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ABSTRACT 

The research aims to determine and analyze the effect on external economic factors (BI Rate, 
Inflation, Exchange Rate and Gross Domestic Product) on the potential bankcruptcy as measured 
by Z – Score Index at National Private Banks from 2013 until 2017. The population in this research 
are 74 national private banks selected by using purposive sampling method. The sample selection 
using purposive sampling method. Sample of this research is 13 banks listed on Indonesia Stock 
Exchange. The method used in this study is Multiple Regression Analysis which is processed with 
Eviews9. This Result of this research shows that economic factors (BI Rate, Inflation, Exchange 

Rate and Gross Domestic Product) have no effect on the potential bankcruptcy. 

 

 

Keywords : BI Rate, Inflation, Exchange Rate, Gross Domestic Product, Bankruptcy, Altman 

Z-Score. 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

 

Lembaga keuangan khususnya perbankan telah lama mewarnai kegiatan perekonomian 
negara. Keberadaaan lembaga perantara  keuangan (financial intermediatery institution) yaitu 
perbankan sangat penting dalam suatu sistem perekonomian moderen. Sebagai lembaga 
intermediasi perbankan harus memiliki kinerja yang baik, karena dengan kinerja yang baik bank 
akan dapat lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari para nasabah (agent of trust) (Sukarno et 
al, 2006). Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang 
perbankan, bank didefinisikan sebagai “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 rakyat banyak”.   

Kebangkrutan telah menjadi masalah yang meresahkan bagi setiap perusahaan termasuk 
dunia pebankan. Bank dianggap sebagai pengerak roda perekomian suatu negara, sehingga jika 
terjadi krisis, maka bank harus diselamatkan. (Santosa, 2013 : 101) Kebangkrutan atau kegagalan 
keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar 
kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan 
likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan (Rudianto, 251 : 2011) 

Perusahaan yang mengalami kebangkrutan biasanya diawali dengan kondisi financial 
distress (kesulitan keuangan) terlebih dahulu, dimana perusahaan mengalami kesulitan likuiditas 
dan lebih parah lagi bila perusahaan tidak mampu menjalankan operasi dengan baik dan ini yang 
kemudian menyebabkan perusahaan bangkrut (Harianto dan Sudomo, 1998 dalam Prasidha dan 
Wahyudi, 2015). Perusahaan yang mengalami financial distress adalah perusahaan yang selama 
beberapa tahun mengalami laba bersih operasi (net operation income) negatif (Prasidha dan 
Wahyudi, 2015). 
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Penilaian kinerja keuangan penting dilakukan dalam  mencapai tujuan perusahaan yang 
telah ditetapkan agar menjadi perusahaan yang mempunyai kinerja lebih baik dari sebelumnya, 
Laba bersih merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam penilaian 
kinerja keuangan yang menggambarkan keadaan suatu perusahaan. Risiko kebangkrutan 
merupakan salah satu yang mempengaruhi tingkat laba bersih perusahaan yang diharapkan. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari otoritas jasa keuangan pada bank umum swasta nasional 
terdapat dua bank umum swasta nasional yang mengalami penurunan laba. Yaitu, PT Bank 
Danamon Tbk dan PT Bank Permata Tbk.   

 
          Sumber: Kompas.com, Data Olahan Penulis 

Gambar 1.1 Grafik PT Bank Permata Tbk 

PT Bank Permata Tbk melaporkan laba bersih mengalami penurunan sebesar 84 persen 
pada tahun 2015 menjadi Rp 247 miliar. (https://ekonomi.kompas.com) 

 

                
    Sumber: CNN Indonesia, Data Olahan Penulis. 

