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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian sekarang 

yaitu adalah: 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2014) dengan judul “Analisis Z-

Score pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013” 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prediksi kebangkrutan 

bank yang terdaftar di BEI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis Z-Score. Hasil penelitian menunjukkan Bank di Indonesia yang terdaftar 

di BEI yang memiliki nilai z – score tertinggi pada tahun 2011 adalah Bank 

Nationalnobu dengan nilai z – score 3,18, sedangkan yang memiliki nilai z – 

score tertinggi pada tahun 2012 adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

dengan nilai z – score 2,25. Pada tahun 2011 terdapat 17 bank yang dinyatakan 

akan mengalami kebangkrutan, 15 bank berada pada grey area, dan 1 bank 

dinyatakan sehat. Pada tahun 2012 terdapat 19 bank yang dinyatakan akan 

mengalami kebangkrutan, dan 14 bank berada pada grey area. 

Penelitian yang dilakukan oleh Boby, Rasuli, dan Azlina (2014) dengan 

judul “Analisis Rasio Keuangan dengan Metode Z-Score (Altman) dan Camel 

untuk memprediksi Potensi Kebangkrutan pada Perusahaan Perbankan yang 

Listing di BEI.” Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan dengan 

rasio keuangan metode Z-Score (Altman) dapat digunakan untuk memprediksi 

potensi kebangkrutan pada perusahan perbankan yang listing di BEI, untuk 
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membuktikan dengan rasio keuangan CAMEL dapat digunakan untuk 

memprediksi potensi kebangkrutan pada perusahan perbankan yang listing di 

BEI, untuk membuktikan dengan perbedaan hasil dari metode yang digunakan 

untuk memprediksi potensi kebangkrutan pada perusahan perbankan yang listing 

di BEI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Z-Score 

(Altman) dan analisis CAMEL. Hasil penelitian menunjukkan dari hasil 

pengolahan dan pengujian dengan menggunakan metode Z-Score Altman 

diperoleh 9 perusahaan yang diprediksikan bangkrut, 10 perusahaan yang 

berpotensi bangkrut (grey area) dan 2 perusahaan yang sehat, dari 21 total 

perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini. Perusahan yang benar bangkrut 

dengan tahun prediksi 2 tahun berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesian 

Capital Market Directory tahun 2012 hanya 2 yang delisted dari BEI, yakni Bank 

Ekomoni Raharja Tbk dan Bank Eksekutif International Tbk. Dengan demikian 

hasil data olahan yang diperoleh menunjukkan dari 9 perusahaan yang diprediksi 

bangkrut, yang terbukti bangkrut/merger adalah 2 perusahaan dengan tingkat 

kekuratan 22.2%. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode Z score Altman yang 

digunakan untuk memprediksi kebangkrutan pada perusahaan non manufaktur 

yang listing di Bursa Efek Indonesia tidak akurat, yang berarti hipotesis H0 

diterima dan H1 ditolak, Adjusted R Square menunjukkan nilai 0.360. Hal ini 

menunjukkan bahwa 36% kebangrutan dipengaruhi oleh variabel - variabel 

penentu dalam model sedangkan sisanya (54%) diterangkan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan ke dalam model. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa 

masih banyak sekali faktor lain yang mempengaruhi kebangkrutan selain CAR, 
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ATTM, APB, NPL, PPAPAP, ROA, ROE, NIM, BOPO dan LDR. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa metode Rasio CAMEL yang digunakan untuk memprediksi 

kebangkrutan pada perusahaan non manufaktur yang listing di Bursa Efek 

Indonesia tidak akurat, yang berarti hipotesis H0 diterima dan H2 ditolak, dan 

hipotesis ketiga merupakan pengujian untuk menguji terdapatnya perbedaan dari 

metode yang digunakan dalam memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan 

perbankan yang listing di BEI. Untuk menentukan menentukan terdapatnya 

perbedaan dari metode yang digunakan maka dirumuskan hipotesis penelitian 

yaitu H3 diterima yakni Terdapat perbedaan hasil dari metode yang digunakan 

untuk memprediksi potensi kebangkrutan pada perusahan perbankan yang listing 

di BEI. Hal ini dikarenakan pengujian metode Z-Score Altman mempunyai 

keakuratan sekitar 22.2%. Sedangkan metode CAMEL mempunyai keakuratan 

sekitar 36% kebangrutan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Aminah dan Sanjaya (2013) dengan judul 

“Analisis Kebangkrutan pada Perusahaan Perbankan di Indonesia Periode 2001-

2012 (Dengan Menggunakan Model Altman Z-Score)”. Adapun tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui memberikan bukti empiris tentang model 

prediksi kebangkrutan yang digunakan oleh Altman. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis Z-Score Altman. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Model Altman Z – Score tepat digunakan untuk 

memprediksi kebangkrutan pada perusahaan perbankan go public di Indonesia. 

