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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Masa sebelum krisis  perkembangan perbankan di Indonesia mengalami 

perkembangan yang pesat, diawali dengan Pakjun 1983. Terlalu banyaknya 

jumlah bank yang ada menyebabkan persaingan ketat yang mendorong 

persaingan yang tidak sehat pada sektor perbankan.  Hal ini akan membawa 

dampak kurang baik pada kekuatan sektor perbankan terhadap berbagai 

perubahan, baik dari dalam bank itu sendiri maupun dikarenakan perubahan 

lingkungan yang mungkin terjadi. 

 Salah satu dampak dari krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 

telah menyebabkan sejumlah bank yang ada tidak layak lagi untuk 

meneruskan bisnisnya. Bank-bank dimaksud terpaksa dilikuidasi oleh 

pemerintah. Pada bulan November 1997, Pemerintah, dalam hal ini Bank 
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Indonesia memutuskan untuk melakukan pencabutan ijin usaha terhadap 16 

bank swasta nasional.  Keputusan pemerintah untuk mengurangi jumlah bank-

bank yang bermasalah terus berlanjut. Pada tanggal 13 Maret 1999 sebanyak 

38 bank dinyatakan tidak boleh lagi meneruskan kegiatannya alias dilikuidasi 

dan sebanyak tujuh bank diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN). 

  Biaya penyelesaian likuidasi dan pembekuan operasi perbankan 

sebenarnya dapat dihindari apabila proses pengawasan dari bank sentral  

berjalan baik. Penciptaan sistem pendeteksi dini dari bank sentral, digunakan 

untuk mengetahui lebih awal adanya bank-bank yang mengalami kesulitan 

keuangan dan diupayakan tindakan pencegahannya. Upaya pendeteksian ini 

bisa dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dengan memanfaatkan 

laporan keuangan bank tersebut, sehingga dapat dikurangi biaya pemantauan 

lapangan dan juga dapat dihindarkan biaya penyelesaian kebangkrutan 

(Thompson, 1991). 

 Di Amerika Serikat, fenomena kepailitan perusahaan telah menjadi 

objek penelitian yang intensif. Salah satu area penelitian telah menghasilkan 

kajian atas asosiasi informasi laporan keuangan terhadap kemungkinan 

perusahaan mampu  mempertahankan bisnisnya atau harus dinyatakan 

bermasalah karena gagal secara ekonomi dan keuangan.  Tradisi penilaian ini 

diawali oleh Beaver (1966), kemudian diteruskan antara lain oleh Altman 

(1968), Altman et al (1977) dan Gilbert et al (1990). Upaya penelitian ini 

menghasilkan informasi tentang indeks Zeta bagi perusahaan-perusahaan di 

AS, sehingga dapat dievaluasi probabilitas tingkat keberhasilan masing-
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masing perusahaan dimasa datang. Analisa kebangkrutan bank dengan metode 

lain yaitu  logit regression yang pertama kali dilakukan oleh Martin (1977), 

dilanjutkan oleh Thompson (1991) dan kemudian Kolari (2002). 

 Kolari (2002), meneliti tentang prediksi kegagalan bank pada akhir tahun 

1980-an dan awal tahun 1990-an. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitiannya adalah regresi logit dengan variabel dependennya adalah 

variabel dummy (gagal dan tidak gagal) dan variabel independennya adalah 28 

rasio keuangan, kemudian diperoleh empat rasio yang signifikan untuk satu 

tahun dan 14 rasio yang signifikan untuk dua tahun sebelum kebangkrutan. 

 Penerapan riset semacam ini di Indonesia tampaknya baru dirasakan, 

terutama setelah munculnya perusahaan – perusahaan bermasalah akibat krisis 

ekonomi dan moneter tahun 1990-an. Penelitian yang dilakukan oleh Ariani 

(1999) menemukan rasio keuangan dalam fungsi diskriminan dapat digunakan 

untuk mendeteksi kebangkrutan bank yang go-puglik. Sampel yang digunakan 

29 bank terdapat sembilan bank bangkrut dan 20 bank tidak bangkrut. Analisis 

yang dipakai MDA (Multiple Discriminant Analysis) dan rasio keuangan yang 

digunakan disebut dengan CAMEL. Hasilnya diperoleh tingkat akurasi 

sebesar 75,4% untuk tiga tahun sebelum terjadinya kebangkrutan, 86,2% 

untuk dua tahun sebelum terjadinya kebangkrutan dan pada satu tahun 

sebelum terjadi kebangkrutan tingkat keakuratannya sebesar 93,1%. 

 Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian tentang 

prediksi kebangkrutan pada perusahaan perbankan  di Indonesia dengan alat 

logit analysis dan empat rasio Kolari (2002) yang signifikan untuk satu tahun 

sebelum kebangkrutan. Maka penulis mengajukan judul penelitian : 
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“ANALISA MODEL LOGIT UNTUK PREDIKSI KEBANGKRUTAN  

BANK DI INDONESIA (Kajian Empiris Perusahaan Perbankan di 

Indonesia Tahun 1997-1999)”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

B. PERUMUSAN  MASALAH  

1. Apakah variabel profitabilitas, kapitalisasi dan liabilitas berpengaruh 

secara signifikan terhadap probabilitas kegagalan bank secara serempak ? 

2. Apakah variabel profitabilitas, kapitalisasi dan liabilitas berpengaruh 

secara signifikan terhadap probabilitas kegagalan bank secara parsial ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengatahui pengaruh variabel profitabilitas, kapitalisasi dan 

liabilitas terhadap probabilitas kegagalan bank secara serempak.  

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel profitabilitas, kapitalisasi dan 

liabilitas terhadap probabilitas kegagalan bank secara parsial. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Hasil penelitian akan memberikan bukti empiris mengenai kemampuan 

rasio keuangan dalam memprediksi kebangkrutan bank. 

2. Hasil laporan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

bahan pengembangan penelitian selanju 

3. nya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 1986:2) 

Laporan keuangan memberikan ikhtisar mengenai keadaan keuangan 

suatu perusahaan, dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang dan 

modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan rugi laba mencerminkan 

hasil-hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu biasanya meliputi 

periode satu tahun (Riyanto, 1995:327). 
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 Laporan keuangan merupakan gambaran umum dari suatu perusahaan 

pada waktu tertentu dan memberikan gambaran tentang kondisi keuangan 

yang telah dicapai oleh perusahaan dalam waktu tersebut. Laporan keuangan 

sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk mengetahui kemajuan dan 

kemunduran usahanya. Laporan keuangan sebenarnya merupakan proses akhir 

dari proses atau kegiatan – kegiatan akuntansi dalam satu kesatuan akuntansi. 

Adapun bagian dari proses laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai 

berikut (Standar Akuntansi Keuangan, 1999) : 

1. Neraca 

Laporan yang menunjukkan keadaan keuangan (aktiva, kewajiban dan 

modal) dari suatu perusahaan pada saat tertentu. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan yang menunjukkan hasil – hasil yang dicapai dari operasi 

perusahaan selama periode tertentu. 