Gambar 1.2 Grafik PT Bank Danamon Tbk  

Kinerja PT Bank Danamon Tbk Indonesia anjlok pada 2014 setelah hanya membukukan laba 
bersih setelah pajak sebesar Rp 2,6 triliun atau turun 36 persen dibandingkan dengan perolehan 
tahun sebelumnya Rp 4,04 triliun. Meningkatnya beban operasional menjadi salah satu penyebab 
berkurangnya laba perseroan. PT Bank Danamon Indonesia Tbk melaporkan laba bersih setelah 
pajak mencapai Rp 2,4 triliun sepanjang tahun 2015. Capaian kinerja ini mengalami penurunan 
sebesar 8 persen dibandingkan Rp 2,6 triliun pada tahun 2014 lalu. 
(https://www.cnnindonesia.comekonomi)  
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BAB II  : LANDASAN TEORI 

 

KEBANGKRUTAN 

Secara umum, kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan 
operasi untuk mencapai tujuannya. Kegagalan ekonomis berarti bahwa pendapatan perusahaan 
tidak mampu menutup biayanya sendiri. Sedangkan kegagalan keuangan berarti perusahaan tidak 
dapat memenuhi kewajibannya ketika harus dipenuhi, walaupun total aset melebihi total 
kewajibannya (Rudianto, 251 : 2013). 

Setiap perusahaan mempunyai potensi mengalami kebangkrutan, sebelum perusahaan 
mengalami kebangkrutan akan diawali dengan kesulitan keuangan (Financial Distress). Distress risk 
merupakan risiko kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi atau usahanya (Budhijana & 
Nelmida, 2018) 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji manfaat yang bisa dipetik dari analisis 
rasio keuangan Edward I Altman di New York University adalah salah satu peneliti awal yang 
mengkaji pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan 
perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Altman menghasilkan rumus yang disebut Z-Score. 
Rumus ini adalah model rasio yang menggunakan Multiple Discriminant Analysis (MDA). Dalam 
metode MDA diperlukan lebih dari satu rasio keuangan yang berkaitan dengan kebangkrutan suatu 
perusahaan untuk membentuk suatu model yang komprehensif. Dengan menggunakan analisis 
diskriminan, fungsi diskriminan akhir digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan 
berdasarkan rasio – rasio keuangan yang dipakai pada variabelnya.  

Analisis Z-score pertama kali dikemukakan oleh Edward I Altman pada tahun 1968 sebagai 
hasil dari penelitiannya. Setelah menyeleksi 22 rasio keuangan, ditemukan 5 rasio yang dapat 
dikombinasikan untuk melihat perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut. Altman melakukan 
beberapa penelitian dengan objek perusahaan yang berbeda kondisinya. Karena itu, Altman 
menghasilkan beberapa rumus yang berbeda untuk digunakan pada beberapa perusahaan dengan 
kondisi yang berbeda (Rudianto, 254 : 2013).  

Berikut perkembangan model Altman: 

A. Model Altman Pertama  

Rumus Z-score pertama dihasilkan Altman pada tahun 1968. Rumus ini dihasilkan dari 
penelitian atas berbagai perusahaan di Amerika Serikat yang menjual sahamnya di bursa efek. 
Karena itu, rumus tersebut lebih cocok digunakan untuk memprediksi keberlangsungan usaha 
perusahaan-perusahaan manufaktur yang go public (Rudianto, 254 : 2013). 

 Rumus Z-Score pertama tersebut adalah sebagai berikut:  

Z’ = 1,2XI + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5 

Keterangan:  

Z’ = bankcruptcy Index 

X1 = working capital / total asset  

X2 = retained earnings / total asset 

X3 = earning before interest and taxes/total asset   

X4 = market value of equity / book value of total debt 

X5 = Sales / Total Asset 

Nilai Z adalah indeks keseluruhan fungsi multiple discriminant analysis. Menurut Altman, 
terdapat angka-angka cut off nilai z yang dapat menjelaskan apakah perusahaan akan mengalami 
kegagalan atau tidak pada masa mendatang dan ia membaginya ke dalam tiga kategori, yaitu:  

a. Jika nilai Z’ < 1,8 maka termasuk perusahaan yang bangkrut.  
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b. Jika nilai 1,8 < Z’ < 2,99 maka termasuk grey area (tidak dapat ditentukan apakah 
perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan).  

c. Jika nilai Z’ > 2,99 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut. 