Hal ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan Altman mengenai Z-

Score dapat mengakomodasi iklim dan  kondisi ekonomi di Indonesia sebagai 
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sebuah sistem peringatan dini akan potensi  kebangkrutan, sehingga dapat 

dilakukan langkah perbaikan guna mencegah hal tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti (2012) dengan judul “Analisis 

Kinerja Keuangan dan Prediksi Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan 

Metode Camel Pada Bank Umum Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia”. 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh variabel CAR, KAP, 

NIM, ROA, BOPO dan LDR terhadap tingkat kesehatan bank serta untuk 

mengetahui predikat kinerja bank selama tahun 2009-2011 dengan 

menggunakan metode CAMEL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode CAMEL. Hasil penelitian menunjukkan Variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan bank adalah variabel KAP 

dan NIM. Sedangkan variabel CAR, ROA, BOPO, dan LDR memberikan 

pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan predikat kinerja 

bank selama periode 2009-2011 dengan menggunakan metode CAMEL 

diketahui terdapat 70% bank menunjukkan bahwa kondisi bank tersebut stabil. 

Artinya bank-bank umum dapat dikategorikan bank yang “Cukup Sehat”. Ada 

beberapa bank yang mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2009 

sampai tahun 2011. Bahkan ada bank yang tetap berada pada predikat “Tidak 

Sehat” selama 3 periode. 

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2015) dengan judul “Analisis 

Perbandingan Kinerja Bank Asing dan Bank Nasional Dengan Menggunakan 

Rasio Keuangan”. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalis kinerja 

keuangan bank nasional dan bank asing periode 2010 – 2013 dengan 
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menggunakan rasio keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Uji Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata –rata ROA 

bank asing lebih tinggi dari rata-rata ROA bank nasional, rata – rata BOPO bank 

nasional lebih tinggi dari bank asing, rata-rata CAR bank asing lebih tinggi dari 

bank nasional, dan rata-rata LDR bank asing lebih tinggi dari bank nasional. 

Adapun relevansi penelitian sekarang dengan terdahulu adalah umumnya 

hampir sama dengan penelitian terdahulu karena sama-sama menggunakan 

model Altman Z-Score dan rasio keuangan. Perbedaan yang mendasar pada 

penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu berada pada jenis bank 

yang digunakan, penelitian sekarang menggunakan jenis bank asing dan bank 

umum swasta nasional devisa serta metode yang digunakan adalah rasio CAEL, 

sedangkan penelitian terdahulu menggunakan CAMEL. Persamaan antara 

penelitian sekarang dan terdahulu adalah data yang digunakan adalah laporan 

keuangan tahunan. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Bank 

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. 

Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi 

masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai 

tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam 

bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, 
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uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan 

Lainnya, 2008). 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 

1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

2. Jenis-Jenis Bank 

Terdapat beberaa jenis perbankan menurut Undang-Undang Pokok 

Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yaitu : 

a. Dilihat dari segi fungsinya, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari: 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

b. Dilihat dari segi kepemilikannya, jenis bank yang dilihat dari segi ini adalah: 

1) Bank milik pemerintah, contohnya adalah Bank Negara Indonesia 46 

(BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). 

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah 

tingkat I dan II masing-masing provinsi. Contohnya adalah BPD DKI 

Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD 

Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sulawesi Selatan, dan BPD 

lainnya. 

2) Bank milik swasta nasional, contohnya adalah Bank Muamalat, Bank 

Central Asia (BCA), Bank Bumiputera, Bank Danamon, Bank Duta, Bank 
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Lippo, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, dan Bank 

Internasional Indonesia. 

3) Bank milik koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia. 

4) Bank milik asing, contoh dari bank asing adalah ABN AMRO Bank, 

Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of 

Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, Europan Asian Bank, Hongkong Bank, 

Standart Chartered Bank, dan Chase Manhattan Bank. 

