
I.   PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga intermediasi bisnis keuangan, dalam fungsi 

pokoknya menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk 

lainnya. Jika sebuah bank mengalami kegagalan, dampak yang ditimbulkan 

sangat luas terutama terhadap pihak-pihak yang menyimpan dananya atau 

menginvestasikan modalnya di bank, dan bahkan dapat berdampak ikutan 

(systemic risk) terhadap kegagalan bank yang lain. Oleh karenanya kegagalan 

sebuah bank secara realistis harus dijadikan suatu risiko yang terukur dan 

rasional, sehingga sejak awal harus disadari bahwa peluang gagalnya suatu bank 

harus diperhitungkan sekecil apapun peluangnya. 

Risiko gagal bayar (default risk) merupakan ancaman bagi bank yang setiap 

saat dapat terjadi apabila bank tidak dapat memenuhi kewajiban tepat waktu 

ketika pemilik dana melakukan penarikan dananya. Sebagian besar dari total aset 

bank merupakan “kredit yang diberikan” dan penempatan dana lainnya yang 

berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan merupakan kewajiban jangka pendek 

yang harus segera dibayar oleh bank.

Pada dasarnya faktor penyebab kegagalan usaha dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern berasal dari dalam perusahaan itu 

sendiri yang terdiri dari faktor keuangan dan non keuangan. Faktor keuangan bagi 

bank lebih banyak karena kredit yang diberikan pada umumnya jangka panjang 

sedangkan sumber pendananannya jangka pendek atau hutang jangka pendek  

lebih besar dari aktiva lancar, kredit-kredit yang diberikan bermasalah atau 

banyaknya bad debt. Adapun faktor non keuangan adalah adanya kesalahan-

kesalahan dalam pemilihan perluasan jaringan layanan bank, penentuan produk 

yang dihasilkan, penentuan peralatan dan perangkat informasi dan teknologi (IT), 

kurang baiknya struktur organisasi, kesalahan dalam pemilihan pimpinan 

perusahaan dan adanya manajerial incompetence (Riyanto,1995) maupun

mismanagement yang ditandai dengan managerial weaknesses, unsound and 

illegal practices.
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Faktor ekstern pada umumnya lebih disebabkan kondisi ekonomi yang tidak 

menguntungkan (unfavorable economic condition) misalnya terjadi krisis moneter 

(tahun 1997) dan krisis global (tahun 2008). Perbankan sebagai tiang pokok 

perekonomian di Indonesia merupakan sektor yang paling parah yang diakibatkan 

oleh adanya krisis moneter pada tahun 1997, telah mengubah struktur permodalan 

dan peta perbankan Indonesia dari sekitar 240 bank menjadi 134 bank. Selain itu 

pemerintah mengulurkan Rp 655 triliun untuk program pemulihan perbankan 

dengan instrumen bantuan likuiditas bank indonesia (BLBI), Rp 434 triliun 

diantaranya tersedot untuk program rekapitalisasi 1. Krisis ekonomi dan keuangan 

global pasca jatuhnya Lehman Brothers (2008) menimbulkan kepanikan di pasar 

keuangan global, termasuk berpengaruh terhadap industri perbankan di Indonesia. 

Gambar 1 : grafik Capital outflow dan kepemilikan asing terhadap SBI dan SUN 
Sumber    : Data BI,tahun 2010 

Pada gambar diatas selama Januari 2007 – Oktober 2008 tampak aliran dana 

keluar (capital outflow) terjadi besar-besaran. 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). Akibatnya likuiditas 

di dalam negeri semakin berkurang dan bank-bank mengalami kesulitan 

mengelola arus dananya. Situasi krisis tersebut telah berdampak buruk terhadap 

                                               
1 Info bank, 2003
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perbankan di Indonesia termasuk pada bank-bank berskala besar, yang 

diindikasikan terjadinya penarikan dana masyarakat cukup besar, dilarikan ke luar 

negeri atau bahkan menarik dana tunai dari bank untuk disimpan di safe deposit 

box karena takut banknya ditutup. Lebih diperburuk lagi dengan penurunan 

kualitas aset-aset yang dipegang bank yang pada akhirnya akan mengurangi

modal bank seperti SUN yang dikuasi bank nilainya merosot tajam. Pada Oktober 

2008, ada tiga bank besar BUMN yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank BNI 

Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk meminta bantuan likuiditas dari 

