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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 1997 lalu, terjadi krisis ekonomi dunia. Indonesia tidak luput 

dari dampak krisis tersebut. Hal ini menyebabkan banyak bank yang 

mengalami kebangkrutan dan dilikuidasi. Karena bank berperan penting di 

dalam suatu negara, maka dampak yang paling buruk dirasakan yakni pada 

sektor perekonomian. Terlebih lagi, masuknya era globalisasi memaksa 

negara ini untuk melakukan pembangunan besar-besaran dalam semua bidang 

khususnya bidang ekonomi. Maka dari itu, bank mempunyai peran penting 

dalam menjalankan kegiatan perekonomian untuk mencapai kemajuan 

negara. 

Perbankan memegang peranan penting di mata masyarakat. Salah satu 

peran bank yang paling penting yakni menjadi tempat penyimpanan dana-

dana perusahaan, badan-badan pemerintah, swasta atau perorangan. Di 

samping itu, bank juga berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Bank juga bertugas dalam 

pembuatan dan pengedaran uang untuk kegiatan usaha. Dengan demikian, 

bank bisa dianggap penggerak roda perekonomian suatu negara yang utama. 

Dalam krisis ekonomi yang diawal dengan dilikuidasinya 16 bank pada 

bulan November 1997 yakni Bank Pinaesaan (yang berlokasi di Manado), 

Bank Industri, Anrico Bank Ltd, Astria Raya Bank, Bank Andromeda, Bank 
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Harapan Sentosa, Bank Guna Internasional, Sejahtera Bank Umum, serta 

Bank Umum Majapahit Jaya, Bank Jakarta, Bank Kosagraha Semesta, Bank 

Mataram Dhanaarta, South East Asia Bank, Bank Pacific, Bank Dwipa 

Semesta, dan Bank Citrahasta Dhanamanunggal, telah menyebabkan bangsa 

Indonesia terjerumus dalam tingkat kemiskinan yang meningkat secara drastis 

yaitu mencapai 49.5 juta orang. Tahun 1999 walau tingkat kemiskinan 

mengalami penurunan, namun tingkat keparahannya lebih besar dibanding 

tahun sebelumnya. Kemiskinan di Indonesia terlihat dari meningkatnya 

jumlah pengangguran, meningkatnya anak usia sekolah yang putus sekolah, 

dan turunnya kualitas kesehatan masyarakat (Arthesia dan Handiman, 2006 

dalam Kamal, 2012). 

Krisis tahun 1997 tersebut juga telah memakan biaya rehabilitas sistem 

yang cukup signifikan (Tarmizi dan Willyanto, 2003 dalam Harjanti, 2011). 

Di Indonesia akibat terjadinya krisis ekonomi sebanyak 64 (25,78%) bank 

telah dilikuidasi selama tiga tahun berturut-turut (1997-1999). Bank yang 

telah terlikuidasi akan berakibat buruk mengingat sektor perbankan 

mempunyai peranan yang cukup dominan dalam menggerakkan sektor riil 

(Januarti, 2002 dalam Harjanti, 2011). 

Pada tahun 2008, perekonomian mengalami tekanan kuat akibat krisis 

kredit perumahan Amerika Serikat yang berkembang cepat menjadi krisis 

keuangan global. Kondisi yang tidak menguntungkan ini mengakibatkan 

anjloknya harga dan permintaan komoditi sehingga menekan sektor ekspor 

Indonesia. Di samping itu, tahun 2008 juga merupakan tahun penuh tantangan 
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bagi industri perbankan akibat depresiasi Rupiah dan pengetatan likuiditas 

sehingga memicu persaingan ketat dalam memperoleh dana di perbankan 

Indonesia.  

Indonesia yang saat krisis tidak memberlakukan penjaminan dana nasabah 

secara menyeluruh, menderita capital outflow lebih parah dibanding negara-

negara tetangga yang menerapkan penjaminan dana nasabah secara penuh 

(blankeet guarantee). Aliran dana keluar itu membuat likuiditas di dalam 

negeri semakin kering dan bank-bank mengalami kesulitan mengelola arus 

dananya. Situasi krisis tersebut sampai memukul bank-bank berskala besar. 

Pada Oktober 2008, ada tiga bank besar BUMN yakni Bank Mandiri, Bank 

BNI, dan Bank Rakyat Indonesia meminta bantuan likuiditas dari pemerintah 

masing-masing Rp 5 triliun. Tapi yang paling menderita adalah bank-bank 

menengah dan kecil yang mengalami penurunan dana simpanan masyarakat. 

Dana itu lari ke luar negeri atau bank-bank besar, bahkan sampai ada yang 

menyimpan di safe deposit box karena takut banknya ditutup. 

