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ABSTRACT 

The research aims to determine and analyze the effect of internal factors (CAR, NPL, NPM, 
BOPO, and LDR)  on the potential bankcruptcy as measured by Z-Score Index at National Private 
Banks from 2014 until 2017. The population in this research are 68 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. The Result of this 
research shows that the CAR ratio has a positive effect on the Z-Score Index, while NPM has 

positive effect on the Z-Score Index, and Operational Efficiency Ratio has a negative effect on the 
Z-Score Index. Meanwhile, the NPL and LDR ratios have no effect on the Z-Score Index. 

 

Keywords : CAMEL, CAR, NPL, NPM, Operational Efficiency Ratio, LDR, Z-Score Index. 

BAB I :  PENDAHULUAN 
 
 Kinerja suatu perusahaan dapat di nilai melalui laporan keuangan, tujuan dari laporan 
keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus 
kas perusahaan yang dapat bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam 
membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan tidak hanya mencerminkan suatu kinerja bank 
tetapi juga dapat memprediksi kondisi keuangan dan menentukan langkah-langkah perbaikan 
yang perlu dilakukan di masa mendatang (Hery, 2016).  
 Menurut Darsono dan Ashari, (2005) kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai 
ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo 
yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Ketidakmampuan untuk mendeteksi sinyal-sinyal 
dalam kesulitan usaha akan mengakibatkan kerugian dalam investasi yang telah dilakukan, oleh 
karena itu dengan mengetahui indikator kebangkrutan dapat menyelamatkan banyak pihak luar 
dan perusahaan. Dalam meminimalisir terjadinya kebangkrutan, perusahaan dapat mengawasi 
kondisi keuangan dengan menggunakan teknik-teknik analisis pada laporan keuangan. 
Kemampuan dalam memprediksi kebangkrutan akan memberikan keuntungan bagi pihak internal 
maupun eksternal, seperti contoh pihak internal yaitu pihak manajemen yang berkepentingan 
dalam mengelola perusahaan, pegawai yang berkepentingan dalam kelangsungan hidup 
perusahaan. Lalu, pihak eksternal contohnya pihak investor dan kreditur sebagai pihak yang 
berada di luar perusahaan dituntut dapat mengetahui perkembangan yang ada pada perusahaan 
guna untuk mengamankan investasi yang telah dilakukan. Sebelum memutuskan membeli atau 
menjual saham, para investor sangat membutuhkan informasi untuk dapat memprediksi besarnya 
keuntungan saham yang akan diterima dari investasi yang dilakukan. Informasi yang dimaksudkan 
terkait dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. 
Risiko kebangkrutan merupakan salah satu yang akan menpengaruhi tingkat keuntungan yang 
diharapkan (Required of Return) oleh investor. 
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Tabel 1.1 
Data Return Saham Perusahaan Bank Umum Swasta Nasional 

No. Nama Bank Kode 
Saham 

Return Saham 
(dalam 

persentase) 
2016 2017 

1 PT Bank MNC Internasional, Tbk BABP -10 -16 
2 PT Bank Bukopin, Tbk BBKP -12 -2 
3 PT Bank Mestika Dharma, Tbk BBMD -2 -8 
4 PT Bank Yudha Bhakti, Tbk BBYB 93 44 
5 PT Bank JTrust Indonesia, Tbk BCIC 0 0 

6 PT Bank Pembangunan Daerah 
Banten, Tbk BEKS 6 -27 

7 PT Bank QNB Indonesia, Tbk BKSW -15 -11 
8 PT Bank Maspion Indonesia, Tbk BMAS 9 2 
9 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk BNII 44 19 

10 PT Bank Sinarmas, Tbk BSIM 52 38 
11 PT Bank Of India Indonesia, Tbk BSWD -25 -17 

12 PT Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional, Tbk BTPN -26 -1 

13 PT Bank Mega, Tbk MEGA 16 -5 
14 PT Bank Mitraniaga NAGA 31 5 

15 
PT Bank Woori Saudara Indonesia 

1906, Tbk SDRA -2 -15 

Sumber: www.seputarforex.com, data diolah oleh peneliti. 
  

