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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 Gambaran singkat objek penelitian mengkaji tentang profil perusahaan yang 

menjdai sampel penelitian ini. Populasi yang digunakan dalam pennelitian ini adalah 

Bank Umum Swasta Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. 

Sampel pada perusahaan tersebut dipilih dengan purposive sampling 

 Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Bank Umum 

Swasta Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011- 2015, kemudian 

perusahaan yang menyajikan data yang lengkap dan harus mempunyai tahun buku 

yang berakhir pada 31 Desember dan tersedia Catatan Atas Laporan Keuangan yang 

mendukung variabel penelitian. Setelah dilakukan seleksi pemilihan sampel sesuai 

dengan kriteria maka diperoleh 19 perusahaan bank tersebut sebagai sampel 

penelitian setiap tahunnya. 

 

 

 

 

 



67 
 

4.1.2 Hasil Analisis 

4.1.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 Stastistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 95 .08 .46 .18 .059 

X2 94 0 .27 .02 .036 

X3 95 .13 1.26 .85 .175 

X4 95 .01 1.12 .56 .223 

X5 95 .02 .99 .07 .099 

X6 95 .30 206.86 3.4196 21.17631 

X7 95 3 25.68 13.01 3.795 

Y 95 .00 1.00 .2105 .40985 

Valid N (listwise) 94     

Sumber : Hasil olah data SPSS (2017) 

 Berdasarkan tabel di atas diketahui masing- masing variabel ada yang 

memiliki 95 data dan ada yang 94 data dalam tahun 2011-2015. 

 Pada variabel CAR nilai terkecil (minimum) adalah 0.08 dan maksimum 

(maximum) 0.46 sedangkan nilai rata- ratanya (mean) adalah sebesar 0.18 dengan 

standar deviasi 0.059. Dilihat dari hasil statistic deskriptif ini terdapat bank yang 

mempunyai permodalan sangat rendah dan ada yang mempunyai permodalan yang 

tertinggi diantara bank tersebut. Rata- rata Bank Umum Swasta Devisa memiliki 

permodalan di atas 8%. 
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 Pada variabel NPL nilai terkecil (minimum) adalah sebesar 0.00 dan nilai 

terbesar ( maximum) adalah 0.27 sedangkan nilai rata- ratanya (mean) adalah 0.02 

dengan standar deviasi 0.036. Nilai minimum NPL sebesar 0.00 tersebut 

mengindikasikan bank tersebut sama sekali tidak dapat menyalurkan kredit namun 

tidak memiliki kredit bermasalah. Pada hasil ini rata- rata bank sudah baik dalam 

menyalurkan kreditnya karena nilai maksimum NPL tidak lebih dari 5%. 

 Pada variabel LDR nilai terkecil )minimum) adalah sebesar 0.12 dan nilai 

terbesar (maksimum) adalah 1.26 sedangkan nilai rata- ratanya (mean) adalah 0.85 

dengan standar deviasi sebesar 0.175. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat bank 

yang belum memperhatikan likuidasinya terlihat dari nilai maksimum sebesar 126 

yang lebih dari 100%. Nilai rata- rata bank menunjukkan bahwa rata- rata bank 

mempunyai kemampuan untuk memasarkan dana yang dimilikinya. 

 Pada variabel BOPO nilai terkecil (minimum) adalah sebesar 0.01 dan nilai 

terbesar (maximum) adalah 1.12 sedangkan nilai rata- ratanya (mean) adalah 0.56 

dengan standar deviasi 0.223.  Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat bank yang 

masih belum efektif dalam mengelola perusahaanya yang ditunjukkan dengan nilai 

maksimum 112 yang lebih dari 94%. 

 Pada variabel NIM nilai terkecil (minimum) adalah sebesar  0.02 dan nilai 

terbesar (maximum) sebesar 0.99 sedangkan nilai rata- ratanya (mean) adalah sebesar 

0.07 dengan standar deviasi 0.099. Hal ini mengindikasikan bahwa rata- rata bank 
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menghasilkan margin bunga bersih yang rendah yang ditunjukkan dengan nilai 

maksimum 0.99 yang kurang dari 2.00%. 

. Pada variabel Market Effect nilai terkecil (minimum) adalah sebesar 0.30 dan 

nilai terbesar (maximum) adalah 206.86 sedangkan nilai rata- ratanya (mean) adalah 

3.4196 dengan standar deviasi 21.17631. 