3. Laporan Perubahan Modal 

Laporan yang menunjukkan sebab–sebab perubahan modal perusahaan 

selama periode tertentu. 

4. Laporan Aliran Kas 

Laporan yang menunjukkan jumlah arus kas masuk dan jumlah  arus kas 

keluar selama suatu periode tertentu yang biasanya meliputi periode satu 

tahun. 

5. Catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian 

internal dari laporan keuangan. Selain itu juga termasuk skedul dan 

informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 7 

 

B. Arti Penting Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan dapat digunakan pihak-pihak yang berkepentingan 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya. Beberapa pemakai laporan keuangan tersebut antara lain adalah 

(Standar Akuntansi Keuangan, 1999): 

1. Investor 

Investor membutuhkan informasi yang berkaitan dengan resiko dan hasil 

dari investasi yang dilakukan. Informasi tersebut membantu dalam 

memutuskan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi 

tersebut serta kemampuan perusahaan dalam pembayaran deviden. 

 

2. Karyawan 

Karyawan memerlukan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas 

perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas 

jasa, manfaat pensiun, dan manfaat kerja. 

3. Kreditur 

Kreditur membutuhkan informasi keuangan yang memungkinkan untuk 

memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh 

tempo. 

4. Pemasok dan Kreditur usaha lainnya 

Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang  

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang 

akan dibayar pada saat jatuh tempo. 
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5. Pelanggan 

Pelanggan membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kelangsungan 

hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka 

panjang dengan perusahaan. 

6. Pemerintah 

Pemerintah membutuhkan informasi tentang alokasi sumber daya dan 

aktivitas perusahaan untuk menetapkan pajak dan dasar penyusunan 

statistik pendapatan. 

7. Masyarakat 

Laporan keuangan membantu masyarakat dalam penyediaan 

informasi kecenderungan (trend) dan kemakmuran perusahaan serta 

kontribusi perusahaan bagi perekonomian Indonesia. 

C. Laporan Keuangan Bank 

 Laporan keuangan perbankan merupakan salah satu sumber informasi 

keuangan yang dikeluarkan oleh bank. Menurut PSAK No. 31 komponen 

laporan keuangan bank adalah sebagai berikut : 

1. Neraca  

Neraca sebagai laporan posisi keuangan bank pada saat tertentu. Penyajian 

aktiva dan pasiva pada neraca bank tidak diklasifikasikan menurut lancar 

dan tidak lancar, meliankan disusun sesuai dengan tingkat likuiditas dan 

jatuh tempo. 

2. Laporan Komitmen dan Kontijensi 

Laporan komitmen dan kontijensi harus disusun secara sistematis agar 

dapat memberikan gambaran mengenai posisi komitmen dan kontijensi 
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baik yang bersifat tagihan maupun kewajiban pada tanggal laporan. 

Komitmen merupakan perjanjian yang tidak dapat dibatalkan secara 

sepihak, dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati 

bersama dipenuhi, sedangkan kontijensi merupakan tagihan atau kewajiban 

yang timbulnya bersifat kondisional. Sistematika penyajian laporan ini 

disusun berdasarkan urutan tingkat kemungkinan pengaruhnya terhadap 

perubahan posisi keuangan dan hasil usaha bank. 

3. Laporan Rugi Laba 

Laporan laba rugi bank disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan 

gambaran mengenai hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Laporan 

ini disusun dalam bentuk berjenjang yang menggambarkan pendapatan atau 

beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya.  

4. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas sesuai dengan PSAK No. 2 tentang laporan arus kas harus 

disusun beradasarkan konsep kas (cash concept) selama periode laporan. 

Laporan ini menunjukkan semua aspek penting dari kegiatan bank, tanpa 

memandang apakah transaksi tersebut berpengaruh langsung terhadap kas.  

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Disamping hal – hal wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan sebagaimana dijelaskan dalam PSAK, bank juga wajib 

mengungkapkan dalam catatan tersendiri mengenai posisi devisa neto 

menurut jenis mata uang serta aktivitas – aktivitas lain seperti penitipan 

harta dan penyaluran kredit kelolaan.  

 

D. Analisa Rasio 
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Menurut Harnanto (1987), analisa terhadap laporan keuangan 

dimaksudkan sebagai suatu usaha (aktivitas) untuk membuat informasi dalam 

suatu laporan keuangan yang bersifat kompleks, ke dalam elemen-elemen 

yang lebih sederhana dan mudah dipahami.  

Laporan keuangan memberikan ikhtisar mengenai keadaan keuangan 

suatu perusahaan dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang, dan 

modal sendiri pada suatu periode tertentu dan laporan laba rugi mencerminkan 

hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu. Untuk mengukur kinerja 

keuangan suatu perusahaan, kita perlu mengadakan analisa terhadap laporan 

keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Analisa laporan keuangan 

memerlukan suatu ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam 

analisa keuangan adalah rasio.  

E. Tinjauan Umum Tentang Bank 

1. Pengertian Bank 

 Pengertian bank menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 

tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, 

bank adalah badan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk Kredit 

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak . 

 Menurut PSAK No. 31, bank adalah suatu lembaga yang berperan 

sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak 

yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, 
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serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lulu lintas 

pembayaran. 

2. Fungsi dan manfaat Bank 

 Secara umum fungsi bank adalah menghimpun  dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali kepada mayarakat untuk berbagai tujuan atau 

sebagai financial intermediary. Menurut Susilo (2000 : 6), secara spesifik 

bank mempunyai peran sebagi agent of trust (lembaga kepercayaan baik 

dalam menghimpun  maupun penyaluran dana), agent of development 

(lembaga yang mempelancar kegiatan perekonomian masyarakat seperti 

investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa), dan agent of services 

(lembaga yang memberikan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat). 

 

 

 

F. Kondisi Dunia Perbankan di Indonesia 

 Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak 

perubahan. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia 

perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia 

perbankan seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. 

Perkembangan faktor-faktor internal dan eksternal perbankan tersebut 

menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat 

dikelompokkan selama tiga periode. Tiap-tiap periode mempunyai ciri-ciri 

khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Ketiga periode 

tersebut yaitu (Susilo, 2000 : 39-48): 

1. Kondisi Sebelum Deregulasi  
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Perbankan pada masa ini sangat kuat dipengaruhi oleh berbagai 

kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa, yang dalam hal ini adalah 

pemerintah. Secara rinci keadaan perbankan pada masa ini adalah berikut : 

a. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang 

perbankan di Indonesia 

b. Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu 

c. Bank banyak menanggung program-program pemerintah 

d. Jumlah bank swasta yang relatif sedikit 

e. Sedikit muncul bank baru 

f. Persaingan antar bank yang tidak sehat 

g. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk 

menyimpan dan meminjam dana  

h. Mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah 

2. Kondisi Sesudah Deregulasi    

 Untuk mengatasi situasi pada masa sebelum deregulasi yang kurang 

menguntungkan, maka cara yang ditempuh pemerintah pada waktu itu 

adalah dengan melakukan serangkaian kebijakan berupa deregulasi di 

sektor riil dan sektor moneter. Pada tahap awal, deregulasi lebih cepat 

dampaknya pada sektor moneter melalui serangkaian perubahan di dunia 

perbankan. Perubahan-perubahan yang dimotori oleh otoritas moneter 

untuk meningkatkan kinerja dunia perbankan, dan pada akhirnya 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja sektor riil. 

 Deregulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan dunia 

perbankan antara lain : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 13 

a. Paket 1 Juni 1983 (Pakjun 1983) 

Paket ini dikeluarkan dengan tujuan memberikan kemudahan bagi bank-

bank dalam menentukan suku bunga dari pihak ketiga maupun suku 

bunga kredit oleh Bank Indonesia. Sebelum kebijakan ini muncul, suku 

bunga dan pagu kredit ditentukan oleh Bank Indonesia. 

b. Paket 27 Oktober 1988 (Pakto 1988)  

Paket ini merupakan periode dimana lembaga keuangan mendapatkan 

kebebasan dalam menghimpun dana masyarakat. Dana tersebut 

kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

secara bebas. Tujuan dari paket ini secara garis besar adalah : (1) 

peningkatan penghimpunan dana dan alokasi dana, (2) pendayagunaan 

lembaga keuangan untuk mendukung sektor non migas, dan (3) 

peningkatan efisiensi dan kemudahan pendirian bank. 

c. Paket 25 Maret 1989 (Pakmar 1989)  

Paket kebijakan ini berisi tentang penyempurnaan paket sebelumnya. 

Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat memiliki net open 

position maksimum sebesar 25% dari modal sendiri. 

d. Paket 29 Januari 1990 (Pakjan 1990) 

Paket kebijakan ini berisi tentang penyempurnaan program perkreditan 

kepada usaha kecil agar dilakukan secara luas oleh semua bank. 

e. Paket 28 Februari 1991 (Pakfeb 1991) 

Paket kebijakan ini berisi tentang penyempurnaan paket sebelumnya 

menuju penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-
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hatian, sehingga dapat tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga keuangan. 

f. Paket 29 Mei 1993 (Pakmei 1993)   

Paket kebijakan ini berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank 

meliputi : (1) Capital Adequacy Ratio, (2) Batas Maksimum Pemberian 

Kredit, (3) Kredit Usaha Kecil, (4) Pembentukan cadangan piutang, dan 

(5) Loan to Deposit Ratio. 

 Pada masa setelah deregulasi ini, perbankan di Indonesia mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Peraturan yang memberikan kepastian hukum 

b. Jumlah bank swasta bertambah banyak 

c. Tingkat persaingan bank yang semakin kuat  

d. Kepercayaan masyarakat terhadap bank yang meningkat 

e. Mobilisasi dana melalui sektor perbankan yang semakin besar 

3. Kondisi Saat Krisis Ekonomi tahun 1997 

 Deregulasi dan penerapan kebijakan-kebijakan lain yang terkait 

dengan sektor moneter dan sektor riil menyebabkan sektor perbankan lebih 

mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja ekonomi makro di 

Indonesia . Perkembangan ini dalam waktu singkat menjadi terhenti dan 

bahkan mengalami kemunduruan total akibat adanya krisis ekonomi yang 

terjadi pada tahun 1997. Kondisi ini menyebabkan perubahan dalam dunia 

perbankan Indonesia antara lain : 

a. Tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap 

perbankan di Indoneisa yang menurun dratis 
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b. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat  

c. Munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru 

d. Jumlah bank yang menurun 

  

G. Kebangkrutan 

 Kebangkrutan diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi dimana 

perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk 

melanjutkan usahanya. Akibat yang lebih serius dari kebangkrutan adalah 

berupa penutupan usaha dan pada akhirnya terjadi pembubaran 

perusahaan/likuidasi. Likuidasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

berakhir pada pembubaran perusahaan sebagai suatu organisasi. Likuidasi 

lebih menekankan pada aspek yuridis perusahaan sebagai suatu badan hukum 

dengan segala hak-hak dan kewajibannya (Harnanto, 1987 : 485). 

 Berdasarkan Pasal 1 ayat 1, UU No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan 

disebutkan bahwa perusahaan dikatakan pailit jika debitur yang mempunyai 

dua/lebih kreditur dan tidak membayar satu utang yang jatuh tempo dapat 

dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang baik atas 

permintaannya sendiri atau atas permintaan seorang atau lebih kreditur. 

Menurut definisi ini, perusahaan yang tidak mampu membayar satu atau lebih 

utang yang jatuh tempo sudah dapat mengajukan permohonan pailit. Hal ini 

dapat dijadikan sarana bagi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu oleh 

perusahan yang sebenarnya mampu membayar utangnya agar dinyatakan 

pailit. 
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 Khusus dalam hal kepailitan bank, maka yang hanya dapat melakukan 

permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Kepailitan 1998. Ketentuan 

tersebut merupakan suatu langkah untuk mensinkronkan dengan ketentuan 

yang berlaku dalam bidang perbankan, dengan mengingat karateristik lembaga 

perbankan yang terutama bergerak sangat terkait dengan dana masyarakat.  

 Pencabutan izin usaha bank dikarenakan bank tersebut tidak dapat 

mengatasi kesulitannya atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan 

sistem perbankan nasional. Keadaan bank dikatakan mengalami kesulitan 

yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian 

Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai 

dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, 

serta pengelolaan bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati – 

hatian dan asas perbankan yang sehat. Sedangkan kriteria membahayakan 

sistem perbankan yaitu pabila tingkat kesulitan yang dialami dengan 

melakukan kegiatan usaha, suatu bank tidak mampu memenuhi kewajiban – 

kewajibannya kepada bank lain, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan 

dampak berantai pada bank-bank lain.      

Foster (1986) menggambarkan kebangkrutan dalam  tabel berikut ini : 

Tabel II.1 

Kategori Kebangkrutan Menurut Foster 

 Non-kesulitan keuangan Kesulitan Keuangan 
Non- bangkrut 
Bangkrut 

I 
III 

II 
IV 

Sumber : Foster, 1986 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk kategori III, kebangkrutan 

suatu perusahaan bukanlah dari faktor keuangan, tapi faktor non-teknis 

lainnya seperti kemungkinan adanya strategi kebangkrutan. Foster 

menyebutkan bahwa perusahaan yang sukarela mendaftarkan diri sebagai 

suatu perusahaan yang bangkrut mempunyai tujuan untuk menekan kewajiban 

yang harus ditanggung perusahaan seperti agar pekerja menerima upah yang 

rendah atau  untuk mengurangi beban perkara hukum yang menimpa 

perusahaan. Untuk kategori II (tidak bangkrut tetapi kesulitan keuangan) dan 

III (bangkrut tapi tidak kesulitan keuangan)  terdapat penyebab utama yang 

membingungkan, sedangkan kategori I dan IV merupakan kelompok yang 

jelas statusnya. Fokus dari penelitian ini mengarah pada kategori IV. 