Pemerintah masing-masing Rp 5 triliun. Total dana untuk menginjeksi ketiga 

bank tersebut sebesar Rp 15 triliun. Dana tersebut bersumber dari uang 

pemerintah yang berada di BI. Bantuan likuiditas itu dipakai untuk memperkuat 

cadangan modal bank atau memenuhi komitmen kredit infrastruktur tanpa harus 

terganggu likuiditasnya. Maksud bantuan likuiditas Pemerintah ini agar ketiga 

bank tersebut tidak perlu mencari pinjaman dari luar negeri. (Bank Indonesia,

2010)

Dalam suasana seperti itu, tingkat kepercayaan nasabah bank pun goyah 

yang diperlihatkan dengan aksi rush. Di tengah situasi krisis, sebuah isu kecil 

dapat menjadi pemicu dan pemacu sebuah krisis besar seperti yang terlihat pada 

aksi rush nasabah pasca penutupan 16 bank di tahun 1997/1998. Kondisi 

demikian membuat industri perbankan berusaha mempertahankan dana-dana 

(rupiah dan valas) yang mereka miliki guna mengantisipasi munculnya kewajiban 

seperti penarikan dana tunai deposan secara mendadak. Bank pun mulai berebut 

dana masyarakat melalui iming-iming tingkat suku bunga tinggi khususnya 

deposito (dari 6% menjadi 12% per tahun). Perang bunga antar bank pun tidak

dapat dihindari, dampaknya kenaikan tingkat bunga kredit yang memberatkan 

dunia usaha.

Bila merujuk data statistik BI, laba bank-bank umum setelah pajak adalah

Rp30,61 triliun. Jumlah ini merosot Rp3,86 triliun bila merujuk angka perolehan 

laba sebulan sebelumnya (Nopember) yang membukukan sebesar Rp34,47 triliun. 

Penurunan laba ini terutama disebabkan beban biaya (cost of funds) yang semakin 

tinggi. Selain itu, sumber pemicu kerugian bank lainnya adalah transaksi valuta 
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asing, terutama dolar AS. Pelemahan rupiah periode September ke Desember 

2008 berakibat pada transaksi valas perbankan. 

Dalam kondisi krisis, adalah wajar bila bank mengamati secara serius 

kinerja kredit yang disalurkan kepada debitor. Sebab dari bunga kredit setelah 

dipangkas kewajiban membayar bunga simpanan dan deposito itulah, bank 

mengandalkan pemasukan guna membiayai operasional.

Sejak 16 September 2008 sehari setelah Lehman Brothers mengajukan 

Chapter 11 Protection atau proteksi dari kebangkrutan, BI mengumumkan

serangkaian kebijakan krusial. Beberapa kebijakan utama yang dikeluarkan, 

misalnya, perubahan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 9,1% menjadi 7,5% yang 

terbagi atas GWM utama dalam rupiah sebesar 5% dan GWM sekunder 2,5%. 

Perubahan ini dimaksudkan untuk memberi kelonggaran likuiditas kepada 

perbankan guna bisa memainkan peran intermediasi.

Selain faktor ekternal yang menjadi masalah fundamental adalah kualitas 

manajemen dalam menghadapi tingkat persaingan yang semakin tinggi dan 

pesatnya kemajuan teknologi informasi. Pengelolaan bank secara efisien 

merupakan syarat mutlak untuk bank dapat terus bertahan. Dalam hal ini peran 

dan kualitas manajemen sangat menentukan kinerja bank sehingga dapat  

meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada nilai sahamnya. 

Dalam lingkungan yang makin turbulen, sistem dan subsistem organisasi 

menjadi makin terbuka dan tingkat persaingan bank semakin ketat dan tajam, 

bahkan semakin tidak menentu arah perubahannya. Secara eksplisit turbulensi 

dalam sistem keuangan dapat menciptakan berbagai ancaman yang dapat 

melemahkan daya saing bank, bahkan mungkin dapat menyingkirkannya dari 

industri perbankan.

Dengan kemampuan manajerial yang dimiliki, bagaimana para manajer 

bank dapat mengubah ancaman lingkungan yang turbulen menjadi berbagai 

peluang usaha yang menguntungkan. Manajemen bank yang kreatif inovatif selalu 

berusaha menciptakan berbagai produk layanan bank yang prospektif dan 

menguntungkan tanpa mengabaikan prinsip asset liability management (ALMA), 

yaitu menyelaraskan antara profitabilitas dan risiko.
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Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam sistem keuangan yang 

cepat berubah, sebuah bank harus dapat berkompetisi dengan bank-bank 

kompetitor dan financial intermediary unit lainnya yang juga memberikan layanan 

jasa keuangan. Suatu bank dikatakan berhasil memenangkan kompetisi bisnisnya 

jika ia mampu memberikan jasa layanan keuangan bank lebih baik daripada 

kompetitornya, sekaligus mampu mengadaptasikan diri dengan setiap perubahan 

lingkungan. 

