleh sebagian 

besar perusahaan dapat berdampak buruk terhadap perekonomian dunia (Juni 

Li,2012 dalam Ni Made dan Maria ; 2013). Pada analisis ini lebih menekankan 

pada tingkat kebangkrutan perbankan dengan  menggunakan beberapa metode, 

kemampuan perusahaan dalam membiayai operasional perbankan serta 

kewajiabannya dalam membayar utang – utangnya.  

Kebanyakan perbankan dalam melihat potensi kebangkrutan pada setiap 

bank hanya menggunakan 1 metode yaitu model RGEC pengganti dari model 

CAMELS berdasarkan peraturan dari bank Indonesia. Dimana ada beberapa 

metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi potensi kebangkrutan perbankan. 

Dalam penelitian ini dalam melihat tingkat kesehatan suatu bank, dapat 

dilihat menggunakan rasio keuangan dengan metode RGEC yang diubah dari 

CAMELS menjadi RGEC berdasarkan peraturan bank Indonesia 13/12/PBI/2011, 
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maka sistem penilaian analisis kesehatan bank pun diubah dari CAMELS menjadi 

RGEC yang meliputi Profil Risiko ( Risk Profil) dengan indikator penilaiannya 

NPL (Non Performing Loan) untuk melihat resiko kredit bermasalah dan LDR 

(Loan to Deposit Ratio) yang digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam 

membayar kembali kewajibannya kepada para nasabah yang telah menanamkan 

modalnya dalam bentuk kredit yang diberikan, Good Corporate Governance 

(GCG) di ukur dengan menggunakan self Assesment pada laporan tahunan bank 

yang di publikasikan melalui Bursa Efek Indonesia, Rentabilitas (Earnings) 

diukur dengan menggunakan ROA (Return On Asset) untuk melihat kemampuan 

bank dalam memperoleh keuntungan. NIM (Net Interest Margin) untuk 

menunjukkan perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap total aset 

produktif, Permodalan (Capital) diukur dengan menggunakan CAR (Capital 

Adequacy Ratio) untuk melihat kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 

menunjang aktiva mengandung atau menghasilkan resiko. 

Metode lainnya dengan menggunakan model Altman Z Score merupakan 

suatu alat yang digunakan untuk memperhitungkan dan menggabungkan sejumlah 

rasio keuangan tertentu dalam perusahaan sehingga menghasilkan skor tertentu 

yang kemudian menjadi acuan untuk menunjukan tingkat kegagalan suatu 

perusahaan (Hanif;2015). Z-score pertama kali diperkenalkan oleh Edward 

Altman yang dikembangkan untuk menentukan kecenderungan kebangkrutan 

perusahaan dan dapat juga digunakan sebagai ukuran dari keseluruhan kinerja 

keuangan. Hal yang menarik tentang Z-score adalah keandalannya sebagai alat 

analisis tanpa memperhatikan bagaimana ukuran perusahaan. Meskipun, 

http://www.idx.com/
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seandainya perusahaan sangat makmur, bila Z-score menunjukkan nilai yang 

kurang baik, maka perusahaan harus berhati-hati. Bila perusahaan memiliki 

kinerja keuangan yang sehat berarti perusahaan dapat berkembang baik dan bila 

perusahaan dalam keadaan yang tidak sehat maka perlu diwaspadai karena 

berisiko tinggi menuju kebangkrutan menurut Darsono, et al. (2004) dalam Hanif 

(2015). Altman Z-Score dimana indikatornya terdiri dari Working Capital/Total 

Asset, Retained Earning/Total Asset, Earning Before Interest and taxes/Total 

Asset, Market Capitalization/Book Value of Total Debt dan Sales/Total Asset. 

Model Springate memiliki indikator terdiri dari Working Capital/Total Asset, Net 

Profit Before Interest and Taxes/Total Asset, Net Profit Before Taxes/Current 

Liabilities dan Sales/Total Asset. Model Zmijewski memiliki indikator yang 

terdiri dari ROA, Leverage (Debt Ratio) dan Likuiditas (Current Ratio). Dan 

Model Grover memiliki indikator yang terdiri dari Working Capital/Total Asset, 

Earning Before Interest and Taxes/Total Asset dan Net Income/Total Asset.   

Rasio keuangan sangat bermanfaat dalam menilai tingkat kondisi 

perbankan. Kemampuan perusahaan memperoleh modal, kualitas aset, kualitas 

manajemen dapat dilihat dengan menggunakan rasio keuangan. Dengan dilakukan 

penilaian dalam perbankan, maka perbankan dapat melakukan perbaikan, baik 

dalam manajemennya, kinerja perbankannya untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat. Sehingga perbankan dapat mencegah terjadinya kebangkrutan. 

Penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian yang berkaitan 

masalah tingkat kebangkrutan dengan hasil berbeda-beda, menggunakan beberapa 

metode, diantaranya : Yoseph (2011) menyatakan bahwa analisis kebangkrutan 
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menggunakan model Altman Z score tahun 2005-2009 berpotensi bangkrut, 

model Springate pada tahun 2005, 2006, dan 2009 tidak berpotensi bangkrut 

sedangkan tahun 2007 dan 2008 berpotensi bangkrut dan model Zmijewski tahun 

2005-2009 tidak berpotensi bangkrut. Mila (2012) menyatakan bahwa model 

Zmijewski merupakan model prediksi yang lebih akurat daripada model Altman Z 

Score dan model Springate, dikarenakan model Zmijewski lebih menekankan 

terhadap hutang untuk memprediksi delisting. Semakin besar nilai hutang maka 

akan semakin akurat diprediksi sebagai perusahaan delisting. Sedangkan model 

Altman dan Springate lebih menekankan pada nilai Profitabilitasnya. Menurut 

Mila (2012) semakin kecil nilai profitabilitasnya maka semakin akurat diprediksi 

sebagai perusahaan delisting.  Tetapi Syamsul dan Atika (2008) menyimpulkan 

bahwa model prediksi Altman merupakan prediktor terbaik diantara ketiga 

prediktor yang dianalisa yaitu model Grover, model Zmijewski dan model 

Springate. Kosasih (2010) menyatakan tidak terdapat perbedaan antara hasil 

analisis menggunkan model Altman dengan Foster pada perusahaan Textile dan 

Garment Go-Public di BEI. 

 Penelitian ini mengacu pada Penelitian dari Enny (2015) tentang 

Penggunaan model Zmijewski, Springate, Altman Z Score dan Grover dalam 

memprediksi kepailitan pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan penelitian dari Ni Made dan Maria (2013) tentang Prediksi 

kebangkrutan dengan model Grover, Altman Z-score, Springate dan Zmijewski 

pada perusahaan Food and Beverage di Bursa Efek Indonesia. Serta melakukan 

penambahan  satu model RGEC yang di ambil dari penelitian Rina dan Ardian 
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(2014) tentang analisis tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC pada Bank 

BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

menggunakan 5 model yaitu RGEC, Altman Z Score, Zmijewski, Springate dan 

Grover untuk melihat apakah ada perbedaan dari masing-masing model untuk 

mendeteksi kebangkrutan perbankan serta model mana yang lebih akurat untuk 

digunakan dan objek penelitiannya yang berbeda, penelitian sebelumnya 

melakukan penelitian di perusahaan transportasi dan food beverage yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di 

perusahaan perbankan milik pemerintah Indonesia. Serta persamaan dari 

penelitian sebelumnya periode penelitian yang sama 5 periode  2011-2015. Serta 

adanya penambahan metode penelitian dengan menggunakan uji Chi Square 

untuk melihat tingkat signifikan perbedaan masing-masing model dengan statistik 

menggunakan aplikasi spss 16.0. Dengan melihat laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh masing-masing perbankan milik pemerintah periode 2011-2015 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia untuk melakukan penelitian ini.  

Motivasi dalam melakukan penelitian ini adalah : Model RGEC (Risk 

Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital)  merupakan model yang 

dikeluarkan oleh bank Indonesia untuk mendeteksi tingkat kesehatan perbankan, 

padahal ada beberapa model yang lain bisa untuk mendeteksi kesehatan 

perbankan tersebut. Maka tujuan penulis agar perbankan tidak terfokus pada satu 

model bisa menggunakan model yang lain, padahal model selain RGEC (Risk 



12 
 

 
 

Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) juga bisa untuk melihat 

tingkat kesehatan perbankan. 

Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu dari Lili dan Trisnadi (2015) 

terdapat perbedaan hasil analisis antara kelima model analisis kebangkrutan yang 

digunakan pada penelitian ini. Sedangkan penelitian Ni Made dan Maria (2013) 

adanya perbedaan signifikan antara model Grover dengan model Altman Z Score, 

model Grover dengan model Springate, serta model Grover dengan Zmijewski 

serta tingkat akurasi tertinggi yang diraih model Grover kemudiaan disusul oleh 

model Springate, model Zmijewski dan terakhir model Springate, model 

Zmijewski dan terakhir model Altman Z Score. Oleh karena itu penulis 

termotivasi untuk melakukan penelitian ini dikarenakan adanya perbedaan hasil 

dan terpaku pada satu model saja.  