 

H. Faktor – Faktor Penyebab Kebangkrutan 

 Secara garis besar berbagai faktor yang meyebabkan terjadinya 

kebangkrutan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi dua kelompok 

(Harnanto, 1987) : 

 

 

a. Faktor – faktor ekstern perusahaan 

Kesulitan dan kegagalan yang memungkinkan dapat menyebabkan 

kebangkrutan suatu perusahaan kadang – kadang berada diluar jangkauan 

perusahaan seperti bencana alam, kondisi politik, ekonomi, dan sosial. 

b. Faktor- faktor intern perusahaan. 

Faktor – faktor ini biasanya merupakan hasil dari keputusan dan kebijakan 

yang tidak tepat di masa lalu dan kegagalan manajemen untuk berbuat 
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sesuatu pada saat yang diperlukan. Berbagai faktor intern tersebut antara 

lain : terlalu besarnya kredit bermasalah, manajemen yang tidak efisien, 

kekurangan modal, dan penyalahgunaan wewenang serta adanya 

kecurangan. 

 

I. Model Logit 

 Model respon dikotomis digunakan untuk situasi variabel dependen 

mempunyai ciri kualitatif, sering disebut variabel boneka (dummy variabel 

atau dichotomous variable). Variabel ini mencoba menjelaskan situasi “ya” 

dan “tidak” atau dua pilihan dikotomis. Model logit adalah suatu cara untuk 

menkuantitatifkan hubungan antara dua pilihan dengan beberapa karateristik 

yang dipilih dalam bentuk fungsional sebagai berikut : 

Log úû
ù

êë
é

-P
p

i

i

1
 = a + b1X1 + b2 X2+ b3X3 +  b4 X4  

Ket  :   Pi = probabilitas kegagalan bank  

       a = konstanta 

            b = koefisien 

       x = variabel  

 Model logit ini membuat probabilitas tergantung dari variabel-variabel 

yang diobservasi, yaitu X1, X2 dan seterusnya. Variabel-variabel ini dikalikan 

dengan koefisien b1, b2 dan seterusnya. Tujuan estimasi dengan model ini 

adalah menemukan nilai terbaik bagi masing-masing koefisien. Bila koefisien 

suatu variabel ternyata positif  berarti semakin tinggi nilai variabel tersebut 

berkaitan dengan semakin rendahnya probabilitas kegagalan bank, dengan 
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kata lain, semakin tinggi nilai suatu variabel berarti semakin tinggi 

probabilitas ketidakgagalan bank. 

 Model logit dengan dua pilihan sering disebut sebagai binary logistic 

regression. Sedangkan model logistik dengan lebih dua pilihan disebut 

multinomial logistic regression. Kelebihan metode regresi logistik adalah 

lebih fleksibel dibandingkan dengan teknik lain, yaitu (Kuncoro, 2001: 217) : 

(1) regresi logistik tidak memerlukan asumsi normalitas atas variabel  bebas 

yang digunakan dalam model, artinya variabel penjelas tidak harus memiliki 

distribusi normal, linear, maupun memiliki varian yang sama dalam setiap 

grup, (2) variabel bebas dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel 

kontinyu, diskrit dan dikotomis, (3) regresi logistik amat bermanfaat 

digunakan apabila distribusi respon atas variabel terikat diharapkan nonlinear 

dengan satu atau lebih variabel bebas. 

 

J. Penelitian Terdahulu 

 Martin (1977) merupakan peneliti yang pertama kali menggunakan 

analisis logit untuk masalah pendeteksi dini di bidang perbankan. Martin 

membandingkan antara analisis diskriminan dengan analisis logit dan  

menarik kesimpulan bahwa apabila tujuan analisis untuk mengetahui 

klasifikasi (sehat dan tidak sehat) maka analisis diskriminan dan analisis logit 

memberikan hasil yang relatif sama, tetapi apabila asumsi normalitas atas 

variabel - variabel bebas tidak dijumpai maka analisis logit lebih disukai. 

Sampel yang digunakan oleh Martin  adalah 5700 bank, 58 diantaranya 

bangkrut antara tahun 1970-1976. Rasio yang digunakan sebanyak 25 rasio 

dan diperoleh empat rasio yang signifikan.  
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 Thomson (1991), meneliti tentang prediksi kegagalan bank pada akhir 

tahun 1980-an. Alat analisis yang dipakai dalam penelitiannya adalah regresi 

logit dengan variabel dependennya adalah  variabel dummy (gagal dan tidak 

gagal) dan variabel independennya adalah 16 rasio keuangan dimana empat 

rasio keuangan diantaranya mengukur pengaruh kondisi ekonomi terhadap 

solvabilitas bank. Adapun sampel yang digunakan adalah 770 bank yang gagal 

dan 1736 bank yang tidak gagal. Thomson membuat suatu kesimpulan dari 

penelitiannya bahwa kemungkinan bank akan bangkrut adalah fungsi dari 

variabel yang berkaitan dengan solvensinya, termasuk rasio CAMEL yang 

dimilikinya. Thomson juga menemukan bukti bahwa rasio CAMEL 

merupakan faktor signifikan yang berkaitan dengan kemungkinan 

kebangkrutan bank untuk periode empat tahun sebelum bank mengalami 

kebangkrutan. 

 Kolari (2002), meneliti tentang prediksi kegagalan bank pada akhir tahun 

1980-an dan awal tahun 1990-an. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitiannya adalah regresi logit dengan variabel dependennya adalah 

variabel dummy (gagal dan tidak gagal) dan variabel independennya adalah 28 

rasio keuangan, kemudian diperoleh empat rasio yang signifikan untuk satu 

tahun sebelum kebangkrutan yang kemudian didapat empat rasio keuangan 

yang signifikan berpengaruh terhadap kebangkrutan yaitu pendapatan bunga 

bersih/ total aset, laba bersih setelah pajak/ total aset, total modal sendiri/ total 

aset, dan Certificates of Deposit/ Total deposits dengan tingkat keakuratan 

96%  dan 14 rasio yang signifikan untuk dua tahun sebelum kebangkrutan 

dengan tingkat keakuratan 95%. 
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 Ariani (1999) menemukan rasio keuangan dalam fungsi diskriminan 

dapat digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan bank yang go-puglik. 

Sampel yang digunakan 29 bank terdapat sembilan bank bangkrut dan 20 bank 

tidak bangkrut. Analisis yang dipakai MDA (Multiple Discriminant Analysis) 

dan rasio keuangan yang digunakan disebut dengan CAMEL. Hasilnya 

diperoleh tingkat akurasi sebesar 75,4% untuk tiga tahun sebelum terjadinya 

kebangkrutan, 86,2% untuk dua tahun sebelum terjadinya kebangkrutan. 

