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     BAB I 

    PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penilaian potensi kebangkrutan perusahaan penting dilakukan baik 

oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, dan pihak lain yang 

berkepentingan dan terkait dengan distribusi kesejahteraan diantara mereka, 

tidak terkecuali perbankan. 

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara 

keuangan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang 

memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu 

lintas pembayaran. Pengelolaan bank dalam melakukan usahanya dituntut 

untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan liquiditas yang 

cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar, serta pemenuhan kebutuhan 

modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya karena dalam 

operasinya bank selain melakukan pinjaman dalam bentuk aktiva produktif, 

seperti kredit dan surat-surat berharga juga memberikan komitmen dan jasa-

jasa lain. 

Di Indonesia, bank yang mengalami kebangkrutan pada awalnya 

disebabkan oleh krisis moneter. Seiring berjalannya krisis tersebut, industri 

perbankan yang mengalami krisis kepercayaan yang mengakibatkan praktek-

praktek perbankan yang tidak jujur. Bank-bank dimaksud terpaksa dilikuidasi 

oleh pemerintah dan otorisasi perbankan, karena bank-bank itu sudah tidak 
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mampu lagi mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern). 

Kesulitan liquiditas juga menyebabkan beberapa bank sebagai pemasok dana 

telah berubah posisi menjadi peminjam dana dari Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB). 

Proses penyebaran krisis moneter berkembang sangat cepat karena 

keterbukaan dan ketergantungan ekonomi Indonesia pada luar negeri yang 

sangat besar. Krisis tersebut kemudian berkembang semakin parah, karena 

terdapatnya berbagai kelemahan yang sangat mendasar didalam pengelolaan 

perekonomian dan sektor usaha (corporate govermance) serta sistem 

perbankan yang rapuh telah menyebabkan gejolak nilai tukar berubah menjadi 

krisis utang swasta dan krisis perbankan. 

Bulan November 1997 pemerintah memutuskan untuk menutup 16 

bank umum swasta yang beroperasi di Indonesia. Tindakan awal yang 

terkesan belum siap ini menimbulkan berbagai reaksi negatif. Kepercayaan 

masyarakat yang sebelumnya sudah menipis, tiba-tiba menjadi gelombang 

arus tidak percaya yang dahsyat ditandai dengan kepanikan masyarakat yang 

melakukan penarikan dana dari sektor perbankan.  

Ironisnya dana-dana yang ditarik tersebut kemudian dipergunakan 

untuk membeli valuta asing sehingga menempatkan valuta asing tersebut 

menjadi komoditi perdagangan yang tunduk pada hukum permintaan dan 

penawaran. Kepanikan ini terjadi karena kekhawatiran akan terjadinya 

pencabutan izin usaha bank gelombang berikutnya dan tidak adanya jaminan 

atas simpanan masyarakat pada bank. 
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Mempertahankan nilai tukar melalui peningkatan suku bunga dan 

pengendalian jumlah uang beredar, ternyata menambah kerentanan pada 

sektor perbankan dan dunia usaha. Bank Indonesia dihadapkan pada dilema 

dalam hal penerapan kebijakan untuk mempertahankan stabilitas moneter dan 

upaya menyelamatkan perbankan dan dunia usaha. 

Pemerintah tetap melakukan hal yang sama dengan istilah pembekuan 

operasi 38 bank umum swasta pada bulan maret 1999. Reaksi terhadap 

tindakan ini tidaklah sekeras yang pertama, tetapi masalahnya adalah bahwa 

kemudian disadari bahwa biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian likuidasi 

dan pembekuan operasi bank tersebut tidaklah kecil. 

Reaksi dan biaya penyelesaian likuidasi dan pembekuan operasi bank 

atas sebenarnya bisa dihindari apabila proses pengawasan bank berjalan baik 

dan terhadap hasil pengawasan tersebut dilakukan berbagai tindakan 

perbaikan. Penciptaan sistem pendeteksian dini dari bank sentral dapat 

digunakan untuk mengetahui lebih awal adanya bank-bank yang mengalami 

kesulitan keuangan dan diupayakan pencegahannya. Pendeteksian ini bisa 

dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank-

bank swasta yang diserahkan kepada bank Indonesia. 

Kegagalan ada dua macam, yaitu kegagalan ekonomi dan kegagalan 

keuangan. Kegagalan ekonomi suatu perusahaan dikaitkan dengan 

ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pengeluaran. Kegagalan 

ekonomi juga bisa disebabkan oleh biaya modal perusahaan yang lebih besar 

dari tingkat laba atas biaya historis investasi. Perusahaan dikategorikan gagal 
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keuangannya jika perusahaan tersebut tidak mampu membayar kewajibannya 

pada waktu jatuh tempo, meskipun aktiva total melebihi kewajibannya. 

Sebuah perusahaan juga akan dinyatakan pailit jika total kewajiban melebihi 

nilai wajar dari aktiva totalnya. 

