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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis perbankan yang terjadi pada November  1997 dan terulang 

kembali di tahun 2008 merupakan situasi ketidak pastiaan karena suku bunga 

tinggi, ketatnya likuiditas, kredit macet dan depresiasi nilai mata uang rupiah 

terhadap dollar. Krisis tersebut berawal dari Sub-prime mortage atau disebut 

juga housing bubble yang mempunyai kesalahan paradigma bahwa “Aset 

perumahaan akan terus naik, housing never lose value, safe investment”. 

Sebagai contoh lembaga yang turut mempengaruhi krisis di Indonesia yaitu 

Lehman Brothers dan Washington Mutual (Trader.com). 

Pelajaran berharga dari krisis tersebut adalah bahwa industri 

perbankan nasional secara fundamental masih lemah karena belum memiliki 

kelembagaan perbankan yang kokoh yang didukung dengan infrastruktur 

perbankan yang baik sehingga belum mampu mengatasi gejolak internal 

maupun eksternal yang datang secara tiba-tiba. Fundamental perbankan yang 

belum kokoh merupakan tantangan yang masih harus diselesaikan guna 

mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kuat dan dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang diharapkan. 

Adanya dukungan kondisi makro-ekonomi yang relatif lebih baik, kini 

merupakan saat yang tepat untuk melakukan perubahan guna memperkuat 

fundamental perbankan Indonesia. Perubahan yang belum tercapai yakni 
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terintegrasi kebijakan moneter dan fiskal yang masih absen dari paska krisis 

yang terjadi di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan, bank menurut UU No. 

7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

10 Tahun 1998 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. (Dahlan Siamat, 2005:275) 

Sebagai satu-satunya lembaga keuangan depositori, bank memiliki 

izin untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. Dana yang diperoleh 

kemudian dapat dialokasikan ke dalam aktiva dalam bentuk pemberian 

pinjaman dan investasi ( Ferry N. Idroes, 2008: 15). Kekhususan kegiatan 

yang dilakukan oleh bank ini berperan sebagai lembaga intermediasi yang 

menghimpun dana-dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat untuk menjadi lebih produktif. Sebagai lembaga 

penyelenggara dan penyedia layanan jasa-jasa di bidang keuangan serta lalu 

lintas pembayaran maupun pemberian jasa-jasa keuangan lainnya (Masyhud 

Ali, 2006:356). 

Seluruh aktivitas bank, produk, dan layanan bank terkait dengan uang 

pasti dihadapkan dengan namanya risiko. Apalagi uang mempunyai sifat 

anonim, siapa pun bisa memilikinya, siapa pun ingin memilikinya, dan sangat 

mudah berpindah tangan bahkan hilang. Risiko inilah yang melekat (inherent) 

pada seluruh aktivitas pada bank sebagai penyebab sehat tidaknya perbankan. 
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(Ferry N. Idroes, 2008:22-23) Banyak teori yang tersedia untuk 

mendefinisikan jenis-jenis risiko dalam menjalankan bisnis perbankan 

diantaranya risiko finansial dan risiko nonfinansial. Risiko finansial terkait 

dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang 

terjadi termasuk di dalamnya risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, 

risiko kosentrasi kredit dan risiko suku bunga pada bank. Pada sisi lain, risiko 

nonfinansial terkait pada kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan secara 

jelas jumlahnya seperti risiko bisnis, risiko stratejik, serta risiko reputasional. 

Pengukuran risiko tersebut dimaksudkan agar bank mampu 

mengkalkulasikan eksprosur risiko yang melekat pada kegiatan usahanya 

sehingga bank dapat memperkirakan dampaknya terhadap pemangku 

kepentingan (stakeholders) bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan 

nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum. Risiko 

yang memberikan dampak secara keseluruhan inilah yang disebut dengan 

systemic risk. 

Terkait dengan systemic risk di atas, maka dibentuknya Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS) yang menggantikan program penjaminan 

menyeluruh atau blanket guarrantee yang dianggap mengundang 

malapetaka bagi ketahanan fiskal pemerintah menyusul terjadinya krisis 

perbankan. LPS ini turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem 

perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi 

tersebut, salah satu tugas LPS adalah melaksanakan penyelesaian bank 

gagal yang tidak berdampak sistemik yang tidak diselamatkan. Peraturan 



4 

 

 

LPS ini ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan UU LPS dalam rangka 

melakukan likuidasi bank gagal yang dicabut izin usahanya dan 

optimalisasi pelaksanaan proses likuidasi atas Peraturan LPS Nomor 

2/PLPS/2005 tentang Likuidasi Bank (www.lps.go.id). 

Sehubungan dengan pengertian bank, peranannya di sektor perbankan, 

hal-hal yang menyebabkan bank dilikuidasi karena bangkrut yang 

memberikan dampak menyeluruh (systemic risk) sampai peranan LPS dalam 

melaksanakan penyelesaian bank gagal. Maka, industri perbankan adalah 

bersifat spesifik, yaitu bahwa perbankan dalam suatu negara selalu berkenaan 

dengan hajat hidup orang banyak yang memiliki unsur intermediasi atau 

sebagai agent of development.  

Indikator yang dapat merepresentasikan tingkat kesehatan bank adalah 

berada pada rasio keuangan. Aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap 

kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank. 

CAMEL merupakan tolok ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang 

dilakukan oleh pengawas bank. Rasio yang dijadikan acuan untuk 

memprediksi kebangkrutan adalah rasio CAMEL (Capital, Assets, 

Management, Earnings, dan Liquidity). Ini menunjukkan bahwa rasio 

keuangan berpotensi menjadi alat deteksi kebangkrutan perbankan. Melalui 

uraian di atas ini yang menjadi dasar bagi penelitian dengan judul 

“Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan Perbankan (Studi Pada Perusahaan 

Perbankan yang Tercatat di BEI). 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah rasio CAMEL yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan 

perusahan perbankan yang tercatat di BEI ? 

2. Seberapa besar tingkat ketepatan prediksi yang dihasilkan oleh 

persamaan logistik dalam melihat kebangkrutan bank ? 

 

C. Batasan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rasio CAMEL dalam memprediksi 

kebangkrutan perusahaan perbankan. Di antaranya rasio (CAR, NPL, ROA, 

ROE, NIM, dan LDR) sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa laporan keuangan tahunan yang tecatat di BEI periode 2008-2012 dan 

laporan keuangan 1 tahun sebelum bank dinyatakan bangkrut atau dilikuidasi 

untuk dijadikan perbandingan dalam analisis.  

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui rasio CAMEL yang paling berpengaruh terhadap 

kebangkrutan perusahan perbankan yang tercatat di BEI. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketepatan prediksi yang 

dihasilkan oleh persamaan logistik dalam kebangkrutan bank. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi pihak bank 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan 

referensi dalam evaluasi kinerja perbankan. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi dan pemahaman 

dalam pertimbangan pengambilan keputusan investasi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan 

informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian 

tersebut serta dapat menambah wawasan pengetahuan untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

 