Struktur perbankan Indonesia nampak sedang mengalami perubahan yang 

cukup fundamental. Berbagai kelemahan yang ada dalam industri perbankan dan 

kemudian diperburuk dengan krisis moneter, krisis likuiditas, dan kebangkrutan 

dunia usaha, maka industri perbankan Indonesia secara cepat mengalami krisis. 

Krisis perbankan di Indonesia (1997) diawali dengan memburuknya kualitas 

aktiva produktif bank, meningkatnya net open position, negative spread serta  

berakibat ditutupnya sejumlah bank. Dengan diterbitkannya Arsitektur Perbankan 

Indonesia (API) dan Single Presence Policy (SPP) mendorong bank-bank untuk 

melakukan konsolidasi/merger. Jumlah bank yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia sampai dengan Mei 2009 sebanyak 28 bank. 

Faktor modal, risiko keuangan dan mismanajemen ditengarai mempunyai 

peran penting dalam menjelaskan fenomena kegagalan bank tersebut. Dengan 

terdeteksinya lebih awal kondisi bank maka sangat memungkinkan bagi bank  

melakukan langkah-langkah antisipatif guna mencegah agar krisis keuangan 

segera tertangani. Bagi masyarakat yang menggunakan jasa bank (kreditor) 

dengan adanya kegagalan bank ini akan menyebabkan kehilangan sebagian atau 

semua bunga dan pokok dana simpanannya dan investor atau pemegang saham 

nilai investasi juga akan mengalami penurunan nilai saham.

Permasalahannya penyebab kegagalan bank yang selama ini terjadi tidak 

bisa diketahui secara keseluruhan dan secara lebih awal oleh pihak-pihak tertentu 

baik investor maupun kreditor. Hal ini disebabkan data dan informasi tentang 

sebuah bank hanya diketahui oleh Bank Indonesia dan bank yang bersangkutan 

saja dengan alasan keamanan. Adanya problematik keuangan yang mengancam 

operasional bank baru diketahui setelah bank tersebut mengalami gagal bayar. 
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Atas dasar pengalaman buruk diatas, penulis merasa terpanggil dan perlu 

untuk melakukan penelitian secara ilmiah guna mengantisipasi agar tidak terjadi 

kembali kegagalan bank yang baru diketahui oleh masyarakat setelah bank 

dinyatakan gagal bayar (default). Penelitian ini adalah untuk mencoba melihat dan 

memprediksi sebuah gagal bayar beberapa bank dari aspek manajemen dan 

keuangan. Dengan asumsi bahwa semua parameter-parameter yang signifikan 

untuk kesehatan suatu bank dapat dianalisa melalui data dari Bursa Efek 

Indonesia (BEI).

Secara empiris tingkat kegagalan bisnis dan kebangkrutan bank dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan model CAMEL dapat diuji sebagaimana yang

telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Thomson (1991) yang menguji 

manfaat rasio keuangan CAMEL dalam memprediksi kegagalan bank di USA 

pada tahun 1980an dengan menggunakan alat statistik regresi logit. Whalen dan 

Thomson menemukan bahwa rasio keuangan CAMEL cukup akurat dalam 

menyusun rating bank. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung 

hipotesis yang diajukan bahwa rasio keuangan model CAMEL, besaran (size) 

bank serta kepatuhan terhadap Bank Indonesia dapat digunakan untuk 

memprediksikan kegagalan bank di Indonesia. Kesimpulan ini diambil didasarkan 

atas tipe kesalahan yang terjadi sehingga khusus kasus di Indonesia, rasio 

CAMEL dan variabel-variabel independen lain yang digunakan dalam penelitian 

tersebut belum dapat memprediksikan kegagalan bank. Dengan demikian perlu 

eksplorasi lebih lanjut terhadap variabel lain di luar rasio keuangan agar diperoleh 

model yang lebih tepat untuk memprediksikan kegagalan bank. 