 Trisno Adi Nugroho (2004) melakukan penelitian terhadap probabilitas 

kegagalan usaha bank di Indonesia dengan rasio yang terdapat dalam CAMEL 

(Capital Adequacy, Asset Quality, Management Quality, Earning Ability, dan 

Liquidity). Hal khusus yang dilakukan dalam penelitiannya adalah penggunaan 

proksi untuk management quality dilakukan dengan menghitung DEA Score 

dari masing-masing bank yang diambil sebagai sampel. Adapun variabel-

variabel yang digunakan adalah : Capital Adequicy Rasio, Kualitas Aktiva 

Produktif, DEA Score, BOPO, dan Loan to Deposit Ratio. Hasilnya diperoleh 

bahwa kelima variabel secara serempak berpengaruh secara signifikan 

terhadap probabilitas kegagalan usaha bank dan secara parsial hanya variabel  

BOPO yang tidak signifikan, dengan tingkat akurasi sebesar 96 %.   

F. Kerangka Pemikiran 

 Dalam penelitian ini, dipandang bahwa probabilitas kegagalan usaha 

suatu bank sangat ditentukan oleh beberapa variabel kondisi kesehatan bank 

seperti : profitabilitas (diproksikan oleh NIITA dan NIATTA), kapitalisasi 

(diproksikan oleh TETA), dan liabilitas (diproksikan oleh CDTD). Hubungan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 22 

antar variabel penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar kerangka 

pemikiran di bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 

Kerangka Pemikiran 

 

G.  HIPOTESIS 

H1 : NIITA dan NIATTA sebagai proksi profitabilitas, TETA sebagai proksi 

kapitalisasi, dan CDTD sebagai proksi liabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap probabilitas kegagalan bank secara serempak. 

H2 : NIITA sebagai proksi profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

probabilitas kegagalan bank secara parsial. 

H3 : NIATTA sebagai proksi profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

probabilitas kegagalan bank secara parsial. 

H4 : TETA sebagai proksi kapitalisasi berpengaruh signifikan terhadap 

probabilitas kegagalan bank secara parsial. 

H5 : CDTD sebagai proksi liabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

probabilitas kegagalan bank secara parsial. 

 

NIITA 

NIATTA 

TETA 

CDTD 

Probabilitas 
kegagalan bank 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

 Sifat penelitian ini adalah survey data sekunder. Menurut dimensi 

waktunya penelitian ini bersifat cross sectional, karena penelitian ini hanya 

mengambil sampel waktu dan kejadian pada suatu waktu tertentu. Penelitian 

ini dilihat dari pengendalian terhadap variabel merupakan penelitian yang 

menggunakan data expots facto karena peneliti tidak mempunyai kemampuan 

untuk mengendalikan variabel penelitian dan data yang diuji adalah data 

historis. 
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B. Prosedur dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel non probabilitas yang disesuaikan 

dengan tujuan penelitian. Adapun sampel yang diambil yaitu bank-bank 

umum yang beroperasi atau pernah beroperasi di Indonesia dengan kriteria 

sebagai berikut : 

a. Bank swasta nasional yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu bank sehat 

dan bank gagal. 

b. Laporan keuangan bank tersebut tersedia dalam Direktori Bank Indonesia 

pada tahun 1997.  

c. Bukan bank umum milik pemerintah. 

d. Bukan bank yang mengikuti program rekapitulasi. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan 

data menggunakan metode dokumentasi. Data diperoleh dari Direktori Bank 

Indonesia yang didalamnya memuat semua data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

 

D. Sumber Data 

Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan bank-bank yang 

dipublikasikan oleh Bank Indonesia dalam Direktori Bank Indonesia tahun 

1998. Di samping itu digunakan juga sejumlah data atau keterangan yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu buku-buku dan hasil penelitian 

yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 
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E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah probabilitas kegagalan bank 

(variabel dummy, 1 untuk kondisi gagal dan 2  untuk kondisi tidak gagal). 

2. Variabel Independen 

Variabel Independen yang digunakan adalah rasio keuangan bank yang 

signifikan dari penilitian Kolari (2002) yaitu : 

a. NIITA (Net Interest Income/ Total Assets) 

Nilai NIITA (Net Interest Income/ Total Assets) adalah perbandingan 

antara pendapatan bunga bersih dengan  total aset. Rumusnya adalah:  

 Pendapatan Bunga Bersih 
NIITA =  

Total Aset 
b. NIATTA (Net Income After Tax/ Total assets)  

Variabel ini dihitung berdasarkan laba bersih setelah pajak 

perusahaan dibagi dengan  total aset. Untuk menghitung digunakan 

rumus sebagai berikut: 

Laba Bersih Setelah Pajak 

NIATTA = 

Total Aset 

c. TETA (Total Equity/ Total Assets) 

Nilai TETA (Total Equity/ Total Assets)  adalah perbandingan antara 

total modal sendiri  dengan  total aset. Rumusnya adalah: 

Total Modal Sendiri  
TETA = 

Total Aset 
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d. CDTD (Certificates of Deposit/ Total deposits)  

Variabel ini dihitung berdasarkan serifikat deposito dibagi dengan  

total dana pihak ketiga. Menurut Mudrajat Kuncoro (2002), dana pihak 

ketiga terdiri dari giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat 

deposito.  Untuk menghitung digunakan rumus sebagai berikut: 

Sertifikat Deposito 
CDTD =  

Total Deposito 

 

F. Analisis Data 

Untuk menjawab permasalahan dan pengujian hipotesis yang ada dalam 

penelitian ini perlu dilakukan analisis statistik terhadap data yang telah 

diperoleh. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis statistik multivariat dalam bentuk logistic regression model. Analisis 

regresi digunakan untuk menunjukkan pengaruh antara variabel yang satu 

dengan variabel yang lain. Sifat pengaruh ini  dijelaskan antara variabel yang 

satu sebagai penyebab sedangkan yang lainnya sebagai akibat dalam bentuk 

variabel independen dan variabel dependen.  

Adapun model statistiknya adalah : 

  Log úû
ù

êë
é

-P
p

i

i

1
 = a + b1X1 + b2 X2+ b3X3 +  b4 X4  

Ket  : 

 Pi  = probabilitas kegagalan bank    

 a   = konstanta 

 b = koefisien 

 X1= NIITA 
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 X2 = NIATTA 

 X3 = TETA 

 X4 = CDTD 

 

G. Pengujian Hipotesis 

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan di depan, maka pengujian hipotesis 

dilakukan sebagai berikut : 

1. Pengujian Determinasi (Uji R2) 

Ini digunakan untuk mengetahui berapa prosentase variabel dependen 

dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R2 besarnya antara 0 dan 

1 ( )1R0 2 ££ . R2dikatakan baik jika makin mendekati 1, sedangkan jika R-

square 1 berarti variabel independen berpengaruh sempurna pada variabel 

dependen, sedangkan jika R-square 0 maka tidak ada pengaruh variabel 

independen pada dependen. 