B. Model Altman Revisi 

Pada tahun 1984, Altman melakukan penelitian kembali di berbagai negara. Penelitian ini 
menggunakan berbagai perusahaan manufaktur yang non go public. Karena itu, rumus dari hasil 
penelitian tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur yang tidak menjual 
sahamnya di bursa efek. Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Z-Score yang kedua untuk 
perusahaan manufaktur yang non go public. (Rudianto, 257 : 2014) Model yang lama mengalami 
perubahan pada salah satu variabel yang digunakan. Altman mengubah pembilang Market Value 
Of Equity pada X4 menjadi Book Value Of Equity karena perusahaan go private tidak memiliki harga 
pasar untuk ekuitasnya. 

Rumus Altman Revisi adalah sebagai berikut: 

Z’ = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,108X3 + 0,42X4 + 0,988X5  

Keterangan:  

Z’  = bankcruptcy Index 

X1 = working capital / total asset  

X2 = retained earnings / total asset 

X3 = earning before interest and taxes / total asset   

X4 = book value of equity / book value of total debt 

X5 = Sales / Total Asset 

Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-score model Altman 
(1983), yaitu:  

a. Jika nilai Z < 1,23 maka termasuk perusahaan yang bangkrut.  

b. Jika nilai 1,23 < Z < 2,9 maka termasuk grey area (tidak dapat ditentukan apakah 
perusahaan sehat ataupuan mengalami kebangkrutan).  

c. Jika nilai Z > 2,9 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut. 

C. Altman Modifikasi 

Seiring dengan berjalannnya waktu dan penyesuaian terhadap berbagai jenis perusahaan. 
Altman kemudian memodifikasi modelnya supaya dapat diterapkan pada semua perusahaan, 
seperti manufaktur, non manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara yang berkembang 
(emerging market). Dalam Z-score modifikasi ini Altman mengeliminasi variabel X5 (sales/total 
asset) karena rasio ini sangat bervariatif pada industri dengan ukuran aset yang berbeda-beda. 
Rumus Z-Score terakhir merupakan rumus yang sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk 
berbagai jenis bidang usaha perusahaan, dan cocok digunakan di negara berkembang seperti 
Indonesia (Rudianto, 257 : 2013). 

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus menghasilkan rumus Z-Score ketiga untuk 
berbagai jenis perusahaan, sebagai berikut: 

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

  Keterangan:  

Z   = bankruptcy Index  

X1 = working Capital / total asset   

X2 = retained earnings / total asset 

X3 = earning before interest and taxes / total asset   
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X4 = book value of equity / total debt 

Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-score model Altman 
Modifikasi yaitu: 

 a. Jika nilai Z < 1,1 maka termasuk perusahaan yang bangkrut / Zona berbahaya. 

b. Jika nilai 1,1 < Z < 2,6 maka termasuk grey area (tidak dapat ditentukan apakah 
perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan).  

c. Jika nilai Z > 2,6 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut / Zona aman. 

 

Faktor Eksternal Ekonomi 

a) Suku Bunga Acuan (BI Rate) 

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan 
moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan 
oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan 
diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan 
likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan 
moneter. (www.bi.go.id) 

𝑩𝑰 𝑹𝒂𝒕𝒆 = 𝒀𝒆𝒂𝒓𝒍𝒚 𝑩𝑰 𝑹𝒂𝒕𝒆 

 

b) Inflasi 

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menerus. Inflasi 
di gambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan tajam 
secara langsung dan terus menerus dalm jangka waktu yang lama. Kenaikan harga yang terjadi 
hanya pada satu jenis barang saja, bukan disebut inflasi, karena inflasi menggambarkan kenaikan 
harga secara serempak. Demikian pula kenaikan harga yang sifaknya sesaat bukan di sebut inflasi. 
(Antyo et al, 173 : 2016) 

𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 = 𝒀𝒆𝒂𝒓𝒍𝒚 𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒂𝒕𝒆 

 

c) Nilai Tukar (Kurs) 

Nilai tukar (Kurs) adalah  harga atau nilai mata uang sesuatu negara dinyatakan dalam mata 
uang negara lain. Kurs valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang 
dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan, untuk memperoleh satu unit mata uang asing. 
Kurs valuta di antara dua negara kerapkali berbeda di antara negara satu dengan masa lainnya. 
(Sukirno, 397 : 2004) 