Di berbagai belahan dunia, fenomena kepailitan perusahaan telah menjadi 

obyek penelitian yang intensif. Salah satu area penelitian terkait yang telah 

berkembang selama ini menghasilkan kajian atas asosiasi informasi laporan 

keuangan terhadap kemungkinan perusahaan mampu dengan sukses 

mempertahankan bisnisnya atau harus dinyatakan bermasalah karena gagal secara 

ekonomi dan keuangan. Tradisi penelitian ini diawali oleh Beaver (1966), 

kemudian diteruskan antara lain oleh Altman (1968), Altman, et al. (1977), dan 

Gilbert, et al. (1990). Upaya penelitian tersebut bahkan telah menjadi landasan 

bagi Zeta Inc. (USA) untuk menghasilkan informasi tentang indeks “Zeta” bagi 
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perusahaan-perusahaan di AS, sehingga dapat dievaluasi probabilitas tingkat 

keberhasilan masing-masing perusahaan di masa datang (Aryati dan Manao, 

2000).

Dalam upaya untuk meminimalkan biaya yang berkaitan dengan 

kebangkrutan bank, para regulator perbankan dan para manajer bank berupaya 

untuk bertindak cepat untuk mencegah kebangkrutan bank atau menurunkan biaya 

kegagalan tersebut. Salah satu alat yang digunakan oleh lembaga pengawas 

federal di Amerika Serikat dan negara-negara lain adalah Early Warning Systems 

(EWS) yang berupaya untuk memprediksi permasalahan potensial yang 

berhubungan dengan bank dan lembaga simpanan lainnya (Thomson, 1991). 

Namun demikian, teknik statistik yang paling sering digunakan untuk 

menganalisis kebangkrutan bank adalah analisis logit dan MDA. Analisis logit 

memperlihatkan hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan MDA apabila 

digunakan untuk tujuan estimasi parameter. Walaupun demikian, untuk asumsi 

distribusi tertentu kedua prosedur tersebut menghasilkan estimasi yang konsisten,

dan estimasi yang menggunakan MDA lebih efisien (Andrew, 1986). Demikian 

juga halnya penelitian oleh Espahbodi (1991) telah menunjukkan bahwa model 

logit cenderung untuk mengalahkan model multiple discriminant (MDA) sebagai 

EWS di perbankan. Meskipun sejumlah bukti empiris yang menggunakan model 

statistik ini telah membuktikan keefektivitasannya dalam bermacam permasalahan 

pilihan biner dalam bidang bisnis keuangan dan akuntansi, Frydman, Altman dan 

Kao (1985) telah mengamati bahwa, karena sejumlah kegagalan potensial yang 

menghadang model statistik, prosedur klasifikasi non-parametrik dapat menjadi 

pendekatan alternatif yang layak uji. Mereka menggunakan teknik pemilihan 

recursif, yang didasarkan pada perbandingan Early Warning System (EWS).

Hasilnya mempertegas hipotesa mereka bahwa teknik non-parametrik memiliki 

keunggulan sebagai EWS, karena model pemilahan recursif mengalahkan model 

MDA.

Demikian pula penelitian kegagalan bank dilihat dari aspek efisiensi 

dinyatakan bahwa bilamana bank dinilai secara kinerja keuangan baik, kinerja 

efisiennya pun akan menghasilkan yang baik pula. Pada awalnya, evaluasi kinerja 

efisiensi diukur pula dengan menggunakan rasio keuangan seperti yang terjadi di 
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Indonesia. Tetapi menurut beberapa pakar (Oral dan Yolalan, 1990; Berger dan 

Humphrey, 1992), penilaian efisiensi tidak bisa dilakukan secara parsial seperti 

pengukuran ratio biaya tenaga kerja dengan pendapatan, tetapi harus 

memperhitungkan seluruh output dan seluruh input yang ada. Berdasarkan 

pendapat di atas, ada dua pendekatan yang lebih tepat dalam pengukuran kinerja 

efisiensi, yaitu dengan menggunakan analisa parametrik dan non-parametrik.

Analisis parametrik yang paling populer digunakan adalah analisis dengan 

model Stochastic Frontier Analysis (SFA), sedangkan pendekatan non-

parametrik, dengan Data Envelopment Analysis (DEA). SFA adalah analisis 

parametrik yang diperkenalkan pertama kali oleh Aigner dan kawan-kawan 

(1977), sedangkan DEA adalah analisis non-parametrik yang merupakan 

pengembangan dari matematika linear programming yang diperkenalkan pertama 

kali oleh Charnes, dkk (1978). Seperti model ratio keuangan yang mempunyai 

kelemahan dalam menganalisis kinerja keuangan, DEA dan SFA pun juga 

mempunyai kelemahan di mana hasil kedua analisis tersebut kadang kala tidak 

konsisten walaupun menggunakan variabel input dan output yang sama. 