 Pada variabel tingkat suku bunga nilai terkecil (minimum) adalah 3 dan nilai 

terbesar (maximum) adalah sebesar 25.68 sedangkan nilai rata- ratanya adalah 13.01 

dengan standar deviasi 3.795. Hal ini mengindikasikan bahwa rata- rata bank 

memiliki tingkat suku bunga yang tinggi yang ditunjukkan dengan nilai maksimum 

variabel tingkat suku bunga sebesar 25.68. 

4.1.2.2 Analisis Regresi Logistik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi 

logistic (logistic regression) karena memiliki satu variabel dependen (terikat) yang 

non metrik (nominal) serta memiliki variabel independen (bebas ) lebih dari satu. 

Ghozali (2009) menjelaskan bahwa logistic regression sebenarnya mirip dengan 

analisis diskriminan yaitu untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel 

terkait pada prediksi dengan variabel bebasnya. Namun, dalam hal ini analisis dengan 

logistic regression karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. 

Jadi, logistic regression umumnya dipakai jika asumsi multivariate normal 

distribution tidak dipenuhi. 
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Tabel 4.2 Case Processing Summary 

 

Sumber data : Hasil olah data SPSS (2017) 

Dalam penelitian menunjukkan bahwa jumlah data yang diproses sebanyak 95 

atau N= 95, sehingga Tabel 4.3 ini menjelaskan bahwa 1 kasus atau perusahaan tidak 

teramati, artinya terdapat satu data yang tidak teramati. 

Tabel 4.3 Dependent Variable Encoding 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

Bank Sehat 0 

Bank Bangkrut 1 

Sumber data : Hasil olah data SPSS (2017) 

Table 4.3 menunjukkan hasil proses input data yang digunakan pada variabel 

dependen yaitu bank yang bangkrut “1” dan bank yang tidak bangkrut “0”. 

 

 

 

Case Processing Summary 

UnweightedCases
a
 N Percent 

Selected 

Cases 

Included in Analysis 94 98.9 

Missing Cases 1 1.1 

Total 95 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 95 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
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4.1.3 Menilai Model Fit 

4.1.3.1 Uji Model Fit 

Tabel 4.4 Uji Model Fit 

UJI MODEL FIT HASIL 

-2 Log Likehood -2 LL Block Number 0  97,308 

-2 LL Block Number 1 54,717 

Hosmer and Lemeshow 

Test 

Chi Square 4,104 

Sig 0,848 

Sumber : Hasil olah data SPSS (2017) 

 Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan 

menggambarkan data input yakni dengan melihat nilai dari -2 Log Likehood 

BlockNumber, Cox Snell R Square, Nagelkerke R Square, dan Hosmer and 

Lemeshow. Model fit dapat dinilai dari nilai statistik -2 Log Likehood Block Number 

0 yaitu tanpa variabel hanya konstanta saja sebesar 97,308setelah dimasukkan 

variabel baru maka nilai  -2 Log Likehood turun menjadi 54,717 atau terjadi 

penurunan sebesar 42,591. Penurunan ini signifikan atau dapat dibandingkan dengan t 

table dengan df (n-k) = 95-7= 88, jadi selisih df = 95-7= 88. Oleh karena itu 42,591 

lebih besar dari t table maka dapat dikatakan bahwa selisih penurunan -2 Log 

Likehood signifikan. Hal ini berarti penambahan variabel independen ke dalamm 

model  memperbaiki model fit. 
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 Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa 

data empiris cocok atau sesuai dengan model ( tidak ada perbedaan antara model 

dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Nilai statistik Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit Test sebesar 4,104 dengan probabilitas signifikasi 0,848 

yang nilainya jauh di atas 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa model dapat 

diterima. 

4.1.3.2  Cox & Snell R Square 

Tabel 4.5 Hasil Uji Cox & Snell R Square 

Uji Cox & Snell R Square Hasil 

Cox & Snell R Square Cox 0,364 

Nagelkerke R Square Nagel 0,565 

    Sumber : Hasil olah data SPSS (2017) 

 Untuk melihat kemampuan variabel (CAR, NPL, LDR, BOPO, NIM, Market 

Effect, dan Tingkat Suku Bunga) dalam menjelaskan variabel dependen    ( Prediksi 

Kebangkrutan), digunakan nilai Cox & Snell R Square dan Nagelkerke R 

Square.Nilai- nilai tersebut disebut juga dengan Pseudo R Square atau jika  pada 

regresi linear (OLS) lebih dikenal dengan istilah R Square. Nilai Cox Snell’s R 

Square sebesar 0,364 dan nilai Nagelkerke R
2
 adalah 0,565 yang berarti variabilitas 
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variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 

57% dan 43% yang lainnya dijelaskan oleh variabel di luar model. 