2. Pengujian koefisien regresi secara simultan (Uji F) 

Uji F berguna untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Langkahnya : 

a. Menentukan Hipotesis 

H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = 0,  variabel independen secara serentak tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

H1 : b1 ¹ b2 ¹ b3 ¹ b4 ¹ 0, variabel independen secara serentak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Menentukan tingkat signifikansi (a = 5%) dan derajat kebebasan df1 = k - 

1 ; df2 = n - k. 
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c. Menghitung nilai F  

    
)kn/()R(

)k/(R
F

--
-

=
2

2

1
1

      

Keterangan: 

 
2R    : koefisien determinasi. 

 n  : jumlah observasi. 

 k  : jumlak parameter termasuk konstanta regresi. 

d. Membandingkan hasil pengujian kriteria : 

Berdasarkan probabilitas: 

Jika F hitung < Ftabel , maka H0 diterima. 

Jika F hitung > Ftabel, maka H0 ditolak. 

Untuk model logit, guna mengetahui pengaruh semua variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Probabilitas 

kegagalan usaha) dapat dilihat dari selisih -2 log likehood antara model awal  

dan model akhir  logistic regression. 

3. Pengujian koefisien regresi secara parsial (Uji t) 

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara 

parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dengan 

asumsi variabel bebas lainnya konstan. Langkahnya: 

a. Menentukan Hipotesis 

H0 : b1 = 0, variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

H1 : b1 ≠ 0, variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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b. Menentukan tingkat signifikansi (a =5%) dan derajat kebebasan (df = n – 

k – 1). 

c. Menghitung nilai t 

 b                  
t =      

seb              

Keterangan: 

b : koefisien regresi. 

seb  : standard error koefisien regresi. 

d. Membandingkan hasil pengujian kriteria : 

Berdasarkan probabilitas: 

Jika probabilitas >0,05, maka H0 diterima. 

Jika probabilitas ≤ 0,05, maka H0 ditolak. 

 

 4. Uji asumsi klasik 

 Logit model mempunyai kelebihan seperti tidak memerlukan asumsi 

normalitas atas variabel - variabel bebas yang digunakan dalam model, 

sehingga asumsi klasik yang diuji hanya ada tidaknya multikolinearitas antar 

variabel bebas. 

Multikolinearitas berarti ada hubungan linear yang sempurna atau pasti 

diantara atau semua variabel independen pada model. Menurut Mudrajat 

Kuncoro (2001) indikasi terjadinya multikolinearitas dapat diketahui dari 

matrik korelasi. Jika nilai korelasi antar variabel bebas di bawah 0.8 berarti 

tidak ada multikolinearitas yang serius antar variabel bebas. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

 

Dalam bab ini akan disajikan analisis terhadap data dan pengujian hipotesis 

yang telah dikemukan pada bagian terdahulu. Sesuai perumusan masalah dan 

tujuan yang telah dikemukan sebelumnya, bahwa tujuan penelitian adalah untuk 

memperoleh bukti empiris bahwa variabel profitabilitas, kapitalisasi dan liabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap probabilitas kegagalan bank baik secara 

serempak maupun parsial pada industri perbankan di Indonesia.  

 

A. DISKRIPSI DATA 
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Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah disajikan pada bab 

sebelumnya diperoleh sampel penelitian sebanyak 90. Daftar nama bank pada 

masing-masing kelompok dapat dilihat pada Tabel IV.1 dan Tabel IV.2 di 

bawah ini : 

TABEL IV.1 

BANK TETAP BEROPERASI TAHUN 1999 DAN DIAMBIL SAMPEL 

No. Nama Bank No. Nama Bank 
1 Alfindo Sejahtera 33 Seri Partha 
2 Arta Niaga Kencana 34 Shinta Indonesia 
3 Angkasa 35 Swadesi 
4 Asiatic 36 Swansarindo Internasional 
5 Bisnis Internasional 37 Umum Tugu 
6 Dagang Bali 38 UIB 
7 Djasa Arta 39 Victoria Internas 
8 Eksekutif Internas 40 Yudha Bhakti 
9 Global Internasional 41 Bumi Putera Indo 
10 Hagakita 42 Century Intervest 
11 Halim Internasional 43 Ekonomi Rahardja 
12 Harmoni Internas 44 Hagaku 
13 Himpunan Saudara  45 IFI 
14 Ina Perdana 46 Mayapada Internas 
15 Index Selindo 47 Susila Bakti 
16 Indomonex 48 Antar Daerah 
17 Jasa Jakarta 49 Muamalat 
18 Kesawan 50 Akita 
19 Kesejahteraan Ekonomi 51 Bintang Manunggal 
20 Linan Internasional 52 Danpac 
21 Maspion Indonesia 53 Dipo Internasional 
22 Prima Master 54 Harda Internasional 
23 Mayora 55 Windu Kentjana 
24 Mega 56 Multi Arta Sentosa 
25 Mestika Dharma 57 Artos Indonesia 
26 Metro Express 58 Purba Danarta 
27 Mitra Niaga 59 Sinar Harapan Bali 
28 Nusantara Parahyangan 60 Swaguna 
29 Patriot 61 Agroniaga 
30 Pikko 62 Fama Internasional 
31 Prasidha Utama 63 Ganesha 
32 Sembadha Arta Nugroho 64 Ratu 

 
Sumber : Direktori Bank Indonesia 
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TABEL IV.2 

BANK GAGAL TAHUN 1999 DAN DIAMBIL SAMPEL 
 

No. Nama Bank No. Nama Bank 
1 Alfa 14 Indo Trade 
2 Aken 15 Kharisma  
3 Asia Pasific 16 Lautan Berlian 
4 Budi Internasional 17 Metropolitan Raya 
5 Bumi Raya Utama 18 Mashill Utama 
6 Central Dagang 19 Namura 
7 Ciputra 20 Orient  
8 Darmala   21 Putra Surya Perkasa 
9 Dana Utama 22 Umum Servitia 
10 Dana Asia 23 Sahid Gajah Perkasa 
11 Dagang dan Industri 24 Sewu Internasional 
12 Ficorinvest 25 Tata Internasional 
13 Hastin Internasional 26 Baja Internasional 

 
Sumber : Direktori Bank Indonesia 

 

 

 

TABEL IV.3 

BESAR POPULASI DAN SAMPEL 

Bank Populasi Sampel 
Tetap Bertahan 177 64 

Gagal 38 26 
Total 215 90 

 
Sumber : Direktori Bank Indonesia 

Dari sampel yang telah diperoleh dan telah diolah dengan bantuan SPSS for 

Windows diperoleh nilai statistik deskriptif untuk masing-masing variabel 

dalam penelitian ini. Nilai statistik deskriptif disajikan pada Tabel IV.4 dan 

Tabel IV.5 berikut ini : 