Pendekatan SFA memasukkan random error pada frontier, sementara pendekatan 

DEA tidak memasukkan random error. Sebagai konsekuensinya, pendekatan DEA 

tidak dapat memperhitungkan faktor-faktor variabel makro seperti perbedaan-

perbedaan besar kecilnya suatu aset bank ataupun peraturan-peraturan yang 

mempengaruhi tingkat efisien suatu bank. 

Untuk mengukur kinerja perusahaan/bank, investor biasanya melihat kinerja 

keuangan yang tercermin dari berbagai macam rasio. Selain itu untuk melihat 

kinerja keuangan dengan rasio, alat ukur rasio di perlukan perbandingan dengan 

perusahaan lain yang seringkali sulit untuk di dapat. Selama ini pengukuran kerja 

manajerial jarang menggunakan pendekatan perhitungan nilai tambah terhadap 

biaya modal yang ditanamkan. 

Dalam perkembangannya, ada beberapa cara untuk menghitung risiko 

potensi resiko kegagalan perusahaan Pertama, berdasarkan informal judgment 

yang diperoleh pada saat kunjungan ke perusahaan dan dari informasi akuntansi. 

Kedua, dengan menganalisis secara kuantitatif informasi akuntansi dan informasi 
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lainnya. Ketiga, dengan menganalisis secara kuantitatif indikator yang bersifat 

market-based. 

Berbagai model prediksi kesulitan Manajemen Investasi dan Portofolio 

keuangan serta kebangkrutan perusahaan, antara lain terdapat model Z-Score yang 

dikemukakan oleh Edward I. Altman dalam bukunya yang berjudul Corporate 

Financial Distress: A Complete Guide to Predicting, Avoiding, and Dealing With 

Bancrupcy. Altman (1968) menggunakan model diskriminasi untuk 

mengklasifikasikan perusahaan yang  gagal atau mampu membayar hutang 

dikenal dengan Altman’s Z-Score Model. Selanjutnya, Merton (1974) 

memperkenalkan model kegagalan tersebut dengan adanya modifikasi Black-

Scholes Model  mengenai harga opsi. Model Merton ini dimodifikasi oleh KMV 

sehingga model kegagalan perusahaan tersebut dikenal dengan KMV Model. 

Duffie dan Singleton (2003) mengembangkan kegagalan perusahaan dengan 

tersedianya informasi perusahaan. Model Merton cukup sering digunakan oleh 

peneliti lain untuk mengetahui risk default dari suatu perusahaan. Tudela dan 

Young (2003) menyatakan bahwa model Merton dapat cukup baik dalam 

menggambarkan default risk bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Inggris. 

Penelitian serupa juga dilakukan di Indonesia oleh Hadad et al (2004). Hadad et al

menyatakan bahwa model Merton dapat digunakan sebagai signal awal atas 

default risk perusahaan di sektor pertanian.  

Penelitian yang dilakukan Ou dan Penman (1989) menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa rasio keuangan yang penting bagi investor sehingga dapat 

membangun ekspektasi investor di masa depan. Menurut penelitian tersebut

terdapat hubungan antara rasio keuangan dan return saham. Ou dan Penman 

(1989) juga melakukan penelitian mengenai manfaat informasi pada laporan 

akuntansi dalam memprediksi pendapatan perusahaan di masa depan. Mereka 

menemukan bahwa  ROA (return on asset), ROE (return on equity), dividen per 

saham, rasio perubahan ROE, dan rasio hutang terhadap ekuitas memegang 

peranan penting dalam memprediksi earning per share untuk satu tahun ke depan.  

Penelitian dengan topik kebangkrutan/kepailitan perusahaan terus dilakukan 

oleh para peneliti, perkembangan terakhir penelitian dengan topik kebangkrutan 

atau kepailitan terletak pada alat uji statistiknya. Ohlson (1980) adalah peneliti 
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pertama yang menggunakan analisa logit untuk memprediksi kepailitan. Pada 

penelitiannya, Ohlson menggunakan 105 perusahaan yang pailit dan 2058 

perusahaan yang tidak pailit serta menemukan bahwa 7 rasio keuangan mampu 

mengidentifikasikan perusahaan yang akan pailit dengan tingkat ketepatan yang 

mendekati hasil penelitian Altman. 