5) Bank milik campuran, contohnya adalah Sumitomo Niaga Bank, Bank 

Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana 

Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa 

Indonesia Bank, dan Bank PDFCI. 

c. Dilihat dari segi status, dari segi kedudukan atau status dalam melayani 

masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Status bank 

yang dimaksud adalah bank devisa dan bank non devisa. 

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga, dilihat dari segi atau caranya dalam 

menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua 

kelompok, yaitu: bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang 

berdasarkan prinsip syariah.  

3. Bank Asing 

Bank asing adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang 

sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dan bank 

nasional yang ada di Indonesia. Contohnya: Citibank, HSBC, Rabobank, dan 

Commonwealth (Budisantoso & Nuritomo, 2014). 



13 

4. Bank Umum Swasta Nasional Devisa 

Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa adalah bank milik swasta 

yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas, di mana seluruh 

sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan-badan hukum di Indonesia yang 

mempunyai hak dan wewenang yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk 

melakukan transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa serta hubungan 

koresponden dengan bank asing di luar negeri (Budisantoso & Nuritomo, 2014). 

Contohnya: Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Bank Antar Daerah, Bank 

Central Asia, Bank Bukopin, Bank BNI Syariah, dan lain-lain. 

5. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan suatu gambaran dari suatu perusahaan pada 

waktu tertentu dan memberikan gambaran tentang kondisi keuangan yang 

dicapai perusahaan dalam waktu tersebut. Laporan keuangan sebenarnya 

merupakan produk akhir dari proses atau kegiatan-kegiatan akuntansi dalam 

sesuatu kesatuan akuntansi usaha (Djahidin, 1985). 

6. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut Prinsip Akuntansi Indonesia (1984) 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai 

aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 
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b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan 

dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang 

timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai 

laporan di dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

d. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas 

pembiayaan dan investasi. 

e. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, 

seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan 

(Harahap, 2002). 

7. Pemakai Laporan Keuangan 

Adapun pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan 

keuangan bank adalah sebagai berikut: 

a. Pemegang Saham 

Bagi pemegang saham yang sekaligus merupakan pemilik bank, 

kepentingan terhadap laporan keuangan bank adalah untuk melihat kemajuan 

bank yang dipimpin oleh manajemen dalam suatu periode. Kemajuan yang 

dilihat adalah kemampuan dalam menciptakan laba dan pengembangan aset 

yang dimiliki. Dari laporan ini pemilik juga dapat menilai sampai sejauh 

mana pengembangan usaha bank terserbut telah dijalankan pihak manajemen. 

Bagi pemilik dengan adanya laporan keuangan ini, akan dapat memberikan 
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gambaran berapa jumlah deviden yang bakal mereka terima. Kemudian untuk 

menilai kinerja pihak manajemen dalam menjalankan kepercayaan yang 

diberikannya. 

b. Pemerintah 

Bagi pemerintah, laporan keuangan baik bagi bank-bank pemerintah 

maupun bank swasta adalah untuk mengetahui kemajuan bank yang 

bersangkutan. Pemerintah juga berkepentingan terhadap kepatuhan bank 

dalam melaksanakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Pemerintah 

juga berkepentingan sampai sejauh mana peranan perbankan dalam 

pengembangan sektor-sektor industri tertentu. 

c. Manajemen 

Laporan keuangan bagi pihak manajemen adalah untuk menilai kinerja 

manajemen bank dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dan juga 

untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya yang 

dimilikinya. Ukuran keberhasilan ini dapat dilihat dari pertumbuhan laba 

yang diperoleh dan pengembangan aset-aset yang dimilikinya. Pada akhirnya, 

laporan keuangan ini juga merupakan penilaian pemilik untuk memberikan 

kompensasi dan karier manajemen serta mempercayakan pihak manajemen 

untuk memimpin bank pada periode berikutnya. 

d. Karyawan 

Bagi karyawan dengan adanya laporan keuangan juga untuk mengetahui 

kondisi keuangan bank yang sebenarnya. Dengan mengetahui ini mereka juga 

paham tentang kinerja mereka, sehingga mereka juga merasa perlu 
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mengharapkan peningkatan kesejahteraan apabila bank mengalami 

keuntungan dan sebaliknya perlu melakukan perbaikan jika bank mengalami 

kerugian. 

e. Masyarakat Luas 

Bagi masyarakat luas laporan keuangan bank merupakan suatu jaminan 

terhadap uang yang disimpan bank. Jaminan ini diperoleh dari laporan 

keuangan yang ada dengan melihat angka-angka yang ada di laporan 

keuangan pemilik dana dapat mengetahui kondisi bank yang bersangkutan 

sehingga masih tetap mempercayakan dananya disimpan di bank yang 

bersangkutan atau tidak (Kasmir, Manajemen Perbankan, 2012). 

8. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Bank 

Dalam praktiknya, jenis-jenis laporan keuangan bank yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

a. Neraca 

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan bank 

pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi aktiva 

(harta), pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu bank. Penyusunan komponen di 

dalam neraca didasarkan pada tingkat likuiditas dan jatuh tempo. 

b. Laporan Komitmen dan Kontinjensi 

Laporan komitmen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa 

janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan 

apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi, sedangkan laporan 

kontijensi merupakan tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan 
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timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih 

peristiwa di masa yang akan datang. Penyajian laporan komitmen dan 

kontinjensi disajikan tersendiri tanpa pos lama. 

c. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang 

menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam 

laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan 

serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. 

d. Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek 

yang berkaitan dengan kegiatan bank, baik yang berpengaruh langsung 

maupun tidak langsung terhadap kas. Laporan arus kas harus disusun 

berdasarkan konsep kas selama periode laporan. 

e. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Merupakan laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai Posisi 

Devisa Neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya. 

f. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi 

Laporan gabungan merupakan laporan dari seluruh cabang-cabang 

bank yang bersangkutan, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar 

negeri, sedangkan laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang 

bersangkutan dengan anak perusahaannya (Kasmir, Manajemen Perbankan, 

2012). 
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9. Kinerja Keuangan Bank 

Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara 

keseluruhan. Kinerja (Performance) bank secara keseluruhan merupakan 

gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut 

aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi 

maupun sumber daya manusia (Abdullah, 2005). 

Berdasarkan pernyataan (Abdullah, 2005), kinerja keuangan bank 

merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik 

menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya 

diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank. 

Penilaian aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan 

kinerja keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga 

intermediasi. Sedangkan penilaian kondisi likuiditas bank guna mengetahui 

seberapa besar kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para 

deposan. 

Penilaian aspek profitabilitas guna mengetahui kemampuan menciptakan 

profit, yang sudah barang tentu penting bagi para pemilik. Dengan kinerja bank 

yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada intern maupun bagi pihak 

ekstern bank. 

Berkaitan dengan analisis kinerja keuangan bank mengandung beberapa 

tujuan: 
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a. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi 

likuiditas, kecukupan modal, dan profitabilitas. 

b. Untuk mengetahui kemampuan bank dalam mendayagunakan semua asset 

yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. 

10. Kesehatan Bank 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 

tentang perbankan disebutkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan 

bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas 

manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang 

berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai 

dengan prinsip kehati-hatian. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perbankan 

tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas yang bertugas dalam mengatur dan 

mengawasi bank mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia dalam PBI No. 

13/1/PBI/2011 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Bank 

Indonesia dalam SE No. 13/24/DPNP/2011 perihal Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum. Metode atau cara penilaian tingkat kesehatan bank 

tersebut kemudian dikenal sebagai CAMEL. 

Penggunaan faktor CAMEL dalam penilaian tingkat kesehatan bank 

dibedakan antara Bank Umum dan BPR. Bobot masing-masing faktor CAMEL 

untuk Bank Umum dan BPR ditetapkan sebagai berikut: 

 

 

 



20 

Tabel 2.1 

Bobot Faktor Penilaian Bank Umum dan BPR 

Sumber: Bank Indonesia 

Berikutnya karena dalam penelitian ini hanya menggunakan empat 

variabel, yaitu permodalan (capital), kualitas aktiva (asset quality), rentabilitas 

(earnings), dan likuiditas (liquidity) maka perlu dilakukan penyesuaian atas 

pembobotannya dengan mengacu pada standar pembobotan BI tersebut. 

