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ABSTRAKSI 

 
Pengelolaan bisnis perbankan yang baik diperlukan agar bank dapat 

terhindar dari kepailitan, mencetak laba, dan memiliki resiko keuangan yang 
rendah sehingga nasabah dan investor menaruh kepercayaan yang tinggi pada 
bank. Semakin meningkatnya keberadaan bank syariah menjadi fenomena yang 
menarik terkait dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, sehingga perlu dikaji 
apakah bank syariah memiliki risiko keuangan yang hampir sama dengan bank 
konvensional atau bahkan lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 
perbandingan tingkat resiko keuangan antara PT. Bank Bukopin Tbk dan PT. 
Bank Syari’ah Mandiri serta untuk menganalisa bank mana yang lebih mendekati 
pada posisi grey area atau kecil kemungkinannya mengalami kebangkrutan. 

Jenis Penelitian yang dipakai adalah penelitian komparatif dimana 
membandingkan antara bank konvensional dengan bank syariah tahun 2008-2011. 
Sampel bank konvensional yang dipakai dalam penelitian ini adalah PT. Bank 
Bukopin Tbk, sedangkan sampel bank syariah adalah PT. Bank Syariah Mandiri. 
Sumber data diperoleh dari laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan Z-Score 
Altman. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perbandingan tingkat risiko 
keuangan antara PT. Bank Bukopin Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri sama-
sama memiliki resiko keuangan yang tinggi. Hasil perhitungan nilai Z-Score 
terhadap PT. Bank Bukopin Tbk tahun 2008-2011 memiliki risiko keuangan yang 
tinggi  dengan nilai Z mencapai 1,425, sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri juga 
memiliki risiko keuangan yang tinggi dengan nilai Z mencapai 1,651. Kedua nilai 
ini kurang dari 1,81 sehingga risiko keuangan kedua bank termasuk tinggi. 
Artinya kedua bank ini tidak sehat dan mengalami kegagalan; (2) Kedua bank 
tersebut berada jauh dari posisi grey area, artinya kedua bank memiliki risiko 
keuangan yang tinggi. Karena hasil ratat-rata Z-Score kedua bank tersebut 
menunjukkan Z<1,81. Secara umum Bank Syari’ah relatif lebih baik dibanding 
Bank Konvensional Berdasarkan hasil penelitian, bila dibandingkan Z-Score 
penelitian sekarang selama empat tahun dirata-rata, jumlah Z-Score penelitian 
terdahulu Z<1,81 artinya, memiliki tingkat resiko tinggi. Hal tersebut dikarenakan 
kinerja keuangan yang kurang mengoptimalkan seluruh asssetnya, sehingga laba 

yang didapatkan kurang menjamin untuk menghindari resiko kabangkrutan. 
Sedangkan penelitian sekarang penelitian pada dua bank yaitu bank konvensional 
dan bank syari’ah, jika Z-Score dirata-rata jumlah Z-Score menunjukkan hasil 
yang sama yaitu Z <1,81, menandakan kedua bank tersebut berada pada posisi 
tingkat resiko tinggi. Hal ini dikarenakan kedua bank tersebut selama empat tahun 
kurang optimal dalam memanfaatkan assetnya, sehingga pendapatan yang 
diperoleh juga tidak optimal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang 
sama yaitu Z<1,81, dengan demikian penelitian saya mendapat dukungan dari 
penelitian terdahulu. 

 
Kata Kunci: Bank Konvensional, Bank Syariah, Resiko Keuangan, Z-Score 
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PENDAHULUAN 

Pada hakekatnya suatu bank didirikan untuk mendapatkan keuntungan, 

dimana laba tersebut dapat diperoleh dari selisih antara pendapatan dengan biaya 

operasional yang dikelurkan oleh pihak bank, pendapatan dihasilkan dari hasil 

penjualan produk atau jasa tersebut. Bank diharapkan dapat menghasilkan suatu 

keuntungan yang cukup tinggi dari usaha yang dilakukan, selain pemilik bank 

banyak pihak-pihak yang berkepentingan itu sendiri untuk mengetahui 

perkembangan bank dari masa ke masa. Biasanya pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti ini ingin menjalin hubungan usaha dengan bank bila 

mengetahui bahwa bank tersebut mempunyai prospek yang cerah dimasa yang 

akan datang. 