 Survey pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui potensi kebangkrutan sebagaimana 
teori yang dikemukakan oleh Tendelilin adalah return saham merupakan refleksi dari kinerja 
perusahaan tersebut. Dari fenomena tersebut peneliti memilih Bank Umum Swasta Nasional untuk 
dijadikan populasi dikarenakan dari 43 perbankan yang terdaftar di BEI terdapat 15 bank yang 
mengalami penurunan return saham, dan 15 bank tersebut termasuk Bank Umum Swasta 
Nasional. Angka return saham yang cenderung menurun memberikan gambaran bahwa bank 
tersebut sedang mengalami penurunan kinerja yang dapat dilihat dari return yang didapat pada 
tahun tersebut selain itu penurunan kinerja juga dapat dilihat dengan cara menganalisis laporan 
keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Selain hal tersebut Bank Umum Swasta 
Nasional merupakan bank yang tidak ada campur tangannya dengan pemerintah ataupun politik 
dalam kegiatan operasionalnya sehingga untuk mendapatkan laba atau profitabilitas bank umum 
swasta nasional bersaing dengan ketat. 

BAB II : LANDASAN TEORI 
 
KEBANGKRUTAN 
 Kebangkrutan dapat terjadi dikarenakan pihak manajemen perusahaan tidak mampu untuk 
mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi dalam perusahaan. Menurut Saleh & Sudiyatno 
(2012), kesulitan dapat di mulai dari kesulitan likuiditas (jangka pendek), yang merupakan 
kesulitan keuangan yang paling ringan, sampai dengan ke pernyataan kebangkrutan, yang 
merupakan kesulitan yang paling berat. Sehingga kesulitan keuangan bisa dilihat sebagai 
kontinum yang panjang, mulai dari yang ringan sampai yang paling berat. 
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 Menurut Wild, et al. (2008) menyatakan salah satu model kinerja keuangan yang 
mengintegrasikan rasio-rasio keuangan tertentu untuk menganalisis tingkat kebangkrutan 
perusahaan adalah model Altman. Karakteristik rasio tersebut digunakan untuk mengidentifikasi 
kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan dimasa depan. Model ini dapat mengasumsikan, bukti 
kesulitan keuangan dapat terdeteksi pada rasio keuangan yang terdapat pada laporan keuangan 
perusahaan tesebut yang dapat dilihat sejak dini. 
Menurut Investopedia, profesor di New York University, Edward Altman, melakukan penelitian 
terhadap kinerja keuangan perusahaan yang mengalami kebangkrutan dengan kinerja perusahaan 
yang sehat. Profesor Edward Altman meneliti kebangkrutan dengan menciptakan formula/rumus 
Z-Score pada tahun 1967, dan dipublikasikan pada tahun 1968. Persamaan kebangkrutan yang 
ditujukan untuk memprediksi perusahaan manufaktur. Persamaan dari model Altman (1968) yaitu : 

Z” = 1,2XI + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5 
Dimana : 
Z” = bankruptcy 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 

 Menurut Rudianto, (2013) seiring dengan berjalannya waktu dan penyesuaian terhadap 
berbagai jenis perusahaan. Altman melakukan penelitian mengenai potensi kebangkrutan 
perusahaan-perusahaan selain perusahaan manufaktur. Formula Z-Score terakhir merupakan 
rumus yang dinilai sangat fleksibel karena dapat digunakan untuk berbagai jenis bidang usaha dan 
cocok digunakan di negara berkembang seperti Indonesia model ini dikenal dengan model Altman 
Modifikasi yang dibuat oleh Edward Altman pada tahun 1995 . Berikut rumus Z-Score model 
Altman modifikasi untuk jenis perusahaan non-manufaktur, sebagai berikut : 

Z” = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 
Dimana : 
Z” = bankruptcy index 
X1 = Working Capital/Total Asset 
X2 = Retained Earnings / Total Asset 
X3 = Earning Before Interest And Taxes/Total Asset 
X4 = Book Value Of Equity/Total Debt 

Kriteria perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-Score model Altman 
Modifikasi yaitu, 
1. Jika nilai indeks Z” < 1,1 maka perusahaan diprediksi bangkrut (distress zone). 
2. Jika nilai indeks 1,1< Z” < 2,6 maka termasuk grey area (perusahaan diprediksi mengalami 

masalah keuangan dan berpotensi akan bangkrut). 
3. Jika nilai indeks Z” > 2,6 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut (safe zone). 
 