 Kondisi perbankan yang sehat merupakan kepentingan semua pihak yang 

terkait baik pemilik, dan pengelola bank. Bank Indonesia dalam menentukan 

tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas 

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan bank. 

 Pendekatan kualitatif tersebut dilakukan dengan penilaian terhadap faktor-

faktor permodalan kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan 

liquiditas  yang dikuantifikasikan sebagai aspek penilaian yang merupakan 

perhitungan rasio keuangan.  

 Oleh karena itu rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi suatu 

bank. Tingkat kesehatan bank ada empat golongan, yaitu predikat sehat, 

predikat cukup sehat, predikat kurang sehat, dan predikat tidak sehat. Rasio 

liquidasi sebuah bank sebenarnya dapat dilihat dan diukur melalui laporan 

keuangan, dengan cara melakukan analisis terhadap laporan keuangan yang 

dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan.  

 Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

mengetahui  posisi keuangan perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai 

sehubungan dengan pemilihan strategi perusahaan yang telah dilaksanakan. 

Terjadinya liquiditas pada sejumlah bank tentu saja akan menimbulkan 

masalah yang lebih besar kalau proses likuidasi pada sebuah lembaga 
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perbankan dapat diprediksi lebih awal. Adanya tindakan untuk memprediksi 

terjadinya likuidasi tersebut, tersebut tentu saja akan dapat menghindari atau 

mengurangi risiko terjadinya likuidasi tersebut.  

 Penelitian tentang manfaat laporan keuangan sudah banyak dilakukan 

diberbagai bidang, misalnya laporan keuangan untuk prediksi return, prediksi 

pertumbuhan laba, dan penilaian kinerja perusahaan. Salah satu manfaat dari 

laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan untuk memprediksi 

kegagalan atau kebangkrutan perusahaan.  

 Analisis laporan keuangan yang bermanfaat untuk mengetahui 

perkembangan perbankan dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang 

disalurkan melalui kredit. Kemampuan bank dalam mengelola perkreditan 

harus mempertimbangkan resiko kegagalan besarnya jaminan yang digunakan 

untuk menutupi utang apabila terjadi kredit macet. 

 Dengan analisa rasio akan diperoleh gambaran mengenai baik atau 

buruknya kondisi bank. Jadi dengan melakukan  analisa hubungan dari 

berbagai pos-pos dalam suatu laporan keuangan dapat dengan 

membandingkan laporan keungan dari suatu periode dengan periode 

sebelumnya, dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam jumlah 

rupiah, prosentase dan lain-lain. 

 Penelitian ini ingin mengetahui apakah laporan keuangan yang diterima 

oleh bank Indonesia dari bank-bank swasta dapat digunakan untuk 

memprediksi kesulitan keuangan yang dialami oleh bank. Kebangkrutan bisa 

disebabkan oleh faktor non ekonomi, tetapi penulis dalam penelitian ini ingin 
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memusatkan perhatian pada indikator-indikator keuangan yang tercantum 

dalam laporan keuangan. 

 Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan dari bank 

yang mengalami kesulitan keuangan berbeda dengan bank yang tidak 

mengalami kesulitan keuangan bisa digunakan untuk prediksi kebangkrutan 

atau kegagalan, maka bank Indonesia dapat lebih mengoptimalkan 

penggunaan laporan keuangan bank-bank yang berbeda dalam wewenangnya 

sebagai alat pengawasan atau sebagai alat pendeteksian dini. 

 Penelitian mengenai kebangkrutan atau kegagalan sudah banyak dilakukan 

para peneliti dinegara lain, baik sektor non keuangan maupun sektor 

keuangan. Penelitian masalah laporan keuangan untuk prediksi kegagalan 

kesulitan keuangan di Indonesia masih relatif sedikit dibandingkan dengan 

penelitian mengenai manfaat laporan keuangan yang lain. Kondisi demikian 

bisa dipahami karena sedikitnya data kebangkrutan di Indonesia. Perusahaan 

kecil mungkin ada yang bangkrut tetapi karena skalanya yang kecil tidak 

cukup menarik perhatian orang ataupun perusahaan menengah ataupun besar 

meskipun tidak mampu memenuhi pinjamannya dan terus merugi jarang 

sekali sampai divonis bangkrut. 

 Secara empiris, prediksi kebangkrutan perusahaan atau likuidasi ini dapat 

dibuktikan, sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan (Beaver,1996; Dombalena dan khoury, 

1980; Thomson dan Altman 1968). 
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 Pada dasarnya kondisi perusahaan yang rentan terhadap gejolak ekonomi 

makro dapat diidentifikasi sejak dini dengan mendeteksi kebangkrutan 

perusahaan. Beaver (1966) melakukan studi tentang kerentanan perusahaan 

terhadap kegagalan lima tahun sebelum perusahaan itu betul-betul mengalami 

kesulitan keuangan. Altman (1968) melakukan study sama dengan Beaver 

untuk mengidentifikasi perusahaan dengan menilai mana yang rentan untuk 

kesulitan keuangan dan mana yang sehat. 