Agar suatu bank data menjalankan kegiatannya dengan baik, maka yang 

perlu dilakukan adalah perencanaan, pengoperasian, pengendalian, dan 

pengawasan. Proses aliran keuangan secara terus menerus dan mencatatnya dalam 

laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi-laba. Pada 

dasarnya laporan keuangan bagi suatu perusahaan dijadikan sebagai suatu alat 

penguji bagian dari pembukuan kemudian laporan keuangan tidak hanya dijadikan 

alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk menentukan posisi atau kondisi 

keuangan tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer, kreditur, 

dan investor dapat mengambil sesuatu. 

Negara Indonesia mempunyai banyak lembaga keuangan atau yang sering 

disebut dengan bank, akan tetapi penulis tertarik untuk menganalisa PT. Bank 

Bukopin Tbk dan PT. Bank Syari’ah Mandiri. Alasan penulis memilih PT. Bank 

Bukopin karena dari segi hubungan, bank bukopin begitu dekat dengan kalangan 

masyarakat kecil dan mahasiswa. Bank Bukopin memahami dan memberi solusi 

bagi permasalahan perbankan dan keuangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha 

mikro, kecil, menengah dan koperasi. Selain itu, Bank Bukopin juga berperan 

serta dalam pengembangan jaringan Swamitra, sebuah usaha simpan pinjam 

Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi yang terus dikembangkan oleh Bank 

Bukopin bersama para mitra pelaksana Swamitra sejak tahun 1998. Hingga akhir 

tahun 2009, jaringan Swamitra telah berkembang menjadi 488 outlet yang telah 
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terhubung online satu dengan lainnya.  Di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS), kartu tabungan mempunyai dua fungsi yaitu digunakan sebagai kartu 

mahasiswa dan bisa juga sebagai Automated Teller Machine (ATM). Kemudian 

penulis juga memilih PT. Bank Syari’ah Mandiri karena dari sistem pelayanannya 

E-banking yang setara dengan bank konvensional, BSM tercatat sebagai pelopor 

untuk penggunaan layanan m-banking yang memakai basis gprs. Sedangkan bank 

lain masih memakai basis sms banking, nasabah akan lebih mudah dan irit biaya 

karena transaksi dihitung berdasarkan per kilobyte. Jika dengan menggunakan 

basis sms, nasabah dibebani biaya pulsa transaksi sms sekitar Rp 850 - Rp 1500 

per transaksi. Sedangkan dengan cara basis gprs, biaya tidak sebanyak 

menggunakan sms kira-kira hanya Rp 50 per transaksi. Dari kedua bank yang 

berbeda ini bisa dianalisa dalam perbandingan tingkat resiko keuangan perusahaan 

dengan suatu metode Z-Score, menganalisa perusahaan mana yang lebih 

mempunyai resiko keuangan yang lebih tinggi. 

Banyak cara atau teknik untuk mengetahui tentang kebangkrutan suatu 

perbankan. Kebangkrutan tersebut dapat diketahui dengan menghitung rasio-rasio 

keuangan sebagai dapat diukur sehat atau tidaknya suatu perbankan. Salah satu 

model yang dapat digunakan adalah model Altman Z-Score. Model Z-Score 

dikembangkan oleh Prof. Edward Altman dengan tujuan untuk memprediksi 

apakah suatu perusahaan sedang dalam keadaan diambang kebangkrutan 

(financial distress). Oleh karena itu metode ini dapat digunakan mengukur tingkat 

resiko keuangan suatu perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dilakukan penelitian 

dengan tujuan menganalisa perbandingan tingkat resiko keuangan antara PT. 

Bank Bukopin Tbk dan PT. Bank Syari’ah Mandiri dari periode 2008-2011 dan 

untuk menganalisa mana yang lebih mendekati pada posisi grey atau kecil 

kemungkinannya mengalami kebangkrutan. 

 

 

 

 



4 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bank 

Bank merupakan perusahaan dalam suatu bidang jasa karena produk yang 

ditawarkan hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Dalam 

Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan dari Undang-Undang No.7 tahun 

1992 disebutkan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.  

Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syari’ah dalam kegiatannya memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, yaitu 

dapat memberikan seluruh wilayah operasinya dapat dilaksanakan diseluruh 

wilayah.  Ada dua jenis bank yang terdapat di Indonesia, yang pertama ada bank 

yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usahanya 

secara syari’ah. 