4.1.3.3 Menguji Koefisien Regresi 

 Dari pengujian persamaan regresi logistic maka diperoleh model regresi 

sebagai berikut: 

Ln (p/1-p ) = -6.293 – 21.067 CAR + 4.350NPL+ (-1.558) LDR+ 2.449 

BOPO + 1.577 NIM + (- 0,326)PBV +  0,590 tingkat suku bunga 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

B0 = -6.293 menunjukkan bahwa jika X ( CAR, NPL, LDR, BOPO, NIM, 

Market Effect. Dan Tingkat Suku Bunga) konstan atau X= 0, maka 

penggunaan rasio keuangan, market effect, dan suku bunga sebagai 

pengambilan keputusan prediksi kebangkrutan sebesar -6.293. 

B1 = -21.067 menunjukkan bahwa setiap perubahan satu variabel CAR, akan 

menambah keputusan prediksi kebangkrutan sebesar -21.067. 

B2 = 4.350 menunjukkan bahwa setiap perubahan satu variabel NPL akan 

menambah keputusan prediksi kebnagkrutan sebesar 4.350. 

B3 = -1.558 menunjukkan bahwa setiap perubahan satu variabel LDR akan 

menambah keputusan prediksi kebangkrutan sebesar -1.558. 
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B4 = 2.449 menunjukkan bahwa setiap perubahan satu variabel BOPO akan 

menambah keputusan prediksi kebangkrutan sebesar 2.449. 

B5 = 1.577 menunjukkan bahwa setiap perubahan satu variabel NIM akan 

menambah keputusan prediksi kebangkrutan sebesar 1.577. 

B6= -0.326 menunjukkan bahwas etiap perubahan satu variabel Market Effect 

akan menambah keputusan prediksi kebangkrutan sebesar -0.326. 

B7 = 0.590 menunjukkan bahwa setiap perubahan satu variabel tingkat suku 

bunga akan menambah keputusan prediksi kebangkrutan sebesar 0.590. 

4.1.4 Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.6 Variables in the Equation 

Sumber : hasil olah data SPSS (2017) 

                                                      Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald Df Sig. Exp(B)   

Step 1
a
 X1 -21.067 10.232 4.239 1000 .040 .000 

X2 4.350 8.986 .234 1000 .628 77.479 

X3 -1.558 2.397 .423 1000 .516 .210 

X4 2.449 2.474 .980 1000 .322 11.577 

X5 1.577 2.581 .374 1000 .541 4.841 

X6 -.326 .406 .644 1000 .422 .722 

X7 .590 .165 12.802 1000 .000 1.804 

Constant -6.293 3.146 4.001 1000 .045 .002 
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 Pada regresi logistic digunakan uji wald untuk menguji signifikansi konstanta 

dari setiap varabel independen yang masuk ke dalam model. Oleh jarena itu, apabila 

uji wald terlihat angka signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka koefisien regresi 

adalah signifikan pada tingkat kepercayaan 5 %. Dengan uji wald, kita dapat 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap kemungkinan 

bank mengalami kebangkrutan dengan rasio CAMEL (CAR, NPL, LDR, 

BOPO,NIM), Market Effect dan Tingkat suku bunga. 

4.1.4.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama penelitian ini adalah melihat pengaruh dari Capital 

Adequency Ratio untuk memprediksi kebangkrutan bank. Dalam table variabel in the 

equation hasil dari signifikansinya sebesar 0.04, dima hasilnya lebih kecil dari 0.05 

(0.04< 0.05), dan nilai wald statistiknya lebih besar dari nilai chi square (4.239> 

