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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di seluruh negara, banyak 

roda- roda perekonomian terutama sector riil digerakkan oleh perbankan secara 

langsung maupun tidak langsung.Perbankan di Indonesia memegang peranan teramat 

penting, terlebih negara Indonesia termasuk negara yang sedang membangun di 

segala sektor. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 4 Undang- Undang No 10 tahun 

1998, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak. Maka sangat penting untuk 

melakukan pengawasan terhadap perbankan agar berjalan sebagaimana mestinya. 

Salah satunya dengan melakukan penilaian terhadap keadaan keuangan perusahaan 

perbankan (Rini Sri Hajanti, 2011 : 1) 

 Industri perbankan berkembang dengan pesat pada tahun 1988-1996 dengan 

adanya deregulasi yang berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap 

financial market dan mendorong perbankan kearah kompetisi (persaingan) yang 

efisien dan sehat dengan kemudahan dalam mendirikan bank.Oleh karena itu jumlah 

bank semakin mengalami kenaikan serta menciptakan berbagai produk- produk 

perbanka yang inovatif. Pada kenyataannya banyak bank yang kurang hati- hati 
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dalam persaingan antar bank dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan 

dalam bentuk kredit sehingga menyimpang dari aturan- aturan yang berlaku dalm 

industry perbankan. Akibatnya banyak terjadi kredit macet yang merugikan para 

nasabah deposan dan investor ( Lukman Dendawijaya dalam Chandra Halim, 2015). 

 Dalam artikel “ Museum Bank Indonesia” menjelaskan bahwa sejak juli 1997 

telah terjadi krisis moneter yang menggoncang sendi- sendi ekonomi dan politik 

nasional. Bagi perbankan krisis telah menimbulkan kesulitan likuidasi yang luar biasa 

akibat hancurnya Pasar Uang antar Bank (PUAB).Sebagai lender of the last resort BI 

harus mampu mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan pembayaran untuk 

mempertahankan kelangsungan ekonomi nasional. Nilai tukar rupiah terus merosot 

tajam., pemerintah melakukan tindakan pengetatan rupiah melalui kenaikan suku 

bunga yang sangat tinggi dan pengalihan dana BUMN/ yayasan dari bank bank ke BI, 

serta pengetatan anggaran pemerintah. Ternyata kebijakan tersebut membuat suku 

bunga pasar menjadi melambung tinggi dan likuiditas perbankan menjadi kering yang 

menimbulkan bank kesulitan likuiditas. 

 Kondisi ini mendorong hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank 

sehingga terjadi bank run atau penarikan dana masyarakat secara besar- besaran dari 

perbankan sehingga sebagian besar bank mengalami kesulitan likuiditas dan 

menciptakan krisis keuangan, inflasi pada tahun 1998 mencapai sekitar 80% sebagai 

dampak langsung dari imported inflasi karena depresiasi nilai tukar yang sangat 

tinggi. Didororng oleh International Monetary Fund (IMF) untuk mengambil 
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kebijakan dengan suku bunga tinggi, maka suku bunga simpanan dan kredit pada saat 

itu mencapai sekitar 60%. Pemulihan sistem keuangan akibat krisis memakan waktu 

yang cukup lama, hal ini terindikasi terjadinya penurunan pasokan kredit akibat 

merosotnya kemauan bank untuk menyalurkan kredit (credit crunch ), dimana 

intermediasi keuangan khususnya dari perbankan relative sangat kecil dengan loan 

deposit ratio hanya berkisar 25- 50% sampai dengan tahun 2003. Kondisi ini terjadi 

mengingat pada saat krisis,  Non Peforming Loan (NPL) yang terjadi di perbankan 

sangat tinggi mencapai sekitar 50%, jauh di atas batas maksimal kredit macet sebesar 

5%. ( Simorangkir. 2014 : 471) 

 Pada tahun 2008, peningkatan risiko sistemik kembali muncul ke permukaan 

ketika Amerika mengalami krisis keuangan akibat dari subprime mortgage.Krisis ini 

menyebabkan seluruh sistem keuangan termauk beberapa pasar dan institusinya di 

negara lainnya secara simultan menderita kerugian. Di Inodnesia sendiri imbas dari 

krisis lembaga keuangan AS pertama-tama sangat terasa di pasar modal sebagaimana 

ditunjukkan oleh kemerosotan tajam  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) . 

Kemerosotan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ini diikuti pelemahan nilai 

rupiah yang sudah menembus angka  angka Rp. 10.650 seiring penguatan dollar AS 

karena investor mencari perlindungan, terutamadi T bills ( surat berharga) pemerintah 

AS. Pasar obligasi, baim pemerintah ,maupun korporasi juga mengalami tekanan 

yang menimbulkan kerugian besar pada perbankan. 
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 Salah satu dampak krisis keuanga tahun 2008 di industry perbankan nasional 

adalah bank Century (sekarang bank Mutiara). Keputusan pengambilalihan Bank 

Century oleh pemerintah dengan alasan kemungkinan terjadinya dampak sistemik 

dinilai oleh sebagian kalangan tidak wajar. Hal ini mengakibatkan kasus ini yang 

awalnya kasus di wilayah perbankan mulai bergeser arah ke politik  dan memicu 

konflik kepentingan diantara kalangan tertentu. 