 

Bank Konvensional 

Bank konvensional adalah bank yang aktivitasnya dalam penghimpunan 

dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan 

imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana 

untuk suatu periode tertentu. Presentase ini biasanya ditetapkan per tahun 

(Budisantoso dan Triandaru, 2006). 

Sebagai lembaga keuangan yang mempunyai peran penting di masyarakat, 

Tasman (2006:6) memberikan penjelasan tentang bank adalah suatu lembaga yang 

berperan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary) antara 

pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus spending unit) dengan 

mereka yang membutuhkan dana (deficit spending unit), serta fungsi untuk 

memperlancar lalu lintas pembayaran diral melalui jasa penjualan yang pada 

gilirannya dapat mensejahterakan rakyat banyak. 
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Bank Syariah 

Bank menurut Al-Qur’an yaitu sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti 

struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajibam seperti zakat, shodaqoh, ghanima 

(rampasan perang), jual-beli, utang dagang, harta yang dimana mempunyai fungsi 

yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi. Bank syari’ah 

merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dengan system 

operasional dan produk dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist 

Muhammad SAW ( Muhammad, 2005 ). 

Bank Syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 

memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta 

peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah ( Heri 

Sudarsono, 2004 ). Bank syari’ah adalah bank dalam aktivitasnya, baik 

menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan 

mengenakan imbalan atas dasar prinsip syari’ah yaitu jual-beli dan bagi hasil 

(Susilo dkk, 2000 : 3). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Karena penelitian ini bersifat komparatif (membandingkan) jadi dalam 

penelitian ini diambil dua sampel yang terdiri dari satu bank konvensional dan 

satu bank syari’ah yang diwakili oleh PT. Bank Bukopin Tbk dan PT. Bank 

Syari’ah Mandiri. 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada 

masyarakat pengguna data yang dimuat didalam laporan publikasi tiap bank PT. 

Bukopin Tbk (www.bukopin.co.id) dan PT. Bank Syari’ah Mandiri 

(www.bsm.co.id) dari tahun 2008-2011. 

Metode altman Z-Score merupakan metode yang dikembangkan oleh 

seorang peneliti kebangsaan Amerika Serikat bernama Edward I.Altman pada 

tahun 1968. Z-Score adalah suatu metode untuk memprediksi kesehatan financial 

suatu perusahaan dan kemungkinan untuk mengalami kebangkrutan. 

http://www.bukopin.co.id/
http://www.bsm.co.id/
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Pada awal altman memiliki sample 66 perusahaan manufaktur yang terdiri 

dari 33 perusahaan yang bangkrut dan 33 perusahaan yang tidak mengalami 

kebangkrutan. Dari 22 variabel tersebut kemudian dipilih lima variable menjadi 

kombinasi tarbaik untuk memprediksi kabangkrutan. Adapun rasio-rasio tersebut 

adalah: 

a. Working Capital to Total Asset (Rasio Modal Kerja terhadap Total Aktiva) 

Rasio pertama yang digunakan sebagai alat diskriminn adalah rasio modal 

kerja terhadap total aktiva, ini seringkali dijumpai dalam studi kasus 

permasalahan perusahaan, ini adalah ukuran bersih pada aktiva lancar 

perusahaan terhadap, modal perusahaan. Digunakan untuk mengukur 

likuiditas 

b. Retained Earning to Total Assets (Rasio Laba Ditahan terhadap Total Aktiva) 

Rasio untuk mengukur profibilitas kumulatif perusahaan. Usia perusahaan 

dinyatakan secara implicit dalam rasio ini sebagai contoh, sebuah peruasahaan 

baru relative mungkin akan menunjukkan rasio laba ditahan/total aktiva yang 

rendah karena tidak adanya waktu untuk menambah laba kumulatifnya. 

c. Earning Before Interest and Taxes to Total Assets (Ratio EBIT terhadap Total 

Aktiva) 

Rasio ini mengukur kemampuan laba, yaitu tingkat pengembalian aktiva, yang 

dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) tahunan 

perusahaan dengan total aktiva pada neraca akhir tahun. Rasio ini juga dapat 

digunakan sebagai ukuran seberapa besar produktivitas penggunaan dana yang 

dipinjam.  