Tabel 2.2 

Penyesuaian Bobot Penilaian Faktor CAMEL 

 
Sumber: Penyesuaian dengan mengacu SE-BI. No.9/24/DPbS, 2007 

Tabel 2.3 

Tingkat Kesehatan Bank menurut CAMEL 

 
Sumber: (Kasmir, Manajemen Perbankan, 2012) 

  

Dalam SE No. 13/24/DPNP/2011 dijelaskan mengenai pedoman 

perhitungan rasio keuangan yang memuat rasio-rasio untuk mengukur kinerja 

Bank Umum BPR

1. Permodalan 25% 30%

2. Kualitas Aset Produktif 30% 30%

3. Manajemen 25% 20%

4. Rentabilitas 10% 10%

5. Likuiditas 10% 10%

No Faktor CAMEL
Bobot

Penyesuaian Bobot Akhir

1. Permodalan 25/75 33,33%

2. Kualitas Aset Produktif 30/75 40%

4. Rentabilitas 10/75 13,33%

5. Likuiditas 10/75 13,33%

No Faktor CAMEL
Bobot

Nilai CAMEL Predikat

81 - 100 Sehat

66 < 81 Cukup Sehat

51 < 66 Kurang Sehat

0 < 51 Tidak Sehat
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dan tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan rasio CAMEL. Pedoman 

tersebut memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Capital (Permodalan) 

Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam 

rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai 

kegiatan usaha bank di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan 

oleh otoritas moneter (Taswan, 2010). Permodalan merupakan unsur 

penting dalam keuangan bank karena modal merupakan penjamin 

kepercayaan dari masyarakat. 

Modal yang baik akan menambah kepercayaan masyarakat untuk 

menginvestasikan dananya pada bank tersebut karena modal dapat 

dijadikan sebagai penutup kerugian yang mungkin terjadi pada bank. 

CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan 

antara modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) yang 

menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 

tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum nilai 

minimumnya sebesar 8%. 

Untuk menghitung rasio permodalan dapat dihitung menggunakan 

Capital Adequancy Ratio (CAR) dengan rumus: 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜
× 100% 

Sedangkan untuk penilaian kotor rasio CAR dapat dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
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1) Jika rasio yang didapat mencapai 8% atau lebih, maka dapat dihitung 

sebagai berikut: 

𝑁𝑅 = 81 +
(𝑅𝑑 − 8%)

0,1%
× 0,63 

2) Jika rasio yang dicapai kurang dari 8%, maka dapat dihitung sebagai 

berikut: 

𝑁𝑅 = 65 +
(𝑅𝑑 − 8%)

0,1%
× 0,73 

Keterangan: 

𝑁𝑅 = Nilai Rasio 

𝑅𝑑 = Rasio yang dicapai 

b. Asset Quality (Kualitas Aktiva Produktif) 

Kualitas aktiva produktif merupakan dana investasi yang ditanamkan 

suatu bank pada tempat lain seperti kredit masyarakat, piutang pada bank 

lain, deposito, dan lain sebagainya yang menyebabkan bank tersebut 

mendapatkan pendapatan untuk memperoleh keuntungan. Sebagai sumber 

pendapatan, kualitas aktiva produktif memiliki tingkat resiko yang tinggi 

sehingga dibutuhkan cadangan untuk menutupi potensi kerugian yang 

muncul (Budiarti, 2013). 

Kualitas aktiva produktif yang baik atau lancar akan menjamin adanya 

pengembalian kredit dari debitur dan akan memberikan gambaran kecil 

kemungkinan debitur untuk tidak memenuhi kewajibannya, dengan 

demikian akan melindungi pendapatan dan likuiditas bank. 
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Menganalisis kualitas aktiva produktif secara cermat tidak kalah 

penting karena kualitas aktiva produktif bank yang sangat jelek akan 

menghapus modal bank, walaupun secara riil bank memiliki modal yang 

cukup besar, apabila kualitas aktiva produktifnya sangat buruk dapat saja 

kondisi modalnya menjadi buruk pula. Hal ini antara lain terkait dengan 

berbagai permasalahan seperti pembentukan cadangan, penilaian aset, 

pemberian pinjaman kepada pihak terkait, dan sebagainya. 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aktiva 

produktif antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap aktiva produktif 

yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva produktif dengan 

rumus: 

𝐾𝐴𝑃 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
 

Untuk menghitung rasio KAP maka penting mengetahui klasifikasi 

aktiva produktif tersebut untuk mencari nilai Aktiva Produktif yang 

Diklasifikasikan. Menurut (Riyadi, 2003) Aktiva Produktif yang 

Diklasifikasikan (APYD) adalah aktiva produktif baik yang sudah maupun 

yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau 

menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: 

a. 25% kredit yang digolongkan dalam perhatian khusus. 

b. 50% kredit yang digolongkan kurang lancar. 

c. 75% dari kredit yang digolongkan diragukan. 

d. 100% dari kredit yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam 

pembukuan bank dan surat berharga yang digolongkan macet. 
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Batasan maksimum KAP yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia 

adalah 15,5%. Untuk penilaian nilai kotor rasio KAP dapat dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Untuk rasio sebesar 15,5% atau lebih diberi nilai kredit 0. 

b. Setiap penurunan 0,5%, maka nilai kredit ditambah 1 dan maksimal 100. 