TABEL IV.4 

NILAI STATISTIK DESKRIPTIF UNTUK BANK BERTAHAN 
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Descriptive Statistics

64 .0217 .1301 .064097 .0203032

64 .0004 .0624 .014636 .0121320

64 .0547 .4190 .185878 .0735031

64 .0000 .5427 .029400 .0753015

64

NIITA

NIATTA

TETA

CDTD

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
Sumber : Hasil Print Out komputer 

TABEL IV.5 

NILAI STATISTIK DESKRIPTIF UNTUK BANK GAGAL 

Descriptive Statistics

26 .0103 .0719 .039673 .0197528

26 -.0353 .0141 .002462 .0109371

26 .0479 .2217 .139235 .0482477

26 .0000 .3708 .046227 .0837441

26

NIITA

NIATTA

TETA

CDTD

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
Sumber : Hasil Print Out computer 

Dari  kedua tabel deskriptif diatas, nampak bahwa nilai minimum, 

maksimum dan rata-rata variabel NIITA, NIATTA dan TETA untuk bank 

bertahan lebih besar dibandingkan dengan bank gagal.  Untuk variabel CDTD 

nilai rata-rata bank gagal lebih besar dibandingkan dengan bank bertahan. Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan bank-bank bertahan lebih baik 

dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih dan pendapatan bersih setelah 

pajak dari total aktiva yang dimiliki, dikarenakan permodalan bank bertahan 

lebih baik dari bank gagal dan biaya bunga yang salah satunya diakibatkan oleh 

besarnya sertifikat deposito bank gagal lebih besar dari bank bertahan.  Tetapi 

analisis deskriptif ini belum memberikan hasil yang diharapkan dari penelitian 

ini, yaitu menjawab hipotesis yang diajukan. 
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B. ANALISIS DATA 

1. Pengujian Penyimpangan Asumsi Klasik 

 Logit model mempunyai kelebihan seperti tidak memerlukan asumsi 

normalitas atas variabel - variabel bebas yang digunakan dalam model, 

sehingga asumsi klasik yang diuji hanya ada tidaknya multikolinearitas antar 

variabel bebas. 

Menurut Kuncoro (2001) indikasi terjadinya multikolinearitas dapat 

diketahui dari matrik korelasi. Jika nilai korelasi antar variabel bebas di 

bawah 0.8 berarti tidak ada multikolinearitas yang serius antar variabel 

bebas. 

Dari tabel IV.6 tampak bahwa besarnya nilai korelasi antar variabel 

bebas di bawah 0.8, sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. 

TABEL IV.6 

Correlation Matrix

1.000 -.627 -.098 -.598 -.276

-.627 1.000 -.269 -.086 .234

-.098 -.269 1.000 -.047 -.140

-.598 -.086 -.047 1.000 .042

-.276 .234 -.140 .042 1.000

Constant

NIITA

NIATTA

TETA

CDTD

Step
1

Constant NIITA NIATTA TETA CDTD

 
Sumber : Hasil Print Out komputer 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian Determinasi (Uji R2) 

Tabel IV.7 menunjukkan koefisien korelasi Nagelkerke sebesar 

0.461, berarti model ini mempunyai kekuatan prediksi model sebesar 

46.1% yang dijelaskan oleh empat variabel dalam memprediksi 

kebangkrutan usaha bank, sedangkan 53.9% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak terdapat dalam model. 
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TABEL IV.7 

Model Summary

73.162 .323 .461
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

 
Sumber : Hasil Print Out computer 

b. Pengaruh Secara Serempak 

Untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen (Probabilitas kegagalan usaha) 

dapat dilihat dari selisih -2 log likehood antara model awal (Tabel IV.8) 

dan model akhir (Tabel IV.9) logistic regression. 

Besarnya nilai -2 log likehood pada model awal adalah 108.208. 

Setelah variabel independen dimasukan dalam Block 1, nilai -2 log 

likehood menjadi 73.162. Selisih nilai -2 log likehood antara model awal 

dan model akhir merupakan model chi-square yang dipakai untuk 

menguji signifikansi statistik secara serempak. Dalam hal ini model  chi-

square adalah 108.208 - 73.162 = 35.046. Hasil tersebut tidak jauh 

berbeda dengan hasil out put model chi-square yang disebabkan karena 

pembulatan. Nilai out put model chi-square sebesar 35.045 yang 

signifikan pada p < 0.001. Artinya semua variabel independen secara 

serempak mempengaruhi variabel dependen dengan tingkat kepercayaan 

95% (α = 0.05). 

TAB0EL IV.8 

LOG LIKEHOOD ESTIMATION PADA MODEL AWAL 

(TANPA VARIABEL INDEPENDEN) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 36 

Iteration Historya,b,c

108.267 .844

108.208 .900

108.208 .901

Iteration
1

2

3

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 108.208b. 

Estimation terminated at iteration number 3 because
parameter estimates changed by less than .001.

c. 

 
                 Sumber : Hasil Print Out computer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL IV.9 

 LOG LIKEHOOD ESTIMATION PADA MODEL AKHIR 

(DENGAN VARIABEL INDEPENDEN) 
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Iteration Historya,b,c,d

84.336 -1.107 27.025 24.946 .965 -.993

75.870 -2.006 38.184 66.955 2.250 -1.777

73.443 -2.624 40.991 115.110 3.553 -2.450

73.166 -2.892 41.597 139.471 4.112 -2.543

73.162 -2.929 41.764 142.353 4.185 -2.475

73.162 -2.930 41.767 142.395 4.186 -2.472

73.162 -2.930 41.767 142.395 4.186 -2.472

Iteration
1

2

3

4

5

6

7

Step
1

-2 Log
likelihood Constant NIITA NIATTA TETA CDTD

Coefficients

Method: Entera. 

Constant is included in the model.b. 

Initial -2 Log Likelihood: 108.208c. 

Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by
less than .001.

d. 

 
Sumber : Hasil Print Out computer 

 
TABEL IV.10 

MODEL CHI-SQUARE 

Omnibus Tests of Model Coefficients

35.045 4 .000

35.045 4 .000

35.045 4 .000

Step

Block

Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
Sumber : Hasil Print Out computer 

c. Pengaruh Secara Parsial (Uji t) 

Analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

dari hasil output SPSS dengan metode  enter dapat dilihat pada Tabel 

IV.11.  

 

 

 

TABEL IV.11. 

SIGNIFIKANSI SETELAH VARIABEL INDEPENDEN 

DIMASUKKAN DALAM MODEL 
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Variables in the Equation

41.767 18.695 4.991 1 .025 1.4E+18 168.285 1.1E+34

142.395 60.472 5.545 1 .0196.94E+61 2.3E+102.07+113

4.186 5.346 .613 1 .434 65.768 .002 2337102

-2.472 5.037 .241 1 .624 .084 .0001636.438

-2.930 1.197 5.989 1 .014 .053

NIITA

NIATTA

TETA

CDTD

Constant

Step
1
a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

95.0% C.I.for EXP(B)

Variable(s) entered on step 1: NIITA, NIATTA, TETA, CDTD.a. 
 