1.2. Rumusan Masalah

Walaupun penelitian corporate failure telah banyak dilakukan, tampaknya 

penelitian mengenai hal ini akan terus berlanjut karena perkembangan dunia 

usaha yang begitu cepat sehingga selalu menimbulkan pertanyaan apakah faktor 

faktor yang menyebabkan perusahaan pailit/bangkrut masih tetap sama dan 

bagaimana dapat mengantisipasi terjadinya kegagalan bank? Demikian pula 

hubungan kualitas manajemen dengan kegagalan bank tidak banyak dibahas dan 

dijadikan variabel di dalam penelitian, yang dimungkinkan karena aspek 

manajerial bagi perbankan secara kualitatif sulit dinilai atau ditampilkan karena 

keterbatasan data, disisi lain selama ini kualitas manajemen bank belum dideteksi 

dari formula rasio-rasio keuangan bank.

Dengan dilatarbelakangi permasalahan diatas maka dirasa perlu adanya 

suatu model penelitian mengenai peluang terjadinya kegagalan bank di Indonesia 

yang hasilnya dapat memberikan peringatan dini bagi para pihak pemangku 

kepentingan (stakeholder) seperti pemilik dana bank, investor dan masyarakat 

sehingga dapat terhindar dari terjadinya kerugian yang selama ini baru diketahui 

setelah bank dinyatakan gagal atau legal bankcrupty’. Oleh karenanya  penelitian 

ini dilakukan dengan mereplikasi pengembangan model Merton yang berbasis 

pada data akuntansi dan nilai pasar (accounting & market based) dimana oleh 

peneliti sebelumnya dinyatakan berhasil dalam mengestimasi probabilitas 

kegagalan ”perusahaan” di Amerika Serikat, Inggris maupun di Indonesia.

Beragamnya kasus perbankan di Indonesia dan kegagalan Bank pada 

umumnya disamping karena faktor kondisi ekonomi (unfavorable economic 

condition) juga sebagian besar disebabkan Mismanagement yang ditandai dengan 

managerial weaknesses dan unsound and illegal practices. Beberapa kasus 

kesulitan keuangan yang berlanjut dengan kebangkrutan bank sebagai akibat dari 
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pengelolaan bank yang tidak profesional, telah ditandai dengan ditutupnya 

beberapa Bank Umum. 

Hubungan kualitas manajemen dengan kegagalan bank tidak banyak 

dibahas dan dijadikan peubah di dalam penelitian, yang dimungkinkan karena 

aspek manajerial bagi perbankan secara kualitatif sulit dinilai atau ditampilkan 

karena keterbatasan data. Disisi lain pula kualitas manajemen bank belum 

dideteksi dari formula rasio-rasio akuntansi. Dengan demikian jelas bahwa hasil 

peringkat bank yang selama ini masih mengandalkan analisis rasio keuangan 

cenderung belum komprehensif. Oleh karena itu, perlu mengubah pola 

evaluasinya dengan menggunakan paradigma baru yang mampu mengevaluasi 

kondisi manajemen sebagai pelengkap ukuran kinerja. Mengingat bahwa bank 

sebagai lembaga kepercayaan yang memiliki pembiayaan dari berbagai pihak 

dengan jumlah yang cukup besar dan juga menjual sahamnya di bursa dan dibeli 

masyarakat luas (bagi bank yang go public), maka akan sangat bermanfaat apabila 

masyarakat dapat mengetahui tanda-tanda kesulitan keuangan atau prediksi ke 

arah kebangkrutan bank yang dapat diolah dari laporan keuangan maupun kualitas 

manajemen yang dipublikasikan. 