𝑲𝒖𝒓𝒔 = 𝑲𝒖𝒓𝒔 𝑱𝒖𝒂𝒍 𝑩𝒆𝒍𝒊 𝑩𝒂𝒏𝒌 𝑰𝒏𝒅𝒐𝒏𝒆𝒔𝒊𝒂 

 

d) GDP (Gross Domestic Product) 

GDP diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam 
wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu. GDP hanya menghitung total produksi dari suatu 
negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi 
dalam negeri atau tidak. (Ongore dan Kusa, 2013) 

𝑮𝑫𝑷 = 𝒀𝒆𝒂𝒓𝒍𝒚 𝑮𝒓𝒐𝒔𝒔 𝑫𝒐𝒎𝒆𝒔𝒕𝒊𝒄 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕 
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KERANGKA PEMIKIRAN 
 

Pengaruh BI Rate terhadap Potensi Kebangkrutan  

Suku Bunga Acuan atau BI rate merupakan kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia 
mengenai suku bunga, yang diumumkan kepada publik yang mencerminkan sikap atau stance 
kebijakan moneter. Semakin tinggi suku bunga maka semakin tinggi pula beban bunga yang harus 
ditanggung oleh perusahaan. Tingginya beban bunga akan mengurangi laba operasi perusahaan 
sehingga semakin tinggi probabilitas perusahaan mengalami financial distress. (Namara et al, 2011 
dalam Alfiah Kurniasati, 2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Sulistyaningsih (2017) BI Rate tidak berpengaruh 
terhadap Potensi Kebangkrutan. Hal ini berbeda dengan hasil dari Imelda Rismana dan Yulistina 
(2017) Bi Rate berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang berdampak pada prediksi 
kebangkrutan.  

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, serta pendapat–pendapat 
peneliti terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1: Suku Bunga Acuan (BI Rate) berpengaruh terhadap Potensi Kebangkrutan. 

Pengaruh Inflasi terhadap Potensi  Kebangkrutan Bank 

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menerus. Inflasi 
di gambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan tajam 
secara langsung dan terus menerus dalm jangka waktu yang lama. Tingginya inflasi akan berakibat 
pada banyak aspek dalam manajemen fungsional, terutama keuangan. Adanya inflasi 
menyebabkan turunnya daya beli masyarakat yang akan berakibat turunnya pendapatan 
perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu dalam menghadapi inflasi maka timbul financial distress 
dalam perusahaan. (Namara et al, 2011 dalam Alfiah Kurniasati, 2018) 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Sulistyaningsih (2017) inflasi tidak berpengaruh 
terhadap Kebangkrutan/Financial Distress. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian dari (Namara et 
al, 2014) bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap Kebangkrutan.  

Berdasarkan rumusan masalah,tujuan penelitian, landasan teori, serta pendapat–pendapat 
peneliti terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H2: Inflasi  berpengaruh terhadap Potensi Kebangkrutan. 

Pengaruh Nilai tukar (Kurs) terhadap Potensi Kebangkrutan Bank  

Nilai tukar (Kurs) adalah  harga suatu mata uang terhadap mata uang negara lain. (Antyo, et 
al, 203 : 2016). Depresiasi rupiah akan menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga berdampak 
pada penurunan profitabilitas perusahaan. (Darminto, 2010 dalam Surya Darmawan, 2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Sulistyaningsih (2017) Nilai tukar tidak berpengaruh 
terhadap Financial Distress/Kebangkrutan. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Diana (2015) 
menunjukkan bahwa Nilai tukar (Kurs) berpengaruh terhadap Financial Distress/Kebangkrutan.  

Nilai Tukar (Kurs) karena pada beberapa kondisi krisis perbankan di Indonesia diawali 
dengan krisis nilai tukar Rupiah (Rp) terhadap Dollar (USD). Naiknya nilai tukar tersebut 
menyebabkan inflasi yang berdampak pada peningkatan suku bunga yang akhirnya berpengaruh 
pada kondisi di sektor perbankan. (Prasidha dan Wahyudi, 2015)  

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, serta pendapat - pendapat 
peneliti terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H3: Nilai Tukar berpengaruh terhadap Potensi Kebangkrutan. 