2.864), sedangkan koefisien CAR adalah sebesar -21.067. Hal ini menunjukkan 

Capital Adequency ratio berpengaruh signifikan untuk memprediksi kebangkrutan 

bank. Artinya hipotesis diterima 

Berdasarkan uji hipotesis, vaiabel CAR berpengaruh secara signifikan(level 

5%)  untuk memprediksi kebangkrutan bank. Hasil penelitian ii sesuai dengan 

penelitian Chandra Halim ( 2015). Dengan demikian Hipotesis H1 didukung oleh 

data. 
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4.1.4.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh Rasio 

Non Peforming Loan untuk memprediksi kebangkrutan bank. . Dalam table variabel 

in the equation hasil dari signifikansinya sebesar 0628, dimana hasilnya lebih besar 

dari 0.05 (0.628> 0.05), dan nilai wald statistiknya lebih kecil dari nilai chi square 

(0.623< 2.864), sedangkan koefisien NPL adalah sebesar 4.350. Hal ini menunjukkan 

Non Peforming Loan tidak berpengaruh signifikan untuk memprediksi kebangkrutan 

bank. Artinya hipotesis ditolak 

Berdasarkan uji hipotesis, vaiabel NPL tidak berpengaruh secara signifikan 

(level 5%)  untuk memprediksi kebangkrutan bank. Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan penelitian Chandra Halim ( 2015), Rahmaniah dan Hermanto (2014). Dengan 

demikian Hipotesis H2 tidak didukung oleh data. 

4.1.4.3 Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh rasio Loan to 

Deposit Ratio untuk memprediksi kebnagkrutan bank. Dalam table variabel in the 

equation hasil dari signifikansinya sebesar 0.516, dimana hasilnya lebih besar dari 

0.05 (0.516 > 0.05), dan nilai wald statistiknya lebih kecil dari nilai chi square 

(0.423<2.864), sedangkan koefisien LDR adalah sebesar -1.558. Hal ini menunjukkan 

Loan to Deposit Ratio tidak berpengaruh signifikan untuk memprediksi kebangkrutan 

bank. Artinya hipotesis ditolak. 
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Berdasarkan uji hipotesis, vaiabel LDR tidak berpengaruh secara signifikan 

(level 5%)  untuk memprediksi kebangkrutan bank. Hal ini tidak sesuai  dengan 

penelitian Mulyaningrum (2009), Rahmaniah dan Hermanto (2014). Dengan 

demikian Hipotesis H3 tidak didukung oleh data. 

4.1.4.4 Pengujian Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh rasio Beban 

Operasional dan Pendapatan Operasional untuk memprediksi kebangkrutan bank. 

Dalam table variabel in the equation hasil dari signifikansinya sebesar 0.322, dimana 

hasilnya lebih besar dari 0.05 (0.322 > 0.05), dan nilai wald statistiknya lebih kecil 

dari nilai chi square (0.980<2.864), sedangkan koefisien BOPO adalah sebesar 2.449. 

Hal ini menunjukkan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional tidak 

berpengaruh signifikan untuk memprediksi kebangkrutan bank. Artinya hipotesis 

ditolak. 

Berdasarkan uji hipotesis, vaiabel BOPO tidak berpengaruh secara signifikan 

(level 5%)  untuk memprediksi kebangkrutan bank. Hal ini  sesuai  dengan penelitian 

Mulyaningrum (2009). Dengan demikian Hipotesis H4 tidak didukung oleh data. 

4.1.4.5 Pengujian Hipotesis Kelima 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh Net Interest 

Margin untuk memprediksi kebangkrutan bank. Dalam table variabel in the equation 
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hasil dari signifikansinya sebesar 0.541, dimana hasilnya lebih besar dari 0.05 (0.322 

> 0.05), dan nilai wald statistiknya lebih kecil dari nilai chi square (0.374<2.864), 

sedangkan koefisien NIM adalah sebesar 1.577. Hal ini menunjukkan Net Interest 

Margin tidak berpengaruh signifikan untuk memprediksi kebangkrutan bank. Artinya 

hipotesis ditolak. 

Berdasarkan uji hipotesis, vaiabel NIM tidak berpengaruh secara signifikan 

(level 5%)  untuk memprediksi kebangkrutan bank. Hal ini  sesuai  dengan penelitian 

Nurfitriana Kusumah (2016) dan Mulyaningrum (2009). Dengan demikian Hipotesis 

H5 tidak didukung oleh data. 