FAKTOR INTERNAL CAMEL 
Bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatiannya dalam menjalankan usahanya dan ini diatur pula 
dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada bab V pasal 29 ayat 2 yang berisi : “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”. 
Tata cara penilaian Kesehatan Bank yang terbaru menurut Peraturan No. 6/10/PBI/2004 dengan 
menggunakan pendekatan CAMEL yang mencakup : 
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Aspek Capital 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Capital Adequacy Ratio yang dapat memperlihatkan 
seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, 
tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-
dana dari sumber- sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain 
(Dendawijaya, 2005). Dalam menilai capital suatu bank peneliti menggunakan Capital Adequacy 
Ratio (CAR) yang dapat dihitung dengan rumus berdasarkan SE BI No. 12/11/DPNP tahun 2010 
sebagai berikut:  

CAR = Modal
Aktiva	Tertimbang	Menurut	Resiko x	100%		                          (2.3) 

 
Aspek Asset Quality 
Dalam penelitian ini menggunakan rasio NPL (Non Performing Loan), rasio ini menunjukkan 
kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. 
Rasio itu dirumuskan sesuai SE BI No. 12/11/DPNP tahun 2010 :  
NPL = Kredit	Bermasalah

Total	Kredit 	x	100%		                              (2.4) 

 
Aspek Management 
Net Profit Margin menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan 
pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus : 

NPM = Laba	Bersih
Pendapatan	Operasional 	x	100%		                                              (2.5)     

 
Aspek Earnings 
BOPO digunakan untuk melihat perbandingan antara beban operasional dan pendapatan 
operasional. Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan 
manajemen bank  dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 
Besarnya nilai BOPO dapat dihitung dengan rumus berdasarkan SE BI No. 12/11/DPNP tahun 
2010 sebagai berikut:  

BOPO = Biaya	Operasional
Pendapatan	Operasional 	x	100%		                         (2.6) 

 
Aspek Liquidity 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Loan Deposit Ratio guna menilai likuiditas bank. LDR 
adalah seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Semakin 
tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang 
bersangkutan (Dendawijaya, 2005). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus berdasarkan SE BI No. 
6/23/DPNP tahun 2004 sebagai berikut:  
LDR = Jumlah	Kredit	yang	Diberikan

Total	Dana	Pihak	Ketiga 	x	100%		                            (2.7) 

 
KERANGKA PEMIKIRAN 
 
Pengaruh Capital Adequacy Ratio terhadap Z-Score Index 
CAR merupakan indikator kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat 
dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Semakin besar nilai CAR, 
menandakan bahwa bank semakin sanggup menghadapi risiko pada aktiva yang mengandung 
risiko. Dengan nilai Z-Score yang semakin besar menandakan bahwa semakin jauh dari risiko. 
Semakin besar nilai CAR, maka semakin tinggi nilai Z-Score yang dapat disimpulkan jika nilai CAR 
tinggi maka nilai Z-Score pun tinggi yang mengindikasikan bahwa perusahaan dalam keadaan 
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safe zone. Maria Rosandra (2016) menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh positif terhadap 
potensi kebangkrutan.Berdasarkan teori dengan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan 
hipotesis sebagai berikut : 
 H1 :  CAR berpengaruh positif terhadap Z-Score Index 
 
Pengaruh Non Performing Loan terhadap Z-Score Index 
NPL merupakan indikator yang memperlihatkan seberapa besar kredit bermasalah yang dimiliki 
perbankan, semakin besar nilai NPL, maka semakin kecil Z-Score Index yang diperoleh yang 
mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi distress zone begitupun sebaliknya 
jika nilai NPL rendah maka nilai Z-Score Index meningkat yang mengindikasikan perusahaan 
dalam keadaan safe zone. Teori tersebut sudah dibuktikan oleh peneliti peneliti Maria Rosandra 
(2016) menyatakan bahwa NPL memiliki pengaruh negatif terhadap Z-Score Index. 
 H2 :  NPL berpengaruh negatif terhadap Z-Score Index 
 
Pengaruh Net Profit Margin terhadap Z-Score Index 
NPM merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan 
pajak dibandingkan dengan penjualan, Semakin besar rasio Net Profit Margin mengindikasikan 
tingkat kesehatan bank semakin baik, begitupun sebaliknya jika NPM semakin kecil maka dapat 
dikatakan bahwa bank tersebut sedang tidak sehat yang dapat menyebabkan kegagalan suatu 
bank. Peneliti Hery Wijanarto  (2016) menyatakan bahwa NPM memiliki pengaruh positif terhadap 
kesulitan keuangan yang diukur menggunakan Z-Score Index. 
 H3 :  NPM berpengaruh positif terhadap Z-Score Index 
 
Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Z-Score Index 
BOPO merupakan rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 
dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio 
BOPO maka semakin efisien biaya yang dikeluarkan oleh bank, sebaliknya semakin besar maka 
bank dapat dinyatakan belum efisien dalam mengelola biaya yang dikeluarkan. Hal tersebut dapat 
menyebabkan suatu kegagalan pada bank. Lain halnya pada Z-Score Index, Semakin tinggi nilai 
BOPO maka semakin kecil nilai Z-Score begitupun sebaliknya jika nilai BOPO rendah maka nilai 
Z-Score akan semakin tinggi yang mengindikasikan perusahaan dalam keadaan safe zone. Maria 
Rosandra dan Mulyo Haryanto (2016) menyebutkan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif 
terhadap potensi kebangkrutan yang diukur dalam Z-Score Index Berdasarkan teori dengan 
penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :  
 H4 :  BOPO berpengaruh negatif terhadap Z-Score Index 
 
Pengaruh Loan Deposit Ratio terhadap Z-Score Index 
LDR merupakan mengukur kemampuan bank dalam melunasi jangka pendeknya, jika rasio LDR 
terganggu dapat dipastikan bahwa bank memiliki kemampuan yang sangat lemah dalam melunasi 
kewajiban jangka pendeknya yang dapat berakibat kegagalan suatu bank. Semakin tinggi rasio 
LDR maka semakin tinggi pula probabilitas suatu bank mengalami kebangkrutan. Tetapi, jika nilai 
LDR semakin tinggi dapat berakibat Z-Score Index yang rendah. Dapat disimpulkan bank akan 
mendekati risiko. Maria Rosandra (2016) menyatakan LDR memiliki pengaruh negatif terhadap 
potensi kebangkrutan bank yang diukur dengan menggunakan Z-Score Index. Berdasarkan teori 
dengan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut : 
 H5 :  LDR berpengaruh negatif terhadap Z-Score Index 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
 
POPULASI DAN SAMPEL 
Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2014-2017. Jumlah Bank Umum Swasta Nasional sampai saat ini terdapat 
68 bank. Sedangkan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive 
sampling yang artinya metode pemilihan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan atau adanya 
kriteria dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bank Umum Swasta Nasional dan tidak termasuk Bank Syariah 
2. Menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah di audit secara lengkap yang     terdapat 

pada website Otoritas Jasa Keuangan 
3. Bank Umum Swasta Nasional yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia minimal sudah 

terdaftar di BEI selama 4 tahun dikarenakan, periode peneliti dari tahun 2014-2017 
4. Termasuk dalam kategori Distress Zone pada perhitungan Z-Score 
Jumlah populasi perusahaan perbankan yang menjadi objek penelitian hanya ada 13 bank dari 68 
bank yang memenuhi kriteria dan dapat dijadikan sampel penelitian. Berikut 13 bank yang akan 
diteliti adalah : 

Tabel 3.1 
Data Bank Umum Swasta Nasional 

yang Menjadi Sampel Penelitian 
No. Nama Bank Tanggal IPO 
1 PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk 29 Agustus 1990 
2 PT Bank Bukopin, Tbk 10 Juli 2006 
3 PT Bank Bumi Arta, Tbk 31 Desember 2011 
4 PT Bank Capital Indonesia, Tbk 08 Oktober 2007 
5 PT Bank Jtrust Indonesia, Tbk 25 Juni 1997 
6 PT Bank Mayapada International, Tbk 29 Agustus 1997 
7 PT Bank Maybank Indonesia, Tbk 21 November 1989 
8 PT Bank Mega, Tbk 17 April 2000 
9 PT Bank MNC Internasional, Tbk 15 Juli 2002 
10 PT Bank Sinarmas, Tbk 13 Desember 2010 
11 PT Bank Victoria International, Tbk 30 Juni 1999 
12 PT Bank Mitraniaga, Tbk 09 Juli 2013 
13 PT Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk 13 Juli 2001 

Sumber: data olahan oleh peneliti. 
 