Terkait dengan kinerja bank, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing, 

kepuasan nasabah dan laba perusahaan, manajemen bank biasanya melakukan 

serangkaian tindakan efisiensi sehingga cost of services menjadi relatif lebih 

rendah. Perusahaan yang efisien akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan perusahaan yang kurang efisien. Pada bank yang telah go 

public, hal tersebut dapat tercermin pada harga sahamnya (secara langsung 

perusahaan yang efisien akan dapat menekan biaya atau meningkatkan output, 

secara tidak langsung akan meningkatkan kepuasan nasabah dan laba perusahaan 

sehingga pada akhirnya meningkatkan harga saham perusahaan). Identifikasi 

terhadap upaya-upaya manajemen bank didalam melakukan tindakan efisiensi 

sehingga dapat berpengaruh pada return saham bank, dapat dinilai melalui 

beberapa rasio efisiensi bank yaitu Biaya Operasional : Pendapatan Operasional 

(BOPO), Cost Efficiency Ratio (CER), Overhead Efficiency dan Opportunity Cost 

of Capital with Systematic Risk.
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Suatu perusahaan yang mengalami kebangkrutan memiliki penyebab yang 

berbeda dari satu situasi ke situasi yang lain. Pengertian penyebab kebangkrutan 

akan memberi pemahaman yang mendasar untuk menghindari gagalnya bisnis dan 

melakukan perbaikan apabila restrukturisasi memang diperlukan untuk 

menghindari gagalnya suatu usaha. 

Oleh sebab itu kinerja suatu bank sangat erat sekali hubungannya dengan 

peran dan fungsi manajemen dari bank tersebut. Keberhasilan suatu bank untuk 

dapat menghasilkan suatu kinerja yang diharapkan merupakan suatu prestasi yang 

dilakukan oleh pihak manajemen dalam mengelola banknya secara baik dan 

benar. Dengan demikian maju tidaknya kegiatan operasional suatu bank sangat 

tergantung pada kemampuan dari manajemen tersebut mengelola banknya 

masing-masing. Berbagai kelemahan yang ada dalam industri perbankan 

Indonesia antara lain adalah lemahnya manajemen bank, konsentrasi kredit yang 

berlebihan, moral hazard, terbatas dan kurang transparannya informasi kondisi 

keuangan bank, dan belum efektifnya pengawasan Bank Indonesia. Atas dasar 

diatas penulis melakukan penelitian ”Probabilitas Kegagalan Bank dari Aspek 

Manajemen dan Keuangan”.

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk mengetahui daya prediksi 

rasio keuangan untuk menjelaskan indikasi default probability dengan 

menggunakan Model Merton. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan 

penelitian kebangkrutan sebelumnya (Beaver, 1966; Altman, 1968; Ohlson, 1980) 

adalah terkait dengan penggunaan sampel perusahaan. Para peneliti sebelumnya 

menggunakan perusahaan-perusahaan yang sudah bangkrut sebagai sampel 

penelitiannya dan memprediksi dengan rasio keuangan. Sedangkan penelitian ini  

tidak menggunakan perusahaan-perusahaan yang sudah bangkrut sebagai sampel, 

tetapi mengestimasi default probability dengan menggunakan model Merton dan 

selanjutnya diprediksi dengan rasio keuangan  dan juga dikembangkan  dengan 

faktor kualitas manajemen yang secara substansial diperkirakan berpengaruh 

didalam memprediksi kegagalan bank di Indonesia.
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1.3. Kebaruan Penelitian (novelty)

Penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah 

pengembangan model Merton digunakan untuk memprediksi kebangkrutan 

perusahaan yang teri dari perusahaan bangkrut dan tidak bangkrut, sedangkan 

sampel penelitian ini bukan merupakan perusahaan yang bangkrut tetapi lebih 

khusus pada perusahaan jasa keuangan yaitu Bank  yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia dimana memiliki karakteristik yang berbeda didalam struktur 

keuangan maupun pengelolaannya. Didalam penelitian ini juga ditambahkan

variabel ”kualitas manajemen” di-proxy-kan dalam ROIC (Return On 

Invested Capital) dan EVA (Economic Value Added). 

Penelitian ini merupakan awal dari pengembangan teori maupun model  

prediksi kegagalan bank di Indonesia dan terhadap variabel yang secara 

signifikan mempengaruhi probabilitas kegagalan bank dapat dijadikan 

perhatian dalam penetapan kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan 

efektifitas pengawasan bank.