Besarnya NR rasio KAP juga dapat diperoleh dengan rumus: 

𝑁𝑅 =
(15,5% − 𝑅𝑑)

0,15%
 

Keterangan: 

𝑁𝑅 = Nilai Rasio 

𝑅𝑑 = Rasio yang dicapai 

c. Earnings (Rentabilitas) 

Aspek rentabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa 

depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-

masa mendatang (Hanafi & Halim, 2003). Metode penilaiannya dapat 

dilakukan dengan: 

1) Perbandingan Laba terhadap Total Aset (Return On Asset/ROA) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar 

ROA suatu bank, maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai 

bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset. Rasio 

ini dirumuskan sebagai berikut: 



25 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
× 100% 

Batasan minimum ROA yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia 

adalah 0%. Penilaian nilai kotor rasio ROA dapat dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut (Abdullah, 2005): 

a. Untuk rasio 0% atau negatif diberi nilai kredit 0. 

b. Untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 

dengan nilai maksimum 100. 

Untuk penilaian nilai kotor rasio ROA dapat dilakukan dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑁𝑅 =
𝑅𝑑

0,015%
 

Keterangan: 

𝑁𝑅 = Nilai Rasio 

𝑅𝑑 = Rasio yang dicapai 

2) Perbandingan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(Operating Expense to Operating Income/BOPO) 

Rasio ini sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya 

operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini 

berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang 

bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi 
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bermasalah semakin kecil. Besarnya nilai BOPO dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
× 100% 

Batasan minimum BOPO yang telah ditentukan oleh Bank 

Indonesia adalah lebih kecil dari 100%. Penilaian nilai kotor rasio ROA 

dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut (Abdullah, 2005): 

a. Untuk rasio sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0. 

b. Setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan 

maksimum 100. 

Untuk penilaian nilai kotor rasio ROA dapat dilakukan dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑁𝑅 =
(100% − 𝑅𝑑)

0,08%
 

Keterangan: 

𝑁𝑅 = Nilai Rasio 

𝑅𝑑 = Rasio yang dicapai 

d. Liquidity (Likuiditas) 

Rasio likuiditas mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek 

perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang 

lancarnya (hutang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan) (Hanafi 

& Halim, 2003). 

Loan to Deposit Ratio merupakan perbandingan antara pinjaman 

terhadap dana pihak ketiga (deposit, giro, tabungan) untuk mengukur 
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tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank memenuhi 

permintaan kredit dengan menggunakan total dana pihak ketiga. Rasio 

antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima 

oleh bank. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin rendah likuiditas 

bank tersebut. Untuk menjamin likuiditas dihitung Loan to Deposit Ratio 

(LDR) yang besarnya dapat dihitung dengan rumus: 

𝐿𝐷𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
× 100% 

Batasan minimum LDR yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia 

adalah dibawah 115% yang berarti jumlah kredit yang disalurkan sama 

dengan jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun bank. Bila angka 

LDR melambung diatas 115% maka bank tersebut mengobral kredit 

sehingga sebagian dananya didapat dari pinjaman bank-bank dan pihak lain. 

Penilaian nilai kotor rasio LDR dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut (Abdullah, 2005): 

1) Untuk rasio 115% atau lebih diberi nilai kredit 0. 

2) Untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 115% nilai kredit ditambah 

1 dengan nilai maksimum 100. 

Untuk penilaian nilai kotor rasio LDR dapat dilakukan dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑁𝑅 =
(115% − 𝑅𝑑)

1%
× 4 

Keterangan: 

𝑁𝑅 = Nilai Rasio 
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𝑅𝑑 = Rasio yang dicapai 

11. Prediksi Kebangkrutan 

a. Pengertian Kebangkrutan 

Kebangkrutan adalah suatu kondisi disaat perusahaan mengalami 

ketidakcukupan dana untuk menjalankan usahanya. (Riadi, 2017) 

b. Penyebab Kebangkrutan 

Secara garis besar penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi dua 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari bagian internal manajemen perusahaan. Sedangkan faktor 

eksternal bisa berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan 

operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro. 