Pengaruh GDP (Gross Domestic Product )terhadap Potensi Kebangkrutan Bank  

GDP adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu negara, baik yang dihasilkan oleh faktor-
faktor produksi negara terebut yang ada di dalam negeri maupun faktor-faktor produksi asing yang 
sedang berada di dalam negara tersebut selama satu tahun. Lebih jauh dikemukakan bahwa apabila 
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suatu perekonomian mengalami penurunan dalam arti pertumbuhan GDP negatif, maka hal ini akan 
berdampak pada memburuknya kualitas perbankan. Fenomena ini seperti tersebut diatas dapat 
dilihat ketika pada tahun 1998 indonesia mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada 
menurunnya kegiatan di sektor rill (sebagian dibiayai oleh kredit bank) sehingga menyebabkan kredit 
yang diberikan bermasalah. (Ihsan, 2011) 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mohd Norfian Alifiah (2013) GDP berpengaruh positif 
terhadap prediksi kebangkrutan, berbeda dengan hasil penelitian dari Muntoha Ihsan (2011). 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, serta pendapat–pendapat 
peneliti terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H4: GDP (Gross Domestic Product) berpengaruh terhadap Potensi Kebangkrutan 

 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

 

POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Perbankan yang termasuk 
dalam kategori Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipublikasikan 
di Otoritas Jasa Keuangan dengan situs resmi (www.ojk.go.id). 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan metode purposive sampling 
yaitu pengambilan sampel yang ditentukan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang telah 
ditetapkan dalam penelitian. Ada beberapa macam kriteria dalam pemilihan sampel yang akan 
diteliti: 

1. Perusahaan Perbankan yang termasuk dalam Bank Umum Swasta Nasional. 
2. Perusahaan Perbankan yang termasuk dalam Bank Umum Swasta Nasional dan bukan 

tergolong Perbankan Syariah. 
3. Perusahaan Perbankan yang memiliki data aktif dalam laporan keuangan dan laba rugi 

periode 2013-2017 dan sudah di audit lengkap. 
4. Perusahaan Perbankan yang berada pada unsafe zone. 
5. Perusahaan Perbankan yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. 

 Berdasarkan kriteria sampel tersebut, maka jumlah sampel pada penelitian adalah sebagai 
berikut : 

 

         Tabel 3.3 

Data Bank Umum Swasta Nasional yang Menjadi Sampel Penelitian 
No. Data Perusahaan Sampel Kode 

Saham 
Tanggal Tercatat 

1. PT. Bank Bukopin Tbk BBKP 10 Juli 2006 

2. PT. Bank Bumi Artha Tbk BNBA 31 Desember 1999 

3. PT. Bank Jtrust Indonesia Tbk BCIC 25 Juni 1997 

4. PT. Bank Mayapada Internasional MAYA 25 Agustus 1997 

5. PT. Bank Mega Tbk MEGA 17 April 2000 

6. PT. Bank MNC Internasional Tbk BABP 15 Juli 2002 

7. PT. Bank Victoria Internasional Tbk BVIC 30 Juni 1999 

8. PT. Bank Sinarmas Tbk BSIM 13 Desember 2010 

9. PT. Bank Mitraniaga Tbk NAGA 9 Juli 2013 

10. PT. Bank Artha Graha Internasaional Tbk INPC 29 Agustus 1990 
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No. Data Perusahaan Sampel Kode 
Saham 

Tanggal Tercatat 

11. PT. Bank Maybank Indonesia Tbk BNII 21 November 1989 

12. PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk BEKS 13 Juli 2001 

13. PT. Bank Capital Indonesia Tbk BACA 04 Oktober 2007 

 Sumber : www.idx.co.id, data olahan penulis 

 

 

JENIS DAN SUMBER DATA  

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu pengumpulan data sekunder 
dengan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengamati laporan-laporan keuangan dan laporan 
laba rugi yang dipublikasikan dari Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek 
penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan secara jelas.  

Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan yaitu 
Bank-bank yang termasuk pada Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dengan kriteria-kriteria sampel tertentu dengan menggunakan neraca dan laporan laba 
rugi triwulanan yang didapat dari Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2013-2017. 

 

BAB VI : ANALISI DAN PEMBAHASAN 

 

PEMILIHAN MODEL 

Pemilihan model merupakan hal yang pertama kali dilakukan dalam peneltian. Pemilihan 
model memiliki tujuan untuk memilih model mana yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun 
pemilihan model terdiri dari tiga model yaitu (1) Fixed Effect, (2) Random Effect. Dalam pemilihan 
model regresi yang pertama yaitu dengan menggunakan Uji Chow untuk memilih model regresi 
Common Effect atau Fixed Effect. Kemudian yang kedua dilakukan Uji Hausman untuk memilih 
apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang digunakan. 

Nilai probabiitas Cross Section Chi-Square menunjukan hasil 0.0000. nilai tersebut lebih kecil 
dibandingkan dengan nilai signifikan yaitu 0.05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian 
ini menggunakan uji Fixed Effect. 

UJI NORMALITAS 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa data terdistribusi normal. Hal 
tersebut dikarenakan probabilitas menunjukan nilai 0.443722 dan nilai tersebut diatas nilai signifikan 
yaitu 0.05.  

UJI MULTIKOLINIERITAS 

Hasil penelitian menunjukan bahwa  menunjukan bahwa koefisien korelasi kurang dari 0.80. 
dan dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terdapat atau terbebas dari unsur 
multikolinieritas. 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Pada uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan uji glesjer dimana semua 
variabel diregresikan menggunakan absolute residual apabila probabilitas lebih besar dari pada nilai 
0.05 maka dapat dinyatakan data tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil analisis 
menunjukan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas karena, hasil probabilitas menunjukan nilai 
lebih dari 0.05. 
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UJI AUTOKOLERASI 

Penelitian ini menggunakan Uji Durbin – Watson sebagai cara untuk menunjukan ada atau 
tidaknya korelasi. Hasil menunjukan bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1.696590 dimana 
nilai DW berada pada kisaran 1,54 – 2,46 dengan keputusan tidak ada autokolerasi pada kriteria 
yang telah ditetapkan. Maka, dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) pada penelitian ini 
tidak terdapat autokolerasi. 

 

UJI REGRESI LINEAR BERGANDA 

      
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   Results 

            C -6.9796 15.84678 -0.440443 0.6616  

BIRATE -7.4168 5.583686 -1.328304 0.1904 Tidak Signifikan 

INFLASI 13.219 13.76763 0.960185 0.3418 Tidak Signifikan 

NILAITUKAR 0.7202 1.567722 0.459442 0.6480 Tidak Signifikan 

GDP 0.0333 0.053968 0.617873 0.5396 Tidak Signifikan 

 

Berdasarkan hasil regresi penelitian, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut: 

Z’ = - 6.9796 – 7.4168BIRATE + 13.2191NFLASI + 0.7202NILAITUKAR + 0.0333GDP   

Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada persamaan regresi terlihat Konstanta sebesar - 6.9796 yang berarti Kebangkrutan 
akan mengalami penurunan sebesar 6.9796, dengan asumsi variabel independen 
konstan. 

2. Pada persamaan regresi terlihat variabel BI Rate memiliki koefisiensi negatif sebesar -
7.4168 yang berarti ketika terjadi penurunan BI Rate sebesar satu satuan akan 
mendorong menurunnya potensi Kebangkrutan sebesar --7.4168 dengan asumsi faktor 
lain selain BI Rate dianggap tetap atau konstan. 

3. Pada persamaan regresi terlihat variabel Inflasi memiliki koefisiensi positif sebesar 
13.219 yang berarti ketika terjadi kenaikan Inflasi sebesar satu satuan akan mendorong 
meningkatnya potensi Kebangkrutan sebesar 13.219 dengan asumsi faktor lain selain 
inflasi dianggap tetap atau konstan. 