         
1.4.   Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan permasalahan yang telah disebutkan di 

atas, baik dari sisi teoritik maupun dari sisi praktik maka tujuan penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Mengestimasi dan mengetahui kemungkinan kegagalan bank pada bank yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia

b. Mengeksplor secara empirik hubungan antara informasi akuntansi berupa 

rasio keuangan dan kualitas manajemen terhadap peluang kegagalan bayar 

bank (default probability) dengan menggunakan model Merton.

c. Menganalisis variabel yang mempengaruhi probabilitas kegagalan bank yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5. Kontribusi dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi dari penelitian ini, yaitu:

a. Model prediksi kegagalan  bank umum yang dibangun dari faktor modal dan 

risiko keuangan dapat menjadi acuan pelengkap bagi deposan, investor, 
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kreditor dan masyarakat luas dalam mengevaluasi bank-bank umum yang 

beroperasi guna melindungi kepentingannya.

b.  Mendayagunakan temuan model prediksi kegagalan sebagai early warning 

system bagi manajemen bank di Indonesia. 

c. Merupakan masukan bagi pihak regulator, yaitu sebagai alternatif tools dalam 

melaksanakan fungsi pengawasan bank. 

d. Sebagai satu predictive model, diharapkan dengan menerapkannya dapat 

diketahui probabilitas kegagalan bank sedini mungkin sebelum bank tersebut 

dinyatakan legal bankruptcy. 

1.5.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengetahui model kesulitan keuangan dan diprediksikan 

akan mengalami kebangkrutan sebagai berikut:

a. Kreditur (lender)

Hasil penelitian mengenai prediksi kesulitan keuangan mempunyai hubungan 

yang erat dengan lembaga ini baik untuk mengambil keputusan apakah akan 

memberikan pinjaman dengan syarat syarat tertentu atau merancang 

kebijaksanaan untuk memonitor yang telah ada.

b. Investor

Model prediksi kesulitan (distress prediction models) dapat membantu 

investor dalam menentukan sikap terhadap surat surat berharga (dept 

security) yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan, ketika menilai 

kemungkinan mengalami kesulitan dalam membayar bunga dan hutang 

pokoknya. Bagi investor yang melakukan investasi dengan pendekatan aktif, 

dapat mengembangkan suatu strategi yang didasarkan pada asumsi bahwa 

model prediksi keuangan dapat menjadi peringatan awal adanya kesulitan 

keuangan, dibandingkan dengan sesuatu yang tersembunyi pada harga surat 

berharga yang berlaku.

c. Otoritas

Bagi otoritas pembuat peraturan, seperti ikatan akuntan, badan pengawas 

pasar modal atau institusi lainnya, studi tentang kesulitan keuangan sangat 

membantu untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang bisa melindungi 
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kepentingan masyarakat. Misalnya perusahaan yang mengalami kesulitan 

keuangan harus memberikan laporan tertulis kepada pihak otoritas tertentu 

agar bisa disusun peraturan yang tidak akan merugikan masyarakat.

d. Pemerintah

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi tenaga kerja, industri 

dan masyarakat. Hasil penelitian yang akan menemukan model kesulitan 

keuangan dan petunjuk kebangkrutan akan membantu dalam mengeluarkan 

peraturan untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan kemungkinan 

menggangu stabilitas ekonomi dan politik negara.

e. Auditor

Suatu penelitian yang harus dibuat oleh auditor adalah apakah suatu bank 

masih dalam kategori going concern atau tidak. Apabila ada petunjuk bahwa 

bank tidak bisa melangsungkan operasinya, maka auditor harus memberikan 

pendapat tentang adanya going concern tersebut. Dengan adanya model untuk 

memprediksi kebangkrutan, maka auditor bisa melakukan audit investigasi 

dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan dengan 

lebih baik.

f. Manajemen

Kebangkrutan akan menyebabkan adanya biaya baik langsung maupun tidak 

langsung. Biaya langsung termasuk fee untuk akuntan dan pengacara. 

Sedangkan biaya tidak langsung adalah kehilangan penjualan atau 

keuntungan yang disebabkan adanya pembatasan yang dilakukan oleh 

pengadilan. Untuk menghindari adanya biaya yang cukup besar tersebut, 

manajemen dengan indikator kesulitan keuangan yang bisa menyebabkan 

kebangkrutan dapat melakukan merger dengan menawarkan perusahaan 

kepada peminat agar menghindari kebangkrutan. Model prediksi kegagalan

bank umum yang dibangun dari faktor modal dan risiko keuangan dapat 

menjadi acuan pelengkap bagi deposan, investor, kreditor dan masyarakat 

luas dalam mengevaluasi bank-bank umum yang beroperasi guna melndungi 

kepentingannya. Mendayagunakan temuan model prediksi kegagalan sebagai 

early warning system bagi manajemen bank. Merupakan masukan bagi pihak 
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regulator yaitu sebagai alternatif tools dalam melaksanakan fungsi 

pengawasan bank.
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