4.1.4.6 Pengujian Hipotesis Keenam 

Hipotesis keenam dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh variabel 

Market Effect  untuk memprediksi kebangkrutan bank. Dalam table variabel in the 

equation hasil dari signifikansinya sebesar 0.422, dimana hasilnya lebih besar dari 

0.05 (0.422 > 0.05), dan nilai wald statistiknya lebih kecil dari nilai chi square 

(0.644<2.864), sedangkan koefisien Market Effect adalah sebesar -0.326. Hal ini 

menunjukkan Market Effect tidak berpengaruh signifikan untuk memprediksi 

kebangkrutan bank. Artinya hipotesis ditolak. 

Berdasarkan uji hipotesis, vaiabel Market Effect tidak berpengaruh secara 

signifikan (level 5%)  untuk memprediksi kebangkrutan bank. Hal ini  sesuai  dengan 
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penelitian Chandra Halim (2016) dan Qurriyani. Dengan demikian Hipotesis H6 tidak 

didukung oleh data. 

4.1.4.7 Pengujian Hipotesis Ketujuh 

Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh variabel 

Tingkat Suku Bunga untuk memprediksi kebangkrutan bank. Dalam table variabel in 

the equation hasil dari signifikansinya sebesar 0.000, dimana hasilnya lebih kecil dari 

0.05 (0.000 > 0.05), dan nilai wald statistiknya lebih besar dari nilai chi square 

(12.802<2.864), sedangkan koefisien Tingkat suku bunga adalah sebesar 0.590. Hal 

ini menunjukkan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan untuk memprediksi 

kebangkrutan bank. Artinya hipotesis diterima. 

Berdasarkan uji hipotesis, vaiabel tingkat suku bunga  berpengaruh secara 

signifikan (level 5%)  untuk memprediksi kebangkrutan bank. Hal ini tidak sesuai  

dengan penelitian Desiyani (2011). Dengan demikian Hipotesis H7 didukung oleh 

data. 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Hipotesis Pertama : Pengaruh Rasio Capital Adequency Ratio ( CAR) 

Untuk Memprediksi Kebangkrutan Bank 

 Berdasarkan table 4.5 dapat diketahui bahwa rasio Capital Adequency ratio 

(CAR) berpengaruh terhadap prediksi kebangkrutan bank, hal ini dapat dilihat dari 
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tingkat signifikansi CAR sebesar 0.040. Selain itu CAR mempunyai pengaruh negatif 

artinya semakin rendah rasio ini maka semakin besar kemungkinan suatu bank untuk 

mengalami kebangkrutan. 

Capital Adequency  Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau 

menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan.( Irfan Fahmi, 2014 : 181). CAR 

merupakan kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam 

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko- resiko yang timbul 

yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat permodalan 

pada Bank Umum Swasta Devisa tergolong tinggi dan mengalami kenaikan, kenaikan 

pada faktor permodalan (CAR) ini dapat meredam kemungkinan timbulnya resiko 

yang dapat mengakibatkan pada kebangkrutan. Dengan adanya peningkatan 

permodalan menandakan bahwa bank ini tergolong bank yang sehat, karena dengan 

modal yang tinggi dapat menutupi adanya resiko kredit seperti kredit macet 

(bermasalah) yang ditimbulkan dari penyaluran kredit bank. Sehingga dapat 

mencegah atau meminimalisir terjadinya kebangkrutan  pada bank yang 

bersangkutan. 
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Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Chandra Halim (2015) yang 

menunjukkan CAR berpengaruh negatif terhadap prediksi kebangkrutan bank. Tetapi 

tidak konsisten dengan hasil penelitian Mulyaningrum (2014), Rahmaniah dan 

Hermanto (2014) yang menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap prediksi 

kebangkrutan bank.  

4.2.2 Hipotesis Kedua : Pengaruh rasio Non Peforming Loan (NPL) untuk 

Memprediksi Kebangkrutan bank 

NPL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan 

pada bank umum swasta devisa, Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 

0.628 namun dari koefisiensinya telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan 

(positif). NPL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan 

pada bank umum swasta devisa yang mengindikasikan bahwa rata- rata keseluruhan 

bank telah memenuhi batas maksimal NPL sebesar 5%. Hal ini dibuktikan dengan 

nilai mean pada hasil statistic deskriptif  bank pada tabel 4.2 yang memperoleh angka 

sebesar 2,08%. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin kecil NPL  

meunjukkan bahwa semakin kecil resiko kebangkrutan bank. Menurut Ganiarto 

dalam Mulyaningrum (2008) semakin kecil NPL semakin kecil pula cadangan yang 

harus dibentuk, yang berarti semakin kecil opportunity cost yang harus ditanggung 

oleh bank yang dapat mengakibatkan potensi kerugian oada bank. Karena tingkat 
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penyaluran kredit yang pada bank umum swasta devisa tergolong lancar, maka  

menyebabkan  jumlah kredit bermasalah pada  bank tersebut juga semakin kecil 

sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada bank.  