4. Pada persamaan regresi terlihat variabel Nilai Tukar memiliki koefisiensi positif sebesar 
0.7202 yang berarti ketika terjadi kenaikan Nilai Tukar sebesar satu satuan akan 
mendorong meningkatnya potensi Kebangkrutan sebesar 0.7202 dengan asumsi faktor 
lain selain Nilai Tukar tetap atau konstan. 

5. Pada persamaan regresi terlihat variabel GDP memiliki koefisiensi positif sebesar 0.0333 
yang berarti ketika terjadi kenaikan GDP sebesar satu satuan akan mendorong 
meningkatnya potensi Kebangkrutan sebesar 0.0333 dengan asumsi faktor lain selain 
GDP tetap atau konstan. 

Berdasarkan hasil koefisiensi regresi dari semua variabel yang telah di uji pada penelitian 
ini, dapat disimpulkan bahwa aspek Inflasi memiliki koefisien regresi terbesar yaitu 13.219. Dengan 
kata lain bahwa Inflasi merupakan variabel dominan yang tidak mempengaruhi potensi 
kebangkrutan. 

 

UJI F KELAYAKAN MODEL 

Nilai signifikan yang digunakan dalam model uji F adalah 0,05. Apabila nilai probabilitas F < 
0,05 maka, dapat dipastikan bahwa variabel tersebut layak untuk digunakan. 
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Hasil menunjukan bahwa probabilitas dengan uji F adalah 0.0000. Maka, dapat disimpulkan 
bahwa pada penelitian ini semua variabel bebas layak digunakan dengan hasil kurang dari 0,05. 

 

UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8 menunjukan bahwa hasil adjusted R2 adalah 0.813674. 
Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel 
terikat (Kebangkrutan) sebesar 81% dimana sisanya yaitu 12% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 
diluar variabel didalam penelitian ini. 

 

UJI T STATISTIK 

Suku Bunga Acuan (BI Rate) 

Pada penelitian ini menunjukan bahwa BI Rate tidak berpengaruh terhadap potensi Kebangkrutan 
pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN). 

Inflasi 

Pada penelitian ini menunjukan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap potensi Kebangkrutan 
pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN). 

Nilai Tukar (Kurs) 

Pada penelitian ini Nilai Tukar (Kurs) tidak berpengaruh terhadap potensi Kebangkrutan pada Bank 
Umum Swasta Nasional (BUSN). 

GDP (Gross Domestic Product) 

Pada penelitian ini menunjukan bahwa GDP tidak berpengaruh terhadap potensi Kebangkrutan 
pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN). 

 

IMPLIKASI MANAJERIAL 

Suku bunga acuan (BI Rate) dan inflasi berpengaruh terhadap Potensi Kebangkrutan. Ketika 
suku bunga mengalami penurunan, pengaruh yang timbul adalah semakin banyak orang meminjam 
uang di bank. Akibatnya  konsumsi bertambah karena uang beredar lebih banyak, ekonomi mulai 
tumbuh, dan efek lanjutannya adalah inflasi naik. Naiknya tingkat inflasi akan berdampak pada 
beban operasional bank pada akhirnya akan berdampak pada turunnya profitabilitas.  

Sebaiknya perusahaan menjaga kestabilan profitabilitas diantaranya dengan 
memperbanyak pemberian kredit dan pada sektor lain, seperti memaksimalkan penggunaan e-
channel dan e-banking sebagai strategi pencapaian laba dari sektor fee based income.   

Risiko nilai tukar berpengaruh penting terhadap profit yang dihasilkan oleh bank yang akan 
berpengaruh pada Potensi Kebangkrutan. Depresiasi rupiah akan menyebabkan kewajiban usaha 
bank akan bertambah yang akan mengurangi profit bank Penurunan profitabilitas menunjukkan 
kemungkinan perusahaan mengalami Kebangkrutan.   