d. Market Value Of Equity to Book Of Liabilities (Rasio Nilai Pasar Modal 

Sendiri terhadap Total Hutang) 

Kebalikan dari rasio utang modal sendiri (DER) yang lebih terkenal. Yang 

dimaksud nilai modal sendiri adalah nilai pasar modal sendiri, yaitu jumlah 

saham perusahaan dikalikan dengan harga pasar per lembar sahamnya. 

e. Sales to Total Assets (Rasio Penjualan terhadap Total Aktiva) 

Rasio perputaran modal adalah standar rasio keuangan yang menggambarkan 

kemampuan peningkatan penjulan dari aktiva perusahaan merupakan suatu 
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ukuran dari kemampuan menajemen datam faktanya signifikan dari ukuran 

rasio ini tidak dapat ditampakkan semuanya tapi karena relasi yang unik 

diantara variabel dalam model ini, rasio penjualan/total aktiva menjadi 

rangking kedua dalam kontribusi keseluruhan ketepatan model diskriminan. 

Z-Score Altman untuk perusahaan perbankan yang telah go public 

ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Munawir, 2002: 309) 

Z-Score = 1.2(X1) + 1,4(X2) + 3,3(X3) + 0,6(X4) + 1,0(X5) 

Keterangan: 

X1 = Net Working Capital to Total Assets Ratio 

X2 = Retained Earning to Total Assets Ratio 

X3 = Earning Before Interest dan Taxes to Total assets 

X4 = Market Value of Equity to Book Value of Debt 

X5 = Sales to Total Assets Ratio 

Dalam menganalisis hasil perhitungan model Z-Score, menggunakan 

angka iterprestasi yang dikmbangkan oleh Prof. Edward Altman, sebagai berikut: 

(Emery & Finnerty, 1997:886) 

Score Prediction 

Z > 2,99 Firm will not fail within 1 year 

1,81 < Z < 2,99 Gray area within which it is difficult to 

discriminate effectively 

Z < 1,81 Firm will fail in 1 year 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Nilai Z merupakan penjumlahan dari nilai X yang telah dikalikan dengan 

bobot faktor yang ditetapkan dalam metode Zscore Altman. Dari nilai tersebut 

akan dapat diketahui tentang kinerja keuangan bank apakah bank termasuk 

golongan sehat atau golongan yang mempunyai potensi kegagalan yang tinggi. 

Adapun perhitungan nilai Z untuk kedua bank disajikan sebagai berikut: 
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Z score = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 

Berikut ini perhitungan Z-Score untuk PT. Bank Bukopin Tbk tahun 2008 

yaitu: 

Z score =  1,2 (0,982) + 1,4 (0,035) + 3,3 (0,017) + 0,6 (0,071) + 1,0 (0,113) 

 = 1,438 

Hasil perhitungan Z-Score selengkapnya disajikan pada tabel sebagai 

berikut: 

Tabel  1 

Perhitungan Nilai Z-Score 

 

Nama Bank Tahun WC/TA RE/TA 
EBIT/ 

TA 
MVE/ 
BVD S/TA Z Score Resiko 

PT. BKP 2008 0,982 0,035 0,017 0,071 0,113 1,438  

  2009 0,980 0,037 0,014 0,073 0,111 1,429  

  2010 0,982 0,035 0,014 0,065 0,092 1,405  

  2011 0,981 0,039 0,016 0,083 0,092 1,429  

      Rata-rata 1,425 Tinggi 

PT. BSM 2008 0,978 0,038 0,017 0,516 0,102 1,693  

  2009 0,976 0,043 0,019 0,489 0,094 1,682  

  2010 0,974 0,042 0,018 0,403 0,085 1,612  

  2011 0,976 0,039 0,015 0,436 0,077 1,617  

      Rata-rata 1,651 Tinggi 

 

Keterangan: 

Standar penilaian yang digunakan adalah jika nilai Z > 2,99 maka risiko 

keuangan rendah dan keadaan bank sehat, jika nilai Z < 1,81 maka risiko 

keuangan tinggi dan bank berpotensi gagal, dan apabila nilai Z berada diantara 

nilai tersebut maka bank dalam keadaan gray area atau keraguan. 