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Chandra Halim 

(2015), Rahmania dan Hermanto (2014) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh 

terhadap prediksi kebangkrutan bank. 

4.2.3 Hipotesis Ketiga : Pengaruh Rasio Loan Deposit to Ratio (LDR) untuk 

Memprediksi Kebangkrutan bank 

Rasio LDR tidak berpengaruh terhadap prediksi kebangkrutan bank, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi LDR sebesar 0,516 dan hal ini juga sesuai 

dengan ketentuan BI tingkat likuiditas bank dianggap sehat apabila LDR - nya antara 

80-110%. Apabila bank mempunyai LDR < 80% maka dapat dikatakan bank 

memelihara alat likuiditas yang berlebihan dan hal ini akan menimbulkan tekanan 

terhadap pendapatan banyak yang berupa tingginya biaya pemeliharaan arus kas yang 

menganggur (idle money).  

Bank yang mempunyai likuiditas yang berlebihan (overliquid), maka bank 

tersebut melepaskan pendapatan yang potensial, karena aktiva yang dipegang untuk 

tujuan likuiditas memberikan hasil yang relative kecil Ningrum dalam Chandra Halim 

(2015). Sedangkan apabila LDR > 110%, maka bank berada pada posisi kekurangan 

likuiditas, sehingga tidak tertutup kemungkinan bank akan mengalami kesulitan yang 
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kan menimbulkan beban biaya yang besar (Kuncoro, 2002). Bank yang berada pada 

posisi kekurangan likuiditas akan mengalami kerugian pendapatan yang seharusnya 

dapat diperoleh bank dengan memberikan pinjaman. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan kondisi Loan Deposit Ratio  

selama tahun 2011- 2015 menunjukkan tren yang positif, kondisi Loan Deposit Ratio  

yang semakin baik ini rata- rata tetap berada pada batas yang diwajibkan Bank 

Indonesia yaitu 80-110 . Dikarenakan penyaluran kredit yang baik dan lancar,  bahwa 

maka kemampuan bank umum swasta devisa dalam membayar kembali kewajibannya 

kepada nasabah yang telah menanamkan dananya juga berjalan dengan lancar 

sehingga kemampuan likuiditas bank semakin baik, hal ini disebabkan karena jumlah 

dana yang diperlukan untuk membiayai kredit tidak terlalu besar. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja bank umum swasta devisa sudah baik sehingga 

diprediksi tidak akan membawa ke arah kebangkrutan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra 

halim (2015), dimana variabel LDR tidak berpengaruh terhadap prediksi 

kebangkrutan bank. Tetapi berbeda dengan penelitian Mulyaningrum (2009), 

Rahmaniah dan Hermanto (2014) yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh 

terhadap prediksi kebangkrutan bank. 
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4.2.4 Hipotesis Keempat : Pengaruh rasio Beban Operasional dan Pendapatan 

Operasional (BOPO) untuk Memprediksi Kebangkrutan Bank. 

Ditemukan bukti empiris bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap 

prediksi kebangkrutan bank umum swasta devisa di Indonesia pada        α = 5% yang  

dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,322. Hal ini mengindikasikan rata- rata 

keseluruhan bank menjalankan usahnya dengan efisiensi yang baik. Ini terlihat dari 

nilai mean hasil statistik deskriptif pada table  sebesar 57,4% yang lebih kecil dari 

94%. Dengan demikian rata- rata seluruh bank umum swasta devisa sudah efisien 

dalam menjalankan usahanya yang ditunjukkan dengan angka maksimum BOPO 

sebesar 89,45%. 

 Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan 

bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin rendah rasio BOPO maka 

semakin  efisien biaya perasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, 

sehingga laba yang diperoleh akan mengalami kenaikan. Selain komponen biaya 

operasional di dalam BOPO terdapat komponen pendapatan operasional dengan kata 

lain jika bank mampu meningkatkan pendapatannya makan akan semakin kecil 

kemungkinan bank untuk mengalami kebangkrutan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini bank telah efektif dalam mengelola 

operasionalnya, dimana pendapatan operasional yang diperoleh selalu lebih besar 

dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai 
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kegiatan usahanya dari tahun ke tahun.Ketika pendapatan operasional yang diperoleh 

semakin besar maka keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan juga akan 

semakin meningkat, jadi kemungkinan bank untuk mengalami kebangkrutan akan 

semakin kecil.  

 Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Chandra Halim (2015), Rahmaniah dan  Hermanto (2014) yang menyatakan 

bahwa variabel BOPO berpengaruh positif terhadap prediksi kebangkrutan bank. 

Tetapi hasil Mulyaningrum (2009) menyatakan bahwa variabel BOPO tidak 

berpengaruh signifikan terhadap prediksi kebangkrutan bank. 

4.2.5 Hipotesis Kelima : Pengaruh Rasio Net Interest Margin (NIM) untuk 

Memprediksi Kebangkrutan pada sektor perbankan 

 Hasil penelitian pada variabel NIM tidak ditemukan bukti adanya pengaruh 

NIM terhadap prediksi kebangkrutan bank pada bank umum swasta devisa karena 

angka signifikansinya sebesar 0.541 yang lebih besar dari angka 0.05. Net Interest 

Margin (NIM) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 

2004 dalam Chandra Halim (2016) adalah perbandingan antara pendapatan bunga 

bersih terhadap rata- rata aktiva produktifnya. 

 Hal yang menyebabkan NIM tidak berpengaruh terhadap prediksi 

kebangkrutan pada bank umum swasta devisa adalah perkembangan Net Interest 

Margin yang selama tahun 2011-2015 mengalami angka yang tidak stabil tetapi 
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sangat jauh dari batas maksimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang mana 

nilai rata- rata NIM dari tahun 2011 – 2015 adalah sebesar 6.51%, sedangkan batas 

maksimumnya adalah 2%. Baik pada bank yang sehat maupun yang tidak selama 

periode 2011 – 2015, nilai rasio NIM tetap dijaga di atas angka 2%. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen 

bank umum swasta nasional devisa dalam mengelola aktiva produktifnya untuk 

menghasilkan pendapatan bunga bersih sudah bagus, sehingga bank ini dapat 

menghasilkan pendapatan bunga bersih yang tinggi dari tahun 2011- 2015. Semakin 

besar rasio Net Interest Margin ini membuktikan bahwa meningkatnya pendapatan 

bunga bersih atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank 

dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan kemungkinan bank mengalami 

kebangkrutan juga akan semakin rendah.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Chandra Halim (2015) 

dan Mulyaningrum (2014) yang menyatakan bahwa variabel NIM tidak berpengaruh 

terhadap prediksi kebangkrutan bank, tetapi berbeda dengan penelitian.  

4.2.6 Hipotesis Keenam : Pengaruh Market Effect untuk Memprediksi      

Kebangkrutan Bank  

Hasil pengujian variabel Market Effect dengan menggunakan PBV ( Price 

Book Value) tidak memiliki pengaruh terhadap prediksi kebangkrutan pada bank 

umum swasta devisa, hal ini ditunjukkan dengan signifikansi market effect yang lebih 



87 
 

besar dari 0,05 yaitu sebesar 0.422. Price Book Value adalah rasio yang dihasilkan 

dari pembagian harga saham oleh jumlah ekuitas perusahaan. Menurut Prayitno dan 

Wulandari (2009) dalam Chandra Halim (2015), Price Book Value menggambarkan 

seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi 

rasio ini maka perusahaan akan semakin percaya atas prospek perusahaan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada bank umum swasta 

devisa harga pasar sahamnya selalu meningkat dari tahun ke tahun, harga pasar 

saham selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai buku per lembar saham. Semakin 

tinggi harga pasar saham maka rasio PBV yang diperoleh juga akan semakin tinggi .  