Tingkat kurs tidak berpengaruh terhadap Potensi Kebangkrutan dalam kurun waktu 2013 – 
2017 yang dikarenakan fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar tidak terlalu ekstrem. GDP memiliki 
dampak terhadap perbankan, lebih jauh dikemukakan bahwa apabila suatu perekonomian 
mengalami penurunan dalam arti pertumbuhan GDP negatif, maka hal ini akan berdampak pada 
memburuknya kualitas perbankan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh GDP 
terhadap Potensi Kebangkrutan pada periode 2013-2017 yang berarti penurunan atau peningkatan 
GDP tidak mempengaruhi secara langsung terhadap Kebangkrutan. Tetapi, sebaiknya perusahaan 
terus menjaga kecukupan modalnya supaya perusahaan mampu melindungi dari segala resiko yang 
ada. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 
maka hasil yang didapat dan disimpulkan adalah sebagai berikut: 

1. BI Rate terhadap potensi Kebangkrutan 
Hasil penelitian uji regresi dapat di simpulkan bahwa BI Rate tidak berpengaruh terhadap 
potensi Kebangkrutan.  

2. Inflasi terhadap potensi Kebangkrutan 
Hasil penelitian uji regresi dapat di simpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap 
potensi Kebangkrutan.  

3. Nilai Tukar (Kurs) terhadap potensi Kebangkrutan 
Hasil penelitian uji regresi dapat di simpulkan bahwa Nilai Tukar (Kurs) tidak berpengaruh 
terhadap potensi Kebangkrutan. 

4. GDP (Gross Domestic Product) terhadap potensi Kebangkrutan 
Hasil penelitian uji regresi dapat di simpulkan bahwa GDP (Gross Domestic Product) tidak 
berpengaruh terhadap potensi Kebangkrutan. 
 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut   : 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan variabel . dengan 
menggunakan pendekatan faktor eksternal, variabel yang digunakan hanya 
menggunakan empat rasio yaitu, BI Rate, Inflasi, Nilai Tukar, dan GDP (Gross Domestic 
Product).  Masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi potensi kebangkrutan 
diantaranya faktor sensitivitas terhadap resiko internal (faktor internal) seperti rasio 
pendekatan CAMEL (Capital, Assets quality, Management, Earning, Liquidity). 

2. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah regresi linear berganda sedangkan 
pada penelitian lain terdapat hasil yang menggunakan metode regresi logistik.  

3. Sampel perusahaan yang digunakan belum menyeluruh hanya pada perusahaan 
perbankan yang tergolong pada BUSN (Bank Umum Swasta Nasional) dengan laporan 
keuangan dan laba rugi periode 2013-2017. 

4. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan variabel . dengan 
menggunakan pendekatan faktor eksternal, variabel yang digunakan hanya 
menggunakan empat rasio yaitu, BI Rate, Inflasi, Nilai Tukar, dan GDP (Gross Domestic 
Product).  Masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi potensi kebangkrutan 
diantaranya faktor sensitivitas terhadap resiko internal (faktor internal) seperti rasio 
pendekatan CAMEL (Capital, Assets quality, Management, Earning, Liquidity). 

5. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah regresi linear berganda sedangkan 
pada penelitian lain terdapat hasil yang menggunakan metode regresi logistik.  

6. Sampel perusahaan yang digunakan belum menyeluruh hanya pada perusahaan 
perbankan yang tergolong pada BUSN (Bank Umum Swasta Nasional) dengan laporan 
keuangan dan laba rugi periode 2013-2017. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka saran yang dapat peneliti 
berikan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel dari dalam (faktor 
internal). Lalu menggunakan variabel yang dapat berkontribusi dalam mempengaruhi 
potensi Kebangkrutan. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode penelitian, alat analisis dan 

Analisis Pengaruh Faktor Eksternal Ekonomi..., Febi Lestari, Ma.-Ibs, 2018



12 
Indonesia Banking School 

model yang berbeda, agar hasil menganalisis potensi Kebangkrutan lebih variatif. 
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan jumlah sampel bank dan terus 

melakukan pembaharuan periode agar hasil yang diperoleh dapat mewakili kondisi 
perbankan nasional secara keseluruhan. 

4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya merubah sampel perusahaan agar 
hasil penelitian lebih meluas dan bervariatif. 

5. Diharapkan untuk perusahaan dapat memperhatikan kembali laporan keuangan yang 
sudah dipublikasi dalam aspek angka/nilai mata uang sudah sesuai dan benar dengan 
laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. 
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