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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam 

perekonomian suatu negara karena fungsi utamanya sebagai perantara (financial 

intermediary) antara pihak kelebihan dana (surplus unit) dan pihak yang 

memerlukan dana (deficit unit). Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 

tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, bank yang diakui secara 

resmi di Indonesia terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR). Bank Umum dan BPR melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan mendasar Bank 

Umum dan BPR terletak pada kegiatan operasionalnya dimana BPR tidak 

diperkenankan untuk melakukan sistem pembayaran. Sedangkan jenis layanan 

yang diberikan oleh BPR adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang 

serupa, memberikan kredit, dan menempatkan danaya dalam bentuk Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan 

pada bank lain (Latumaerissa, 2011).  
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Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus memenuhi 

beberapa peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia selaku Bank sentral. Salah 

satu peraturan yang harus dipenuhi oleh Bank Umum dan BPR yaitu penilaian 

tingkat kesehatan bank. Kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk 

melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi 

semua kewajibannya dengan baik dengan cara sesuai dengan peraturan yang 

berlaku (Susilo, 2010). 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang sistem 

penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat 

kesehatan yang dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan 

Juni dan Desember. Kesehatan keuangan suatu bank dapat diukur melalui laporan 

keuangan yang bersangkutan. Menurut PSAK No. 1 (2009) tujuan laporan 

keuangan adalah memberikan  informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2009) 

Analisis laporan keuangan dibutuhkan agar dapat diperoleh informasi 

sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan 

yang bersangkutan secara optimal. Analisis laporan keuangan berarti menguraikan 

pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat 

hubungan yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data 

kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi 
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keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan 

yang tepat (Harahap, 2013). 

Salah satu teknik analisis laporan keuangan yang paling popular dan 

banyak digunakan adalah analisis rasio. Analisis rasio keuangan sangat 

bermanfaat sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Selain itu, dapat 

dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari 

perspektif keuangan (Fahmi, 2011).  

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil membandingkan 

satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang 

relevan dan signifikan atau berarti (Harahap, 2013). Rasio keuangan yang 

umumnya digunakan adalah rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas atau 

profitabilitas dan rasio leverage atau solvabilitas (Riyanto, 2008).  

Rasio-rasio keuangan dapat digunakan untuk menganalisis dan 

memprediksi kecenderungan kebangkrutan suatu perusahaan. Hasil analisis 

berguna untuk melakukan peramalan terhadap bisnis maupun kebangkrutan itu 

sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Altman (1998) yang mengkaji 

pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk memprediksi 

kebangkrutan perusahaan menyimpulkan bahwa analisis rasio keuangan bisa 

digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan.  

Altman (1998) memprediksi kebangkrutan perusahaan menggunakan 

analisis multivariate. Analisis multivariate merupakan teknik statistik yang tepat 

digunakan untuk menganalisis data yang melibatkan tiga variabel atau lebih dan 

bersifat multidimensional (Kuncoro, 2009). Variabel yang digunakan Altman 
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(1998), yaitu Bankruptcy Index, Working Capital to Total Assets (X1), Retained 

Earnings to Total Assets (X2), Earnings Before Interest and Taxes to Total Assets 

(X3), dan Market Value of  Equity to Book Value of Total Debt (X4).  

Kebangkrutan merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di 

dalam dunia usaha. Kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan 

perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Penyebab kebangkrutan dapat berasal dari faktor internal dan eksternal 

perusahaan. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau 

penutupan perusahaan atau insolvensi (Harahap, 2013).  

Kebangkrutan suatu perusahaan ditandai dengan adanya penurunan 

kondisi keuangan perusahaan yang terjadi secara berkepanjangan dan terus-

menerus (financial distress). Kesulitan keuangan (financial distress) dimulai 

ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi 

arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat 

memenuhi kewajibannya (Fachrudin, 2008).  