JENIS DAN SUMBER DATA 
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan 
keuangan perusahaan Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 
Periode penelitian mulai dari tahun 2014-2017. Laporan keuangan perusahaan diperoleh dari 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada penelitian ini menggunakan metode analisa regresi 
berganda. potensi kebangkrutan diproksikan dengan Z-Score Index Altman. 
 
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
Pada penelitian ini dilakukan guna mendeketeksi kebangkeutan pada perusahaan yang telah 
dijadikan sampel penelitian dari sebelumnya terdapat 68 Bank Umum Swasta Nasional lalu telah 
terpilih 13 bank yang telah masuk kriteria pada penelitian ini 
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PEMILIHAN MODEL 
 Pemilihan model terdiri dari tiga model yaitu (1) Common Effect, (2) Fixed Effect, (3) 
Random Effect. Dalam pemilihan model regresi yang pertama yaitu dengan menggunakan Uji 
Chow untuk memilih model fixed effect, kemudian yang kedua dilakukan uji Hausman untuk 
memilih model random effect yang akan digunakan. Uji Chow dilakukan untuk mengetahui apakah 
model penelitian menggunakan Common Effect atau Fixed Effect. Hasil dari uji chow adalah 
sebagai berikut: 
 Nilai probabilitas Cross Section Chi-Square menunjukkan nilai 0.0000. nilai tersebut lebih 
kecil dibandingkan dengan nilai signifikan yaitu 0.05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 
penelitian ini menggunakan uji fixed effect dan dapat dilanjutkan ke uji Hausman. Berdasarkan 
hasil nilai uji Hausman dengan probabilitas 0.0001 nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan 
yaitu 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect. 
UJI NORMALITAS 
Berdasarkan hasil data pada penelitian ini terdistribusi normal. Hal tersebut dikarenakan 
probabilitas menunjukkan nilai 0.269439 dan nilai tersebut diatas nilai signifikan yaitu 0.05. Maka 
dapat disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak dan yang berarti data tersebut terdistribusi 
normal.. 
UJI MULTIKOLINIERITAS 
 Hasil diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi kurang dari 0.80 yang dapat 
disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terdapat unsur multikolinieritas 
UJI HETEROKEDASITAS 
 Pada uji heterokedasitas yaitu dengan melakukan regresi variabel independen 
menggunakan uji glejser dimana semua variabel diregresikan menggunakan residual absolut 
apabila probabilitas lebih besar dari pada nilai 0,05 maka dapat dinyatakan data tersebut tidak 
terdapat heterokedasitas tetapi sebaliknya jika probabilitasnya lebih kecil daripada nilai 0,05 maka 
terdapat heterokedasitas. Berdasarkan data yang telah diolah dengan EViews9 menggunakan uji 
glejser bahwa probabilitas menunjukkan nilai lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan data tersebut 
tidak adanya heterokedasitas. 
UJI AUTOKORELASI 
 Berdasarkan olahan data yang dilakukan, hasil nilai dW pada model penelitian sebesar 
2.177282 yang artinya bahwa nilai durbin Watson sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, 
sehingga dapat disimpukan bahwa model penelitian tidak terdapat autokorelasi. Penelitian ini 
menggunakan 52 observasi dengan lima variabel, maka dapat disimpulkan nilai durbin Watson 
pada penelitian ini terletak pada daerah dimana tidak terdapat autokorelasi. 
UJI REGRESI LINEAR BERGANDA 

Tabel 4.8 
Hasil Persamaan Regresi 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 1.614001 0.181301 8.902340 0.0000 
CAR 0.878965 0.399345 2.201016 0.0346** 
NPL -0.211954 1.341626 -0.157983 0.8754 
NPM 0.174410 0.094804 1.839689 0.0746*** 
BOPO -1.364084 0.138150 -9.873925 0.0000** 
LDR -0.183759 0.126691 -1.450449 0.1561 

Sumber: Data olahan oleh peneliti menggunakan Eviews9 
 
 
Keterangan :  
**  : Nilai Signifikansi 0,05  
***  : Nilai Signifikansi 0,10 
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Berdasarkan hasil regresi penelitian, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai 
berikut : 
Z” = 1.614001 + 0.878965CAR - 0.211954NPL + 0.174410NPM  - 1.364084BOPO -         
0.183759LDR 

Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Konstanta sebesar 1.614001 memberikan indikasi bahwa jika variabel independen bernilai 
konstan maka Z-Score Index akan mengalami peningkatan sebesar 1.614001. 