Faktor internal yang bisa menyebabkan kebangkrutan perusahaan 

meliputi: 

1) Manajemen yang tidak efisien akan mengakibatkan kerugian terius 

menerus yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat 

membayar kewajibannya. Ketidakefisien ini diakibatkan oleh 

pemborosan dalam biaya, kurangnya keterampilan, dan keahlian 

manajemen. 

2) Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang-

hutang yang dimiliki. Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan 

biaya bunga yang besar sehingga memperkecil laba bahkan bisa 

menyebabkan kerugian. Piutang yang terlalu besar juga akan merugikan 
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karena aktiva yang menganggur terlalu banyak sehingga tidak 

menghasilkan pendapatan. 

3) Moral hazard oleh manajemen. Kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Kecurangan 

ini akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya 

membangkrutkan perusahaan. Kecurangan ini bisa berbentuk 

manajemen yang korup ataupun memberikan informasi yang salah pada 

pemegang saham atau investor. Kasus bank yang melakukan pelanggaran 

batas maksimum pemberian kredit adalah contoh kasus moral hazard di 

mana manajemen melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu 

pengelolaan perusahaan. Kasus Enron adalah salah satu kasus di mana 

manajemen melakukan kecurangan dengan menyembunyikan kerugian 

yang besar. 

Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mengakibatkan kebangkrutan 

meliputi: 

1) Faktor debitur harus diantisipasi untuk menjaga agar debitur tidak 

melakukan kecurangan dengan mengemplang hutang. Terlalu banyak 

piutang yang diberikan pada debitur dengan jangka waktu pengembalian 

yang lama akan mengakibatkan banyak aktiva menganggur yang tidak 

memberikan penghasilan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar 

bagi perusahaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus 

selalu memonitor piutang yang dimiliki dan keadaan debitur supaya bisa 

melakukan perlindungan dini terhadap aktiva perusahaan. 
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2) Hubungan tidak harmonis dengan kreditur juga bisa berakibat fatal 

terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Apalagi dalam undang-undang 

nomor 4 tahun 1998, kreditur bisa memailitkan perusahaan. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, perusahaan harus bisa mengelola hutangnya 

dengan baik dan juga membina hubungan baik dengan kreditur. 

12. Analisis Z-Score 

a. Pengertian Analisis Z-Score 

Analisis Z-Score adalah suatu penilaian yang digunakan untuk 

memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan menggabungkan beberapa 

rasio keuangan menjadi suatu metode peramalan yang berarti. 

Z-Score merupakan suatu persamaan multi variabel yang digunakan 

oleh Altman dalam rangka memprediksi tingkat kebangkrutan. Altman 

menggunakan model statistik yang disebut dengan analisis diskriminan, 

tepatnya adalah Multiple Discriminant Analysis (MDA). MDA mulai 

digunakan pada penelitian biologi tahun 1930. Pada MDA, sampel dibagi 

dalam dua kelompok, dalam hal ini perusahaan yang bangkrut dan 

perusahaan tidak bangkrut. Hal ini berbeda dengan regresi berganda biasa 

yang mencampurkan kedua sampel. 

Secara sederhana langkah MDA yang ditempuh adalah: 

1) Melakukan klasifikasi perusahaan ke dalam perusahaan bangkrut dan 

tidak bangkrut. 

2) Melakukan koleksi data. 

3) Menetapkan skor (Prihadi, 2009). 
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b. Tujuan Analisis Z-Score 

Z-Score adalah suatu model yang dapat memprediksi kemungkinan 

suatu perusahaan akan bangkrut berdasarkan data keuangan perusahaan. 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang 

sebenarnya, apakah dalam keadaan sehat, kritis (diambang kebangkrutan), 

atau bangkrut, serta kinerjanya yang mencerminkan prospek suatu 

perusahaan di masa yang akan datang (Prihadi, 2009). 

c. Manfaat Analisis Z-Score 

1) Bagi Perusahaan 

Analisis Z-Score berguna untuk mengevaluasi kinerjanya. Z-Score 

yang kecil merupakan tanda atau peringatan dini bagi perusahaan untuk 

segera melakukan perbaikan, karena dengan keadaan ini bukan berarti 

perusahaan harus bangkrut walaupun perusahaan sedang menghadapi 

masalah. 

