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Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa dengan judul ”Analisis Kinerja Keuangan Dan Prediksi Kebangkrutan Pada Industri 

Perbankan Dengan Pendekatan Analisis Diskriminan (Studi Pada Bank Umum Swasta Nasional 

Devisa Indonesia Tahun 1998-2005)”. 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kinerja industri Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

periode 1998-2005, mengetahui variabel yang dapat digunakan untuk membedakan antara bank 

bangkrut dan bank yang sehat dan mengetahui kecenderungan bank-bank sehat dimasa yang 

akan datang. 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriminan dengan 

menggunakan variabel rasio keuangan perbankan yaitu rasio CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, 

BOPO dan LDR. 

Berdasarkan analisis diskriminan didapatkan bahwa tidak semua variabel rasio keuangan yang 

digunakan mampu membedakan antara bank sehat dan bank bangkrut. Hasil analisis diskriminan 

juga membuktikan bahwa setiap periode kebangkrutan bank memiliki perbedaan yang 

membedakan antara bank bangkrut dan bank sehat, pada tahun 1998, rasio keuangan yang 

membedakan bank sehat dan bank bangkrut adalah CAR, ROA, dan ROE; pada tahun 1999, 

rasio keuangan yang membedakan bank sehat dan bank bangkrut adalah CAR dan NIM; pada 

tahun 2000-2001, rasio keuangan yang membedakan bank sehat dan bank bangkrut adalah NPL, 

ROA dan ROE; sedangkan pada tahun 2002-2003, rasio keuangan yang membedakan bank sehat 

dan bank bangkrut adalah NPL, ROA, dan CAR. Dalam penelitian periode kebangkrutan 2000-

2001 dan 2002-2003 diperoleh prosentase kebenaran 100%. Dari sampel uji Z score tahun 2002-

2003 diperoleh nilai centroid Z score < 2,6441  Z mengindikasikan bank sehat; 2,6441   35,0069 

mengindikasikan bank diambang bangkrut; dan untuk Z score  score > 35,0069 

mengindikasikan bank bangkrut. Dalam penelitian tahun 2002-2003 nilai CR2 = 0,925 

menunjukkan bahwa model prediksi kebangkrutan sebesar 92,5% dipengaruhi variabel dalam 

persamaan diskriminan dan sisanya yang 7,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam model persamaan diskriminan ini. 

Dari persamaan diskriminan, prediksi dengan menggunakan periode 2005 terdapat 23 bank 

sehat, 11 bank diambang bangkrut (krisis) dan 0 bank bangkrut. Prediksi ini berlaku untuk satu 

atau dua tahun kedepan yaitu tahun 2006-2007 

 