 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Z-Score terhadap PT. Bank Bukopin 

Tbk tahun 2008-2011 memiliki risiko keuangan yang tinggi  dengan nilai Z 

mencapai 1,425. Nilai ini kurang dari 1,81 sehingga risiko keuangan pada bank 

tersebut termasuk tinggi. Artinya bank ini tidak sehat dan berpotensi mengalami 

kegagalan. Selanjutnya hasil perhitungan nilai Z-Score terhadap PT. Bank Syariah 

Mandiri juga memiliki risiko keuangan yang tinggi dengan nilai Z mencapai 
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1,651. Nilai ini kurang dari 1,81sehingga resiko keuangan termasuk tinggi. 

Artinya bank ini tidak sehat dan berpotensi mengalami kegagalan. Hal ini 

menunjukkan bahwa perbandingan tingkat risiko keuangan pada PT. Bank 

Bukopin Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri memiliki resiko keuangan yang sama 

yaitu tinggi. 

Nilai Z–Score yang rendah (di bawah 1,81) mengindikasikan bahwa kedua 

bank tersebut berada pada posisi bisnis berisiko tinggi. Hal ini dikarenakan kedua 

Bank tersebut kurang optimal dalam memanfaatkan assetnya sehingga pendapatan 

yang didapatkan juga semakin kurang optimal. Selain itu pengelolaan bisnis 

belum dilakukan secara baik sehingga dalam jangka pendek akan menyebabkan 

adanya potensi kepailitan. 

Hasil uji Z-Score menunjukkan bahwa kedua bank memiliki risiko yang 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kelima variabel yang digunakan untuk 

menghitung nilai Z-Score yaitu Working Capital to Total Assets, Retained 

Earning to Total Assets, Earning Before Interest and Taxes (EBIT) to Total 

Assets, Market Value of Equity to Book Value of Total Liabilities, dan Sales to 

Total Assets mengalami perkembangan yang kurang baik. Antara variabel yang 

satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang saling mempengaruhi nilai 

modal kerja yang besar menunjukkan produktivitas aktiva perusahaan yang 

mampu menghasilkan laba usaha yang besar seperti yang diharapkan perusahaan 

perbankan.  Dengan meningkatnya laba usaha perusahaan maka akan menarik 

investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut sehingga laba 

ditahan perusahaan akan mengalami peningkatan. Meningkatnya laba ditahan dan 

modal kerja yang dimilki perusahaan akan mendorong meningkatnya total 

penjualan perusahaan perbankan. 

Hasil komparasi terhadap nilai Z-Score dapat diketahui bahwa nilai Z 

untuk PT. Bank Syariah Mandiri lebih besar dari PT. Bank Bukopin Tbk (1,651 > 

1,425) menunjukkan bahwa PT.Bank Bukopin Tbk memiliki risiko keuangan 

yang lebih tinggi. Artinya bank konvensional memiliki risiko keuangan yang lebih 

tinggi daripada bank syariah. Ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki 

risiko keuangan yang lebih rendah. 
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Risiko keuangan yang lebih rendah pada bank syariah ini disebabkan oleh 

adanya perbedaan sistem penghimpunan dan penyaluran dana. Dalam pembiayaan 

atau penyaluran dana, sistem perbankan konvensional menekankan pada 

hubungan antara debitur dan kreditur, sedangkan sistem syariah lebih menekankan 

pada prinsip keleluasaan dalam akad kredit dan kemitraan. Selain itu juga ada 

perbedaan yang menyangkut aspek hukum, struktur organisasi, usaha yang 

dibiayai, dan lingkungan kerja. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian terdahulu pada Bank Konvensioanal 

yaitu PT. Bank Mandiri Tbk dengan periode selama tiga tahun jika Z-Score 

dihitung tiap tahun, penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ada 

persamaan yaitu jumlah Z-Score < 1,81. Bila dibandingkan Z-Score penelitian 

sekarang dirata-rata selama empat tahun, jumlah Z-Score penelitian terdahulu 

Z<1,81artinya, memiliki tingkat resiko tinggi. Hal tersebut dikarenakan kinerja 

keuangan yang kurang mengoptimalkan seluruh assetnya, sehingga laba yang 

didapatkan kurang menjamin untuk menghindari resiko kabangkrutan. Sedangkan 

penelitian sekarang penelitian pada dua bank yaitu bank konvensional dan bank 

syari’ah, jika Z-Score dirata-rata jumlah Z-Score menunjukkan hasil yang sama 

yaitu pada PT. Bank Bukopin Z <1,81, PT. Bank Syari’ah Mandiri Tbk Z <1,81 

menandakan kedua bank tersebut berada pada posisi tingkat resiko tinggi. Hal ini 

dikarenakan kedua bank tersebut selama empat tahun kurang optimal dalam 

memanfaatkan assetnya, sehingga pendapatan yang diperoleh juga tidak optimal. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil perbandingan tingkat risiko keuangan antara PT. Bank Bukopin Tbk dan 