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 menetapkan 

kriteria bank dinilai memiliki potensi kesulitan keuangan yang membahayakan 

kelangsungan usahanya yaitu jika rasio kredit bermasalah (non performing loan) 

secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit. Rasio kredit bermasalah 

(non performing loan) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung pada 

tahun 2010 hingga tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 
Rasio Non Performing Loan BPR di Kota Bandung  

Tahun 2010-2012 

Bulan NPL 

Juni 2010 8.15% 

Desember 2010 7.02% 

Juni 2011 8.15% 

Desember 2011 7.54% 

Juni 2012 7.43% 

Desember 2012 7.14% 

Sumber: Bank Indonesia, 2014a 

 Rasio kredit bermasalah (non performing loan) pada Bank Perkreditan 

Rakyat di Kota Bandung dari tahun 2010 hingga tahun 2012 selalu di atas 5% 

yang berarti BPR di Kota Bandung dinilai memiliki potensi kesulitan keuangan 

yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya. Kesulitan keuangan secara 

terus menerus yang terjadi pada BPR di Kota Bandung dapat menyebabkan 

terjadinya kebangkrutan.  

Kebangkrutan dapat diatasi dan diminimalisir dengan alat atau 

model/metode prediksi yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya potensi 

kebangkrutan perusahaan. Salah satu model peramalan kebangkrutan yang 

populer adalah model Altman Z-Score. Model Altman Z-Score dikembangkan 

oleh Altman (1968), seorang ekonom keuangan. Model Altman dapat digunakan 
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oleh perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan (early warning) 

apabila terindikasi sudah berada pada kondisi menuju kebangkrutan (Altman, 

2000). 

Hasil penelitian Hadi dan Anggraeni (2008) menujukkan bahwa model 

Altman merupakan prediktor terbaik diantara ketiga prediktor yang dianalisis, 

yaitu The Zmijewski Model, The Altman Model, dan The Springate Model. Model 

Altman mampu memperoleh tingkat ketepatan prediksi sebesar 95% untuk data 

satu tahun sebelum kebangkrutan, dan ketepatan prediksi sebesar 75% untuk data 

dua tahun sebelum kebangrutan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Afini (2013), menyatakan bahwa prediksi 

Z-Score Altman bisa dipergunakan oleh perbankan sebagai early warning system 

untuk kelangsungan usahanya. Dari 26 perusahaan perbankan yang diteliti oleh 

Afini (2013) terdapat 9 bank yang diprediksi akan mengalami kebangkrutan 

selama 5 tahun berturut-turut, diantaranya terdapat 5 bank yang masuk dalam 

pengawasan Bank Indonesia, yaitu Bank ICBC Bumiputera, Bank Capital 

Indonesia, Bank Pundi, Bank Mutiara, dan Bank Artha Graha sedangkan 4 bank 

lainnya masih menjalankan operasi dengan normal.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti mengenai prediksi 

kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat dengan menggunakan model Altman Z-

Score karena pada saat sekarang, Bank Perkreditan Rakyat banyak kontribusinya 

dalam perekonomian Indonesia. Judul penelitian yang dipilih adalah Analisis 

Prediksi Kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung dengan 

Metode Altman Z-Score. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana rasio keuangan Working Capital to Total Assets (X1), 

Retained earnings to total assets (X2), Earning Before Interest And 

Taxes to Total Assets (X3), dan Book Value of Equity to Book Value of 

Total Debt (X4) pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung yang 

terdaftar di Direktori Bank Indonesia? 

2. Bagaimana kategori kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat di Kota 

Bandung menurut model Altman z-score periode 2010-2012? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui kondisi rasio Working Capital to Total Assets (X1), 

Retained earnings to total assets (X2), Earning Before Interest And 

Taxes to Total Assets (X3), dan Book Value Of Equity to Book Value 

Of Total Debt (X4) Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung yang 

terdaftar di Direktori Bank Indonesia periode 2010-2012. 

2. Untuk mengetahui prediksi kecenderungan terjadinya kebangkrutan 

Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung selama periode 2010-2012 

dengan menggunakan model Altman.  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk 

pihak: 

1. Penulis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan mengenai ilmu akuntansi khusunya dalam melakukan 

analisis laporan keuangan dalam memprediksi kecenderungan 

terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan. 

2. Masyarakat akademisi 

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menjelaskan rasio-rasio 

keuangan apa saja yang dominan yang dapat menyebabkan 

kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat.  

3. Peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai sumber informasi, bahan rujukan dan 

referensi untuk mengetahui faktor-faktor dominan penyebab 

kebangkrutan Bank Perkreditan Rakyat.  

 
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Bandung yang 

terdaftar di Direktori Bank Indonesia periode 2010-2012. Penelitian dilaksanakan 

bulan Maret sampai dengan Juni 2014. 

 

 