2) Bagi Calon Kreditur 

Analisis Z-Score dapat dipakai untuk menganalisis kelayakan 

kreditnya. Calon kreditur akan memutuskan untuk memberikan kreditnya 

pada perusahaan yang sehat atau pada perusahaan dengan Z-Score yang 

lebih besar. 

3) Bagi Calon Investor 

Analisis Z-Score digunakan untuk membantu dalam mengambil 

keputusan investasinya. Calon investor akan memilih menanamkan 
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uangnya pada perusahaan yang memiliki nilai Z-Score yang termasuk dalam 

kriteria sehat (Prihadi, 2009). 

d. Model Altman 

Analisis ini dirumuskan oleh Altman pada tahun 1968. Saat itu 

Altman membuat formula Z-Score, yaitu skor yang ditentukan dari 

perhitungan standar dikalikan dengan rasio-rasio keuangan yang 

menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Z-Score 

pertama kali dirumuskan oleh Altman dengan kondisi latar belakang antara 

lain: 

1) Sampel diambil dari perusahaan manufaktur publik 

2) Perusahaan berlokasi di Amerika 

3) Jumlah sampel 66 perusahaan, terdiri dari 33 perusahaan bangkrut dan 

33 perusahaan tidak bangkrut. 

Jumlah rasio yang dipilih untuk dites adalah 22 buah. Dari jumlah 

tersebut kemudian hanya dipilih 5 rasio yang paling kuat secara bersama 

berkorelasi dengan kebangkrutan. 5 rasio keuangan yang digunakan Z-Score 

yaitu: 

i. Working capital/Total asset, 

ii. Retained earning/Total asset, 

iii. EBIT/Total asset, 

iv. Market value of equity/Book value of debt, dan 

v. Sales total/Total asset 
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Fungsi diskriminan Z yang dirumuskan Altman pada tahun 1968 

adalah sebagai berikut: 

𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 1,2𝑋1 + 1,4𝑋2 + 3,3𝑋3 + 0,6𝑋4 + 1,0𝑋5 

Dimana: 

𝑋1 = Modal Kerja/Total Aktiva 

𝑋2 = Laba Ditahan/Total Aktiva 

𝑋3 = Laba sebelum Bunga dan Pajak/Total Aktiva 

𝑋4 = Nilai Saham di Pasar/Nilai Buku Total Utang 

𝑋5 = Penjualan/Total Aktiva 

Indikator dari metode Altman Z-Score adalah: 

a. Apabila nilai 𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2,99, maka perusahaan tidak akan mengalami 

kebangkrutan. 

b. Apabila nilai 𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 1,81 sampai 𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2,99, maka perusahaan 

berada di daerah abu-abu (zone of ignorance). 

c. Apabila nilai 𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 1,81, maka perusahaan akan mengalami 

kebangkrutan. 

Karena keterbatasan penggunaan Z-Score yang hanya dapat 

digunakan untuk perusahaan publik dan manufaktur, kemudian Altman 

mengembangkan dua varian dari Z-Score, yaitu Z’-Score dan Z”-Score. Z’-

Score ditujukan untuk perusahaan non publik (private) dengan cara 

merumuskan kembali rasio yang digunakan, yaitu menghilangkan market 

value of equity dan menggantinya dengan book value of equity. Perumusan 
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yang berubah dan sampel yang berbeda membuat hasil akhir rumus Z’-score 

menjadi berbeda dengan Z-Score orisinal. 

Altman pada tahun 1977 mencoba memperbaiki model kebangkrutan 

yang dibuatnya. Ada 4 variabel rasio keuangan yang dipakai. Model ini 

disebut sebagai versi 4 variabel. Formula 𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 adalah: 

𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 6,56𝑋1 + 3,26𝑋2 + 6,72𝑋3 + 1,05𝑋4 

Dimana: 

𝑋1 = Modal Kerja/Total Aktiva 

𝑋2 = Laba Ditahan/Total Aktiva 

𝑋3 = Laba sebelum Bunga dan Pajak/Total Aktiva 

𝑋4 = Book value of equity/Book value of debt 

Indikatornya adalah: 

a. Apabila nilai 𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2,60, maka perusahaan tidak akan mengalami 

kebangkrutan. 

b. Apabila nilai 𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 1,1 sampai 𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 2,60, maka perusahaan 

berada di daerah kelabu 

c. Apabila nilai 𝑍𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 1,1, maka perusahaan akan mengalami 

kebangkrutan (Prihadi, 2009). 

  



35 
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