PT. Bank Syariah Mandiri sama-sama memiliki resiko keuangan yang tinggi. 

Hasil perhitungan nilai Z-Score terhadap PT. Bank Bukopin Tbk tahun 2008-

2011 memiliki risiko keuangan yang tinggi  dengan nilai Z mencapai 1,425, 

sedangkan PT. Bank Syariah Mandiri juga memiliki risiko keuangan yang 
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tinggi dengan nilai Z mencapai 1,651. Kedua nilai ini kurang dari 1,81 

sehingga risiko keuangan kedua bank termasuk tinggi. Artinya kedua bank ini 

tidak sehat dan mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan kedua Bank 

tersebut kurang optimal dalam memanfaatkan assetnya sehingga pendapatan 

yang didapatkan juga tidak optimal. Selain itu pengelolaan bisnis belum 

dilakukan secara lebih baik sehingga dalam jangka pendek kemungkinan ada 

potensi kepailitan.  

2. Kedua bank tersebut berada jauh dari posisi grey area, artinya bank memiliki 

risiko keuangan yang tinggi. Karena hasil ratat-rata Z-Score kedua bank 

tersebut menunjukkan Z<1,81. Secara umum Bank Syari’ah relatif lebih baik 

dibanding Bank Konvensional. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, bila dibandingkan Z-Score penelitian sekarang 

selama empat tahun dirata-rata, jumlah Z-Score penelitian terdahulu 

Z<1,81artinya, memiliki tingkat resiko tinggi. Hal tersebut dikarenakan 

kinerja keuangan yang kurang mengoptimalkan seluruh assetnya, sehingga 

laba yang didapatkan kurang menjamin untuk menghindari resiko 

kabangkrutan. Sedangkan penelitian sekarang penelitian pada dua bank yaitu 

bank konvensional dan bank syari’ah, jika Z-Score dirata-rata jumlah Z-Score 

menunjukkan hasil yang sama yaitu Z<1,81 ,  menandakan kedua bank 

tersebut berada pada posisi tingkat resiko tinggi. Hal ini dikarenakan kedua 

bank tersebut selama empat tahun kurang optimal dalam memanfaatkan 

assetnya, sehingga pendapatan yang diperoleh juga tidak optimal. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama yaitu Z<1,81, dengan 

demikian penelitian saya mendapat dukungan dari penelitian terdahulu. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bank perlu membuat rencana untuk mengatasi kejadian yang tak terduga, 

yaitu dengan melakukan analisis terhadap perubahan dan dinamika kondisi 

lingkungan bisnis dengan mengkaji indikator: ekonomi, peta persaingan 

bisnis, perubahan budaya, dan situasi politik dan keamanan. 
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2. Bank perlu melakukan analisis terhadap biaya dana dan penentuan bunga 

kredit atau beban bagi hasil yang akan ditetapkan atas kredit konsumsi, kredit 

investasi, dan kredit modal kerja. 

3. Manajemen bank perlu lebih berhati-hati dalam hal manajemen assetnya 

jangan sampai arus modal kerja yang dihasilkan menjadi negatif. Investasi 

pada piutang yang terlalu besar juga berbahaya sebab dapat  mengakibatkan 

kinerja perusahaan menjadi terganggu. Apabila terjadi gangguan terhadap 

piutang maka hal tersebut akan mengganggu perusahaan karena secara tidak 

langsung hal tersebut akan berdampak pada penerimaan kas perusahaan di 

masa yang akan datang.  

4. Biaya-biaya operasional perusahaan juga perlu diperhatikan penggunaannya 

agar lebih efisien jangan sampai lebih besar daripada pendapatan yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

5. Bagi penelitian berikutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang analisis resiko keuangan pada perusahaan non perbankan.
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