 Di Indonesia, penelitian mengenai kebangkrutan perusahaan telah 

dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain Surifah (2002). Surifah 

melakukan study tentang rasio keuangan sebagai alat prediksi kebangkrutan 

perusahaan publik di Indonesia dimasa krisis ekonomi. Supardi dan Sri 

Mastuti (2003) melakukan penelitian mengenai penilaian kebangkrutan 

perusahaan perbankan go public dengan menggunakan metode z-score Altman 

di BEJ. Lisetyati (2000) meneliti mengenai prediksi kegagalan bank untuk 

tahun 1963-1996. Rasio yang digunakan oleh Lisetyati adalah rasio yang 

tergolong dalam CAMEL, untuk rasio yang berkenaan dengan modal (capital 

ratio) digunakan 1 rasio, untuk asset quality digunakan 4 rasio, untuk aspek 

management digunakan 2 rasio, untuk earning power digunakan 3 rasio, dan 

untuk liquiditas digunakan 2 rasio.  

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian Lisetyati dalam beberapa hal yaitu 

pada pengambilan sampel, pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan 

perbankan yang go public antara tahun 2003-2005 yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ). 
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 Selain itu pada pemilihan rasio keuangan yang digunakan sebagai variabel 

independen ketiadaan teori yang melandasi pemilihan rasio keuangan untuk 

prediksi kebangkrutan (Lisetyati, 2000), membuka ruang untuk menggunakan 

rasio yang berbeda. Penulis memilih rasio yang sering digunakan dan rasio 

yang signifikan dari penelitian terdahulu. 

 Berdasarkan uraian diatas, memberikan inspirasi untuk melakukan 

penelitian tentang kebangkrutan pada perusahaan perbankan go public di 

Indonesia dengan cara serangkaian pengujian dan analisis rasio keuangan dari 

laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan perbankan. Dengan 

melihat dari fungsi strategis dan perkembangan perbankan di Indonesia, dalam 

penelitian ini maka penulis mengambil judul “ Analisis Rasio Keuangan 

Untuk Menilai Kebangkrutan Bank “ (studi empiris pada bank go public tahun 

2003-2005). 

 
B.  Perumusan  Masalah 

 Berdasarkan uraian sebagaimana latar belakang penelitian, 

perumusan masalah yang akan diteliti adalah :  

1. Apakah rasio keuangan model (CAR, RORA, PBAP, ROA, NPM, ROE, 

BOPO, dan LDR) mempunyai kekuatan  membedakan antara bank sehat 

dan bank gagal? 

2. Apakah rasio keuangan (CAR, RORA, PBAP, ROA, NPM, ROE, BOPO, 

dan LDR) mempunyai kekuatan prediksi terhadap kegagalan bank? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendapatkan bukti empiris apakah rasio keuangan  (CAR, RORA, PBAP, 

ROA, NPM, ROE, BOPO, dan LDR) mempunyai kekuatan dalam 

membedakan antara bank sehat dan bank gagal. 

2. Mendapatkan bukti empiris apakah rasio keuangan  (CAR, RORA, PBAP, 

ROA, NPM, ROE, BOPO, dan LDR) mempunyai kekuatan prediksi 

terhadap kagagalan bank. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Penalitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Bagi Penulis : untuk menambah pengetahuan tentang laporan keuangan 

dan mencoba menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah. 

2. Bagi Bank : diharapkan dapat dijadikan tolak ukur dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi dan kebijakan jangka 

panjang. 

3. Bagi Investor : diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengetahui kondisi 

keuangan dan kinerja keuangan bank sehingga dapat menjadi bahan 

pertimbangan keputusan untuk menginvestasikan dananya. 

4. Bagi Pembaca dan Penulis selanjutnya : diharapkan dapat memberikan 

manfaat terutama sebagai pertimbangan dan bahan acuan penelitian lebih 

lanjut. 

 

E. Sistematika Penulisan 
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 BAB I :   Pendahuluan 

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian,     manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II :  Landasan Teori 

Berisi penjelasan mengenai pengukuran kinerja keuangan, laporan 

keuangan (pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, 

sifat dan keterbatasan laporan keuangan, pemakai laporan 

keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan), analisis rasio, 

Bank (pengertian bank, fungsi dan peranan bank, penilaian tingkat 

kesehatan bank, kebangkrutan bank, faktor-faktor kebangkturan), 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan 

hipotesis). 

 BAB III :  Metode Penelitian  

Berisi pemilihan populasi dan sampel, sumber data dan tekhnik 

pengumpulan data, pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

 BAB IV :  Analisis data dan pembahasan 

Membahas hasil pengumpulan data, pengolahan data, pengujian 

hipotesis, interpretasi data dan pembahasan. 

 BAB V :  Kesimpulan dan Saran 

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan, dan 

saran untuk penelitian selanjutnya.     
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