Sumber : Hasil Print Out computer 
 

Dari Tabel IV.11 tersebut diketahui bahwa variabel NIITA signifikan 

pada 0.025 (nilai uji Wald = 4.991) dengan nilai koefisien 41.767 dan 

Exp (B) sebesar 1.4E+18, artinya log of odds bank yang akan tetap 

bertahan  dipengaruhi secara positif oleh NIITA pada tingkat kepercayaan 

95% (α = 0.05). Setiap unit kenaikan NIITA akan meningkatkan log of 

odds bank yang akan tetap bertahan dengan angka sebesar 41.767 dan 

odds  bank yang akan tetap bertahan naik dengan faktor 1.4E+18 (e41.767) 

jika variabel lainnya dianggap konstan. Hasil ini sesuai dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kolari (2002). 

Variabel NIATTA signifikan pada 0.019 (nilai uji Wald = 5.545)  

dengan nilai koefisien sebesar 142.395 dan Exp (B) sebesar 0.94E+61,       

artinya log of odds bank yang akan tetap bertahan  dipengaruhi secara 

positif oleh NIATTA  pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0.05). Setiap 

unit kenaikan NIATTA akan meningkatkan log of odds bank yang akan 

tetap bertahan dengan angka sebesar 142.395  dan odds  bank yang akan 

tetap bertahan naik dengan faktor 0.94E+61 (e142.395) jika variabel lainnya 

dianggap konstan. Ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Kolari (2002). 
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Dari Tabel IV.11 tersebut diketahui bahwa variabel TETA signifikan 

pada 0.434 dengan nilai koefisien 4.186, artinya secara parsial TETA 

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap probabilitas kegagalan 

usaha bank pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0.05). Hal ini  tidak sesuai 

dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kolari (2002). 

Menurut Pudjo Muljono (1992) variabel TETA mempunyai pengaruh 

terhadap probabilitas kegagalan usaha bank, karena semakin besar nilai 

TETA berarti permodalan bank semakin baik yang tentunya menentukan 

kemampuan bank untuk menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat 

dihindarkan.   

Variabel CDTD signifikan pada 0.624 dengan nilai koefisien -2.472, 

artinya secara parsial CDTD tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap probabilitas kegagalan usaha bank pada tingkat kepercayaan 

95% (α = 0.05). Hal ini  tidak sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Kolari (2002). Menurut Pudjo Muljono (1992), 

apabila bank memperoleh dana yang sebagian besar berupa deposito 

berjangka dan dana-dana mahal lainnya, tentu akan menimbulkan biaya 

dana yang tinggi. Apabila biaya dana ini tidak dapat ditutup dari 

penghasilan operasional / non operasional dari bank yang bersangkutan, 

tentu kerugian tersebut harus diserap oleh modal yang dimiliki, sehingga 

bank yang bersangkutan terjadinya kekurangan modal. 

Adapun hasil perhitungan komputer dengan program SPSS terhadap data yang 

diperoleh, maka dapat dirangkum dalam persamaan bentuk regresi logistik 

sebagai berikut: 
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Log úû
ù

êë
é

-P
p

i

i

1
 = -2.930 + 41.767X1 + 142.395X2 + 4.186X3 - 2.472 X4  

S.E. = 1.197 ; 18.695 ; 60.472 ; 5.346 ; 5.037   

Wald = 5.989 ; 4.991 ; 5.545 ; 0.613 ; 0.241 

R Square = 0.461 

Sig -
2c  = 0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN  
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A. Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi Kolari (2002) yang menguji 

pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas kegagalan usaha bank. 

Adapun variabel-variabel yang digunakan adalah : pendapatan bunga bersih/ 

total aset (NIITA), laba bersih setelah pajak/ total aset (NIATTA), total modal 

sendiri/ total aset (TETA), dan Certificates of Deposit/ Total deposits (CDTD). 

Dari hasil pengujian  dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil log likelihood ratio test dapat diketahui bahwa keempat variabel 

independen secara serempak berpengaruh secara signifikan terhadap 

probabilitas kegagalan usaha bank. Dengan demikian H1 yang menyatakan 

NIITA dan NIATTA sebagai proksi profitabilitas, TETA sebagai proksi 

kapitalisasi, dan CDTD sebagai proksi liabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap probabilitas kegagalan bank secara serempak diterima. 

2. Dari hasil output SPSS dengan metode enter  dapat diketahui bahwa 

variabel NIITA dan NIATTA sebagai proksi profitabilitas secara parsial 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap probabilitas kegagalan usaha 

bank pada α = 0.05. Sedangkan variabel TETA sebagai proksi kapitalisasi, 

dan CDTD sebagai proksi liabilitas tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap probabilitas kegagalan usaha bank pada α = 0.05. Dengan 

demikian H2 dan H3 yang menyatakan NIITA dan NIATTA sebagai proksi 

profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap probabilitas kegagalan bank 

secara parsial diterima. Sedang H4 dan H5 yang menyatakan TETA sebagai 

proksi kapitalisasi, dan CDTD sebagai proksi liabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap probabilitas kegagalan bank secara parsial ditolak. 
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B. Keterbatasan 

1. Rasio yang digunakan sebagai variabel bebas hanya empat rasio. Rasio-

rasio lain yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam menilai tingkat 

kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tidak digunakan.     

2. Faktor-faktor diluar rasio keuangan seperti kondisi ekonomi serta parameter 

politik tidak dapat digunakan dalam penelitian ini karena kesulitan dalam 

pengukurannya. Bila faktor-faktor tersebut dapat diperoleh serta dapat 

diukur dengan tepat, maka akan diperoleh tingkat prediksi bank yang lebih 

akurat.  

3. Periode amatan yang digunakan hanya dua tahun sebelum likuidasi bulan 

Maret 1999.    

 

C. Saran 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel NIITA dan NIATTA 

merupakan variabel yang secara signifikan mempunyai pengaruh terhadap 

probabilitas kegagalan bank. Bagi para pengelola bank untuk dapat 

meningkatkan kedua rasio tersebut harus mencapai tingkat efisiensi yang 

maksimal dalam operasinya. Dengan melakukan bencmarking terhadap 

bank yang tingkat efisiensinya lebih baik, mereka dapat memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas manajemen yang ada. Dengan kualitas manajemen 

yang baik akan mampu mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul, 

sehingga tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi bank. Dengan 

demikian dapat dihindari kemungkinan terjadinya kegagalan bank. 
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2. Agar hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat maka pada penelitian 

mendatang sebaiknya pengujian dilakukan dengan mengelompokkan 

masing-masing bank dengan batasan tertentu menurut besarnya total aset, 

modal, dana pihak ketiga dan besaran lain yang dianggap perlu. 

Disamping itu sebaiknya juga dilakukan pengujian terhadap kondisi 

keuangan bank dengan periode pengamatan yang lebih panjang.    
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