 Kesehatan yang  baik dari sektor perbankan merupakan salah satu indikator 

kesiapan suatu negara dalam menghadapi krisis ekonomi. Jika sektor perbankan 

Indonesia mampu maka dampak krisis yang dirasakan akan berkurang. Selain itu, jika 

likuiditas perbankan baik, dana yang mengalir ke masyarakat dalam bentuk kredit 

bank akan lebih lancar dengan lancarnya kredit perbankan maka usaha dan 

perekonomian juga akan lebih baik. 

Bank sebagai lembaga kepercayaan yang memiliki pembiayaan dari berbagai 

pihak dengan jumlah yang cukup besar dan juga menjual sahamnya di bursa dan 

dibeli oleh masyarakat luas (bagi bank yang go public). Maka akan sangat bermanfaat 

apabila masyarakat dapat mengetahui tanda-tanda kesulitan keuangan atau prediksi ke 

arah kebangkrutan bank yang dapat diolah dari laporan keuangan yang 

dipublikasikan. 

Risiko kebangkrutan bagi perusahaan sebenarnya dapat dilihat dan diukur 

melalui laporan keuangan, dengan cara melakukan analisis terhadap laporan 

keuangan yang dikeluarkan oleh perusahan yang bersangkutan. Analisis laporan 
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keuangan merupakan alat untuk mengetahui posisi keuangan serta hasil-hasil yang 

telah dicapai perusahaan.Tingkat kesehatan perusahaan penting artinya bagi 

perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan usahanya, sehingga 

kemampuan untuk memperoleh keuntungan dapat ditingkatkan yang akhirnya dapat 

menghindari adanya kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan.Kebangkrutan 

suatu perusahaan akan menimbulkan beberapa permasalahan yang berhubungan 

dengan pemilik maupun karyawan yang harus kehilangan pekerjaannya.Hal ini 

sebenarnya tidak akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar kalau proses 

kebangkrutan pada suatu perusahaan dapat diprediksi lebih dini yang dapat 

mengurangi risiko terjadinya kebangkrutan tersebut. 

Munculnya berbagai model prediksi kebangkrutan merupakan antisipasi dan 

sistem peringatan dini terhadap financial distress karena model tersebut dapat 

digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasikan bahkan memperbaiki kondisi 

sebelum dan sampai pada kondisi krisis atau kebangkrutan.Hal ini yang mendorong 

perlunya peringatan dini adalah munculnya problematika keuangan yang mengancam 

operasional perusahaan.Faktor modal dan risiko keuangan mempunyai peranan 

penting dalam menjelaskan fenomena kepailitan / tekanan keuangan perusahaan 

tersebut. 

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja bank 

adalah rasio keuangan Capital, Assets, Quality, Management, Earnings, dan 

Liquidity, (CAMEL). Dalam prakteknya di Indonesia CAMEL digunakan sebagai 

indikator penilaian kesehatan bank umum sebagaimana tertuang dalam Peraturan 



6 
 

 
 

Bank Indonesia (PBI) No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 dan Surat Edaran 

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank Umum.( Sri Indriani, 2013) 

Aspek lain yang dianggap mampu merefleksikam kinerja perbankan, dalam 

kaitan mendeteksi potensi kebangkrutan bank yaitunya Market Effect. Diketahui 

bahwa interaksi antara pasar modal dan analisis laporan keuangan tidak perlu 

diragukan lagi.Semakin aktif pasar modal semakin kritis investor menelaah keputusan 

berinvestasi. 

 Pada beberapa dekade ini banyak bermunculan formula untuk menghitung 

resiko kebangkrutan perusahaan antara lain Altman pada tahun 1968 mengadakan 

penelitian untuk menemukan model prediksi kebangkrutan yaitu analisis Multiple 

Diskriminant Analysis (MDA). Analisis ini mengkombinasikan beberapa rasio 

keuangan menjadi satu model sebagai pengukur tingkat kesehatan perusahaan yang 

terdiri dari lima rasio yang kemudian disebut dengan z-score. Ohlson mengemukakan 

formula dan teknik pemilihan sampel yang berbeda dengan Altman.Sampel dipilih 

dengan random sampling dengan menggunakan metodologi multinomial logit.( 

Chandra Halim, 2015) 

 Almilia dan Herdiningtyas (2005) dalam Nurfitriani Kusumah (2016) 

mengemukakan bahwa secara empiris tingkat kegagalan bisnis dan kebangkrutan 

bank dengan menggunakan rasio- rasio keuangan model CAMEL dapat diuji 

sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu : Thomson (1991) 
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dalam Nurfitria (2016) yang menguji mamfaat rasio keuangan CAMEL dalam 

memprediksi kegagalan bank di USA pada tahun 1980an dengan menggunakan alat 

statistic regresi logit. Whalen dan Thomson (1988) dalam Nurfitria (2016) 

menemukan bahwa rasio keuangan CAMEL cukup akurat dalam menyusun rating 

bank. Di Indonesia, Surifah dalam Nurfitria (2016) menguji mamfaat rasio keuangan 

dalam memprediksi kebnagkrutan bank dengan menggunakan model CAMEL. 

Penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian yang berkaitan 

masalah tingkat kebangkrutan dengan hasil yang berbeda-beda, diantaranya : Fajri 

hakim (2013) yang membahas tentang rasio keuangan NPL , LDR, GCG, CAR, NIM, 

dan BOPO menyatakan bahwa Non Peforming Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Capital Adequency Ratio (CAR), dan Net Interest Margin (NIM) tidak 

memiliki pengaruh signifikan, sedangkan rasio BOPO dan GCG berpengaruh secara 

signifikan terhadap prediksi kebangkrutan bank. 

Penelitian Reni Sri Harjanti (2011) menyatakan bahwa Capital Adequency 

ratio (CAR), Net Interest Margin(NIM), dan Beban Operasional dan Pendapatan 

Operasional(BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi kebangkrutan 

bank, sedangkan Non Peforming Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap prediksi kebangkrutan bank. 

Menurut penelitian Chandra Halim (2015) bahwa Capital Adequency Ratio 

(CAR) berpengaruh negative terhadap prediksi kebangkrutan bank , Non Peforming 
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Loan (NPL) berpengaruh positif terhadap prediksi kebangkrutan bank,  variabel Loan 

to Deposit Ratio (LDR) dan Net Interest Margin (NIM) tidak berpengaruh terhadap 

prediksi kebangkrutan bank, dan variabel Market Effect berpengaruh negative 

terhadap prediksi kebangkrutan bank. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa indikator CAMEL 

(Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity) merupakan suatu indikator 

yang kuat untuk membangun model prediksi kegagalan perbankan pada bank-bank di 

Indonesia.Berdasarkan kajian yang dilakukan Florencia (2011) menyatakan 

bahwaindikator makro tingkat suku bunga merupakan salah satu instrument kebijakan 

moneter yang sangat berpengaruh pada sector perbankan, yang dapat dijadikan 

sebagai indicator untuk memprediksikebangkrutan bank untuk mendukung rasio 

keuangan menghasilkan model yang lebih akurat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan judul“ Analisis Pengaruh Rasio CAMEL, Market Effect, dan 

Tingkat Suku Bunga Untuk Memprediksi Kebangkrutan Bank( Studi Pada 

Bank Umum Swasta Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)“. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah Capital Adequency Ratio(CAR) mempengaruhi prediksi 

kebangkrutan bank? 

2. Apakah rasio Non Peforming Loan (NPL) mempengaruhi prediksi 

kebangkrutan bank? 

3. Apakah rasioLoan to Deposit Ratio (LDR) mempengaruhi prediksi 

kebangkrutan bank? 

4. Apakah rasio Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 

mempengaruhi prediksi kebangkrutan bank? 

5. Apakah rasio Net Interest Margin (NIM) mempengaruhi prediksi 

kebangkrutan bank? 

6. Apakah Market Effect mempengaruhi prediksi kebangkrutan bank? 

7. Apakah tingkat suku bunga mempengaruhi prediksi kebangkrutan bank? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequency Ratio (CAR)terhadaap 

prediksi kebangkrutan bank 

2. Untuk mengetahui pengaruh rasio Non Peforming Loan (NPL) terhadap 

prediksi kebangkrutan bank 
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3. Untuk mengetahui pengaruh  Loan to Deposit Ratio(LDR) terhadap prediksi 

kebangkrutan bank 

4. Untuk mengetahui pengaruh rasio Beban Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO) terhadap prediksi kebangkrutan bank 

5. Untuk mengetahui pengaruh rasio Net Interest Margin (NIM) terhadap 

prediksi kebangkrutan bank 

6. Untuk mengetahui pengaruh Market Effect terhadap prediksi kebangkrutan 

bank 

7. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap prediksi 

kebangkrutan bank. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, penulis mempunyai harapan akan di peroleh manfaat, yaitu: 

1) Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

khususnya mengenai model prediksi kebangkrutan pada perusahaan 

perbankan. 

2) Perusahaan 

Mencoba menerapkan model perdiksi kebangkrutan untuk dapat mengetahui 

indikasi terjadinya kebangkrutan agar dapat di gunakan sebagai pertimbangan 
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dalam pengambilan keputusan serta dapat mencegah terjadinya kebangkrutan 

pada perusahaan perbankan  

3) Penulis 

Untuk menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan tentang 

prediksi kebangkrutan pada perusahaan perbankan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisitentang landasan teori yang menjelaskan tentang Kebangkrutan, 

NPL.NIM, LDR, CAR, BOPO, Market Effect, dan Tingkat Suku bunga, 

penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data,tekhnik pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, dan tekhnik analisa data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasan hasil dari penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan ringkasan dari hasil penelitian dan 

pembahasan, daran dan rekomendasi tentang perbaikan yang perlu dilakukan 

di masa yang akan datang terkait dengan masalah temuan pada penelitian ini. 

 