Dari latar belakang diatas peneliti  dapat menarik kesimpulan untuk 

melakukan penelitian terhadap “ANALISIS DETEKSI POTENSI 

KEBANGKRUTAN PERBANKAN PADA BANK MILIK PEMERINTAH 

PERIODE 2011-2015”. Penelitian ini menggunakan uji beda rata-rata, Chi 

Square serta pengujian tingkat keakuratannya. Dimana Peneliti bertujuan untuk 

melihat apakah ada perbedaan hasil dari model RGEC (Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earnings, Capital), model Altman Z Score, model 

Springate, model Zmijewski dan model Grover yang digunakan untuk mendeteksi 

potensi kebangkrutan perbankan milik pemerintah  yang ada di Indonesia yaitu 

Bank Mandiri Tbk, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, Bank Negara Indonesia 

(BNI) Tbk, Bank BTN Tbk  dan untuk mengetahui model manakah yang lebih 
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akurat. Sehingga perbankan dapat menggunakan beberapa model untuk 

menganalisa tingkat kebangkrutan perbankan tanpa berfokus pada satu metode 

saja.   

1.2 Rumusan Masalah 

Dari Latar Belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah ada perbedaan tingkat deteksi potensi kebangkrutan 

Perbankan Pemerintah dengan menggunakan model RGEC (Risk 

Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital), Altman Z 

Score, Springate, Zmijewski dan model Grover pada Perbankan milik 

Pemerintah ? 

2. Manakah model yang terefektif dari model RGEC (Risk Profile, Good 

Corporate Governance, Earnings, Capital), model Altman Z Score, 

model Springate, model Zmijewski dan model Grover dalam 

mendeteksi tingkat kebangkrutan perbankan milik Pemerintah  ? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui perbedaan tingkat deteksi potensi kebangkrutan 

Perbankan Pemerintah menggunakan model RGEC (Risk Profile, 

Good Corporate Governance, Earnings, Capital), model Altman Z 

Score, model Springate, model Zmijewski dan model Grover 

Perbankan milik Pemerintah  

2. Untuk mengetahui model yang terakurat dari model RGEC (Risk 

Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital), model 
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Altman Z Score, model Springate, model Zmijewski dan model 

Grover dalam mendeteksi tingkat kebangkrutan perbankan milik 

Pemerintah  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk Peneliti, Penelitian ini dapat memberi informasi kepada peneliti 

dan menambah wawasan serta sebagai syarat untuk menyelesaikan 

tugas akhir.  

2. Untuk Masyarakat, penelitian ini dapat menambah informasi 

mengenai keadaan dari suatu perusahaan. 

3. Untuk Pemerintah, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan 

perbaikan perekonomian di Indonesia ini menjadi lebih baik, otomatis 

dapat memberikan dampak yang baik juga terhadap perbankan. 

4. Untuk Akademis, penelitian ini dapat menambah informasi 

pembelajaran, dimana tidak fokus dalam satu model saja untuk 

menentukan tingkat kebangkrutan dari suatu perusahaan. 

5. Untuk Perusahaan, penelitian ini bisa digunakan untuk  melihat 

tingkat kesehatan dari perusahaan dengan menggunakan berbagai 

macam model, yang tidak terpaku pada satu model saja. Dan sebagai 

antisipasi untuk perusahaan yang sedang mengalami pailit untuk dapat 

memperbaikinya. Sehingga dapat menentukan langkah yang tepat 

untuk kemajuan dari perusahaan serta untuk pengambilan keputusan 

yang lebih baik. 
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6. Untuk Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan informasi untuk kedepannya. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi kedalam enam 

bab dengan sistematika sebagai berikut ini  

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan Bab landasan teori yang berisikan teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian diantaranya tentang 

perbankan, kebangkrutan, laporan keuangan, pandangan 

islam, tinjauan pustaka sebelumnya juga terdapat penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitan. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Membahas Metodologi Penelitian yang mencakup lokasi dan 

waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan 

data, defenisi operasional variabel dan teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas masalah prediksi kebangkrutan perbankan 

menggunakan model RGEC, model Altman Z Score, model 

Springate, model Zmijewski, dan model Grover, analisis 
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dengan menggunakan uji beda rata-rata, serta melihat model 

yang terakurat untuk mendeteksi tingkat kebangkrutan 

perbankan. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan ringkasan dari hasil 

penelitian dan pembahasan, saran dan rekomendasi tentang 

perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang 

terkait dengan masalah temuan pada penelitian ini. 