Rasio Price to book value yang tinggi menggambarkan bahwa prospek perusahaan 

perbankan bagus dan orang akan semakin percaya dengan kinerja bank ini,  sehingga 

akan mendorong minat orang- orang untuk menabung, mengajukan kredit, atau dalam 

bentuk transaksi lainnya, dan para investorpun akan cenderung untuk menanamkan 

modal nya pada bank tersebut. Jadi, dengan hal ini dapat mencegah kemungkinan 

terjadinya kebangkrutan pada bank yang bersangkutan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Qurriyani 

dan Chandra Halim (2015) yang menyatakan bahwa variabel market effect tidak 

berpengaruh terhadap prediksi kebangkrutan bank pada bank umum swasta devisa. 
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4.2.7 Hipotesis Ketujuh : Pengaruh Tingkat Suku Bunga untuk Memprediksi 

Kebangkrutan Bank. 

 Hasil pengujian variabel tingkat suku bunga dengan menggunakan credit rate 

atau suku bunga kredit berpengaruh positif terhadap prediksi kebangkrutan pada bank 

umum swasta devisa yang ada di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan besar 

koefisiennya sebesar 0.590 dan nilai signifikansi dari variabel tingkat suku bunga 

sebesar 0.000 yang mana angka ini lebih kecil dari ketentuan α = 0.05. 

 Semakin tinggi tingkat suku bunga kredit bank maka kredit bermasalah bank 

akan semakin tinggi dan berpotensi untuk menimbulkan kebangkrutan pada bank 

yang bersangkutan. Dan sebaliknya semakin rendah  tingkat suku bunga kredit atau 

credit rate maka kredit bermasalah juga akan semakin rendah dan kemungkinan 

terjadiny kebangkrutan bank juga akan semakin kecil. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga 

credit (credit rate) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terhadap Bank Umum 

Swasta Devisa berkisar antara 10.00% sampai 14.16% per tahun, sedangkan tingkat 

suku bunga yang digunakan oleh Bank Umum Swasta Devisa mencapai angka      

25.00 % per tahunnya. Hal ini mengakibatkan para debitur tidak mampu untuk 

mengembalikan pinjaman yang diberikan pihak bank kepada mereka , sehingga 

mendorong terjadinya kredit bermasalah (macet). Ketika kredit bermasalah 
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meningkat, maka bank cenderung akan mengalami kerugian dan kesulitan likuidasi 

serta akan mendorong terjadinya kebangkrutan pada bank tersebut. 

 Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Desiyani ( 2011) yang menyatakan bahwa variabel tingkat suku bunga tidak 

berpengaruh terhadap prediksi kebangkrutan pada bank umum swasta devisa. 

4.6 Ketepatan Model Prediksi Kebangkrutan  

Tabel 4.6 Ketepatan Prediksi Kebangkrutan Bank 

Observed 

Prediksi   

Tidak bangkrut Bangkrut 

Percentace 

Correct 

Tidak Bangkrut 70 4 94,60% 

Bangkrut 10 10 50,00% 

Total 

  

14 85,10% 80 

Sumber : Hasil olah data SPSS (2017) 

 Specificity merupakan rasio ketepatan antara prediksi dan yangs 

sesungguhnya tidak bangkrut terhadap jumlah bank yang benar- benar tidak bangkrut. 

Correct merupakan rasio ketepatan antara prediksi dan yang sesungguhnya baik 

untuk bank yang bangkrut maupun tidak bangkrut terhadap jumlah sampel. 

 False positive (kesalahan tipe II) adalah rasio bank yang diprediksi bangkrut 

ternyata tidak bangkrut terhadap jumlah sampel yang diprediksi bangkrut. False 
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negative (kesalahan tipe I) adalah rasio bank yang diprediksi tidak bangkrut ternyata 

bangkrut terhadap jumlah sampel yang diprediksi tidak bangkrut. (Subash Sharma 

dalam Januarti dalam Chandra Halim, 2015). 

 Tabel 4.6 menunjukkan observasi bank yang bangkrut adalah 20 bank, 

sedangkan hasil prediksi 12 bank yang bangkrut dan 8 tidak bangkrut. Jadi ketepatan 

klasifikasi model ini untuk bank yang bangkrut (sensitivity) adalah 10/10 atau 50.0 %. 

Observasi bank yang tidak bangkrut adalah 74, sedangkan hasil prediksinya 70 bank 

yang tidak bangkrut dan 4 bank bangkrut. Ketepatan klasifikasi model ini untuk bank 

yang tidak bangkrut (specificity) adalah 70/74 atau 94,60%. Keseluruhan ketepatan 

klasifikasi (correct) adalah sebesar 85,10%. 

 