2. Koefisien regresi untuk rasio CAR sebesar 0.878965 yang menunjukkan bahwa jika CAR 
meningkat sebesar 1% maka rata-rata Z-Score Index akan mengalami peningkatan sebesar 
0.878965. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

3. Koefisien regresi untuk rasio NPL sebesar -0.211954 hal ini menunjukkan bahwa jika NPL 
meningkat sebesar 1% maka rata-rata Z-Score Index akan mengalami penurunan sebesar 
0.211954. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

4. Koefisien regresi untuk rasio NPM sebesar 0.174410 yang menunjukkan bahwa jika NPM 
meningkat sebesar 1% maka rata-rata Z-Score Index akan mengalami peningkatan sebesar 
0.174410 untuk setiap pengukuran NPM. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah 
konstan. 

5. Koefisien regresi untuk rasio BOPO sebesar -1.364084 yang menunjukkan bahwa jika BOPO 
meningkat sebesar 1% maka rata-rata Z-Score Index akan mengalami penurunan sebesar 
1.364084 untuk setiap pengukuran BOPO. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah 
konstan. 

6. Koefisien regresi untuk rasio LDR sebesar -0.183759 yang menunjukkan bahwa jika LDR 
meningkat sebesar 1% maka rata-rata Z-Score Index akan mengalami penurunan sebesar 
0.183759 untuk setiap pengukuran LDR. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah 
konstan. 

Berdasarkan hasil koefisien regresi diatas, dari semua variabel yang telah diuji pada penelitian ini. 
Dapat disimpulkan bahwa variabel BOPO yang memiliki koefisien regresi terbesar yaitu -1.364084. 
kata lain bahwa aspek earnings merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi 
potensi kebangkrutan. 

UJI F KELAYAKAN MODEL 

 Pada penelitian ini menunjukkan bahwa probabilitas signifikan hasil uji F adalah 0. Dapat 
disimpulkan bahwa pada penelitian ini semua variabel bebas yang digunakan layak untuk 
digunakan pada penelitian ini karena hasilnya nilai probabilitas F < 0.05 atau nilai F hitung 
24.22599 > F tabel 4.39. 
 
UJI KOEFISIEN DETERMINASI 
 
 Pada penelitian ini menunjukkan hasil adjusted R2 adalah 0.885610. Dapat disimpulkan 
variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat Z-Score Index sebesar 
88.56% dimana sisanya yaitu 11.44% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar variabel didalam 
penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan adjusted R2 dikarenakan penelitian ini 
menggunakan variabel independen lebih dari satu. 
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UJI T STATISTIK 
 
Capital Adequacy Ratio 
Pada penelitian ini Capital Adequacy Ratio memiliki pengaruh positif terhadap Potensi 
Kebangkrutan yang diukur menggunakan Z-Score Index.  
 
Net Profit Margin  
Pada penelitian ini Net Profit Margin berpengaruh positif terhadap Potensi Kebangkrutan yang 
diukur menggunakan Z-Score Index.  
 
Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional  
Pada penelitian ini Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional memiliki pengaruh negatif 
terhadap Potensi Kebangkrutan yang diukur menggunakan Z-Score Index.  
 
Non Performing Loan  
Pada penelitian ini Non Performing Loan tidak berpengaruh terhadap Potensi Kebangkrutan yang 
diukur menggunakan Z-Score Index. 
 
Loan Deposit Ratio  
Pada penelitian ini Loan Deposit Ratio tidak berpengaruh terhadap Potensi Kebangkrutan yang 
diukur menggunakan Z-Score Index 
 

IMPLIKASI MANAJERIAL 

Capital Adequacy Ratio 
Bagi perusahaan diharapkan selalu menjaga dan mengawasi tingkat kecukupan modalnya, Nilai 
CAR dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan Modal dengan asumsi aset yang berisiko 
rendah atau konstan.  Dengan begitu perusahaan mampu melindungi segala risiko yang ada. 
 
Net Profit Margin  
Bagi perusahaan guna menjaga nilai NPM yang tinggi yang mengindikasi keuntungan yang tinggi 
yang akan didapatkan oleh bank tersebut. Pada perusahaan NPM sangat bergantung pada 
pendapatan operasionalnya dimana penjualan aset keuangan seperti surat berharga, kredit dan 
sebagainya yang dapat mempengaruhi nilai NPM. Jika pendapatan tinggi maka laba juga akan 
tinggi dengan asumsi biaya yang dikeluarkan oleh bank konstan atau rendah. 
 
Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional  
Bagi perusahaan tingkat BOPO adalah hal yang paling menjadi faktor kesuksesan bank dalam 
menjaga tingkat efisiensi. Jika nilai BOPO tinggi maka bank terjadi kenaikan biaya operasional 
dengan asumsi pendapatan yang didapat konstan atau rendah. Agar BOPO pada angka normal 
sesuai dengan ketentuan maka jika terjadi biaya operasional yang tinggi bank harus mampu 
menaikan pendapatan operasional melalui perdagangan aset keuangan. Jika tidak mampu maka 
bank harus segara mengeluarkan biaya yang tidak terlalu diperlukan guna mengurangi biaya 
operasional pada bank (ex : biaya promosi yang ditekankan) 
 
Non Performing Loan  
Menjaga tingkat NPL yang rendah dengan memberikan pengawasan pada saat pemberian kredit 
yakni dilakukan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) dan 
menjalankanya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Loan Deposit Ratio  
Bagi perbankan tingkat LDR harus berada diposisi yang ideal menurut ketentuan. Tidak boleh 
terlalu tinggi atau tidak boleh terlalu rendah. Disini perbankan harus menyalurkan kredit yang tinggi 
dengan dana pihak III dimana agar tetap berada nilai ideal. Karena jika tidak, nilai LDR yang tinggi 
mengasumsikan kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan total Dana Pihak III mengasumsikan 
bahwa likuiditas bank akan terganggu, sebaliknya jika Dana Pihak III yang tinggi dibandingkan 
dengan kreditnya maka pendapatan bunga yang didapat pada bank akan rendah dibandingkan 
dengan biaya bunga yang akan dikeluarkan oleh bank. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumnya, maka hasil yang didapat dan disimpulkan sebagai berikut : 
1. Capital Adequacy Ratio memiliki pengaruh positif terhadap Potensi Kebangkrutan yang diukur 

menggunakan Z-Score Index. Semakin tinggi nilai CAR maka akan semakin tinggi Z-Score 
Index yang mengindikasi perbankan dalam posisi safe zone. 

2. Net Profit Margin berpengaruh positif terhadap Potensi Kebangkrutan yang diukur 
menggunakan Z-Score Index. Semakin tinggi nilai NPM maka akan semakin tinggi Z-Score 
Index yang mengindikasi perbankan dalam posisi safe zone. 

3. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional memiliki pengaruh negatif terhadap Potensi 
Kebangkrutan yang diukur menggunakan Z-Score Index. Semakin tinggi nilai BOPO maka 
akan semakin rendah Z-Score Index yang mengindikasi perbankan dalam posisi safe zone. 

4. Non Performing Loan tidak berpengaruh terhadap Potensi Kebangkrutan yang diukur 
menggunakan Z-Score Index. 

5. Loan Deposit Ratio tidak berpengaruh terhadap Potensi Kebangkrutan yang diukur 
menggunakan Z-Score Index 

 

KETERBATASAN PENELITIAN 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian maka dapat dibuat keterbatasan penelitian, yaitu : 
1. Keterbatasan penelitian ini hanya meneliti industri perbankan yaitu Bank Umum Swasta 

Nasional.  
2. Dalam penelitian ini hanya meneliti dengan variabel menggunakan faktor Internal 

menggunakan rasio pada laporan keuangan.  
3. Dengan menggunakan pendekatan CAMEL peneliti hanya menggunakan lima rasio, yang 

sebenarnya terdapat banyak rasio yang masuk dalam pendekatan CAMEL seperti, ROA, ROE 
dan sebagainya. 

4. Pada penelitian ini hanya menggunakan metode penelitian regresi linier berganda.  
 

SARAN 

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka saran yang dapat 
peneliti berikan adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan industri lain yang berbeda dari penelitian ini. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel dari luar perusahaan (faktor 

eksternal) seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi, BI- Rate dan sebagainya. 
3. Metode penelitian selanjutnya diharapkan memakai metode penelitian yang lebih baik lagi 

seperti metode analisa aritma, regresi logit, intergrasi. 
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