Pada tahun 2014, perlambatan perekonomian global turut berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam berbagai aspek. Dampak yang 

dirasakan antara lain turunnya harga komoditas utama ekspor Indonesia, 

pelemahan Rupiah terkait sentimen global, meningkatnya angka 

pengangguran ke 5,94% dari 5,7%, perlambatan ekspansi kredit, belanja 

pemerintah, dan pertumbuhan innvestasi yang masih rendah, tingkat inflasi 

yang tinggi dikarenakan kenaikan BBM sebagai upaya mengurangi 

pengeluaran akan subsidi BBM yang telah mencapai 30% dari APBN, 
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diimbangi dengan kenaikan BI rate sebesar 25 bps di kuartal ketiga 2014. Hal 

ini memicu kenaikan kredit bermasalah alias non performing loan (NPL) 

akibat kenaikan suku bunga kredit dan penurunan dana beli masyarakat. 

Dengan mempertimbangkan krisis perekonomian di atas perbankan juga 

akan bertugas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, karena 

masyarakat akan memilih bank yang sehat dan bisa dipercaya untuk menjaga 

dana mereka. Hal ini harus dilakukan bank walaupun mereka masih 

menghadapi krisis perekonomian. 

Dengan adanya ketidakpastian keadaan perekonomian di tiap tahunnya, 

Indonesia masih berisiko mengalami kesulitan keuangan dan bahkan terjadi 

kebangkrutan pada sektor bisnis yang disebabkan oleh belum pastinya 

kestabilan kinerja. Bila salah dalam memprediksi masa depan perusahaan, 

maka akan berakibat fatal. Oleh karena itu, memprediksi kebangkrutan 

menjadi hal yang sangat penting agar bank dapat memperhatikan kinerjanya. 

Altman (1968) menggunakan lima rasio keuangan yang dianggap paling 

berkontribusi dalam model prediksi kebangkrutan dengan menggunakan satu 

model persamaan. Model Z-Score merupakan suatu model yang dapat 

digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan. Nilai Z-Score digunakan 

untuk mengklasifikasikan apakah suatu perusahaan mengalami kebangkrutan 

atau tidak. 

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004  kepailitan adalah sita 

umum terhadap semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan 

pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim 
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pengawas sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang. Kartono sendiri 

memberikan pengertian bahwa kepailitan adalah sita umum dan eksekusi 

terhadap semua kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. 

Pada tahun 1997 dimana Indonesia sedang diterpa krisis moneter yang 

menyebabkan banyaknya kasus-kasus kepailitan terjadi secara besar-besaran 

dibentuklah suatu PERPU No. 1 tahun 1998 mengenai kepailitan sebagai 

pengganti Undang-undang Kepailitan peninggalan Belanda. Tetapi isi atau 

substansi dari PERPU itu sendiri masih sama dengan aturan kepailitan 

terdahulu. Selanjutnya PERPU ini diperkuat kedudukan hukumnya dengan 

diisahkannya UU No. 4 Tahun 1998. Selanjutnya dibentuklah Produk hukum 

yang baru mengenai Kepailitan yaitu dengan disahkannya UU No. 37 Tahun 

2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran sebagai 

pengganti UU No. 4 tahun 1998. 

Menganalisis laporan keuangan merupakan salah satu penentu perusahaan 

agar selalu memantau kinerja dan membuat suatu perencanaan kebijakan. 

Perusahaan harus berorientasi jangka panjang jika tidak ingin kalah saing. 

Maka dari itu, memprediksi kebangkrutan juga penting dilakukan agar 

perusahaan mengetahui batas-batas tertentu agar perusahaan tidak terjebak 

kebangkrutan. 

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis kondisi keuangan 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ periode 2010-2014 dengan 

menggunakan model Altman (Z-Score) yang dikembangkan dalam penelitian 

dengan judul “Analisis Prediksi Kebangkrutan pada Perusahaan Perbankan 
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Go Public di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014 (Dengan Menggunakan 

Model Altman Z-Score)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian-penelitian empiris, 

maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana prediksi 

kebangkrutan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-

2014 menurut model Altman Z-Score? 

C. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prediksi kebangkrutan pada 

perusahaan perbankan Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Manfaat penelitian:  

1. Bagi investor dan calon investor adalah untuk memberikan gambaran terhadap 

perkembangan perusahaan yang berkaitan dengan masalah keuangan yang 

dijadikan acuan pengambilan keputusan.  

2. Bagi manajemen perusahaan adalah untuk menambah wawasan dalam bidang 

manajemen keuangan dengan cara memakai salah satu model memprediksi 

kebangkrutan dalam pelaksanaannya di dunia nyata.  

3. Bagi peneliti selanjutnya adalah penelitian dapat menjadi bahan referensi dan 

dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan prediksi kebangkrutan perusahaan. 

 


