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Prediksi Kebangkrutan Perbankan Syariah di Indonesia
Konteks Studi
 Memprediksi kebangkutan Perbankan Syariah di Indonesia dengan kategori ‘bangkrut’, ‘rawan bangkrut’, dan ‘tidak bangkrut’
model Altman dan kategori ‘bangkrut’ dan ‘tidak bangkrut’ model Springate.
 Menggambarkan Perbankan Syariah yang berpotensi mengalami kebangkrutan.
 Hasil perbandingan prediksi kebangkrutan Perbankan Syariah.
Ringkasan Temuan
 Penelitian ini menunjukkan 1.19% Bank Syariah diprediksi rawan bangkrut pada tahun 2019 melalui analisis model Altman.
 Sedangkan model Springate memprediksi 38.10% Bank Syariah mengalami kebangkrutan periode 2013-2019.
 Perbedaan hasil analisis disebabkan Model Altman Z-Score memiliki tiga klasifikasi titik Cut Off Point: bangkrut, grey zone, dan
tidak bangkrut sedangkan Springate hanya bangkrut dan tidak bangkrut, sehingga klasifikasi tersebut menjadi perbedaan
dalam hasil analisis kebangkrutan perusahaan.

Pendahuluan
Perbankan merupakan sektor penting perekonomian di
Indonesia, keberadaan perbankan secara tidak langsung
membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketika krisis
ekonomi terjadi, sektor yang paling berpengaruh adalah
perbankan sehingga memengaruhi keseluruhan perekonomian
di Indonesia. Krisis ekonomi tahun 1997 memporak-porandakan
sendi-sendi perekonomian yang kemudian bertransformasi
menjadi krisis ekonomi berkepanjangan yang memberikan efek
negatif terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Kondisi
tersebut tercermin dari banyaknya sejumlah bank yang collapse
karena dianggap tidak mampu lagi mempertahankan going
concern-nya sehingga terpaksa dilikuidasi.
Bank konvensional yang sangat terimbas terhadap krisis
tersebut sehingga memaksa perusahaan untuk melakukan
meger, akusisi, bahkan bangkrut. Hal ini berbeda yang dirasakan
bank syariah yang mampu tetap bertahan menghadapi masa
krisis dengan sistem operasional keuangan yang berbeda dengan
menerapkan sistem bagi hasil terhadap simpanan dan pinjaman,
sehingga tidak berdampak pada penerapan sistem bunga yang
menyebabkan kesulitan keuangan perusahaan pada masa
tersebut. Kemudian muncul pertanyaan apakah perbankan
syariah kebal terhadap krisis sehingga tidak berdampak pada
kesulitan keuangan yang berpotensi pada kebangkrutan.
Tujuan Penelitian ini yaitu menghitung, mengukur, menganalisis,
dan mengevaluasi prediksi potensi kebangkrutan Perbankan
Syariah Tahun 2013-2019 menggunakan model Altman Z-Score
modifikasi dan Springate serta melihat perbedaan hasil prediksi
tersebut.

Model analisis untuk memprediksi kebangkrutan
diantaranya Model Altman (1968,1984), Springate (1978),
Ohslon (1980), Whalen dan Thomson (1988). Namun dari
beberapa model analisis tersebut, analisis kebangkrutan
yang sering digunakan adalah Analisis Z-Score model Altman
dan model Springate1.
Temuan Penelitian
Hasil perhitungan Z-Score menunjukkan secara keseluruhan
Perbankan Syariah di Indonesia periode 2013-2019
menunjukkan kondisi perusahaan yang tidak bangkrut, hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dihasilkan oleh
(Kartika, 2015)2 yang menyatakan nilai Z-Score Perbankan
Syariah di atas 2.90, merupakan kriteria tidak bangkrut pada
model Z-Score modifikasi. Akan tetapi terdapat 1 Bank
Syariah diklasifikasikan pada posisi grey area/rawan
bangkrut yaitu PT. Maybank Syariah pada tahun 2018
dengan nilai Z-Score 2.726. Kondisi keuangan perusahaan
sejalan dengan hasil prediksi kebangkrutan yang
menunjukkan kondisi yang kurang baik, saldo laba ditahan
yang cenderung menurun dari tahun sebelumnya,
keuntungan yang negatif, penjualan yang cenderung
menurun, bahkan tidak melakukan penjualan saham pada
tahun tersebut, sehingga menyebabkan hasil perhitungan
rasio menjadi fluktuatif.
Hasil perhitungan nilai S-Score menggunakan model
Springate menunjukkan bahwa terdapat variasi hasil S-Score
pada Perbankan Syariah Tahun 2013-2019, terdapat 2 bank
dengan klasifikasi tidak bangkrut, dan 2 bank dengan
klasifikasi bangkrut,

sedangkan 8 bank memiliki klasifikasi yang berbeda dengan kondisi bangkrut dan tidak bangkrut pada tahun-tahun yang
berbeda. Nilai rata-rata S-Score untuk seluruh Bank Syariah Tahun 2013-2019 ditunjukkan pada grafik di bawah ini:
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Tabel di atas menunjukkan model Altman memprediksi 1.19% Perbankan Syariah berada pada posisi grey area atau rawan
bangkrut dan 98.81% berada pada posisi tidak bangkrut. Sedangkan model Springate memprediksi 38.10% Perbankan
Syariah berada pada posisi bangkrut dan 61.90% berada pada posisi tidak bangkrut. Jika dilihat dari kondisi keuangan
perusahaan model Altman yang memprediksi 1,19% atau 1 perusahaan dalam kondisi rawan bangkrut menunjukkan hasil
yang sama antara prediksi Altman dengan kondisi perusahaan. Sedangkan model Springate memiliki hasil yang bervariasi
dengan kondisi perusahaan antara bangkrut dan tidak bangkrut.

Rekomendasi Kebijakan
Memahami prediksi kebangkrutan Perbankan Syariah di Indonesia dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan,
perusahaan perlu mempertimbangkan aspek-aspek keuangan perusahaan yang berpotensi menyebabkan kesulitan
keuangan dan berdampak pada kebangkrutan perusahaan, diantaranya:
1) Pemanfaatan Asset perusahaan dalam menghasilkan profit/keuntungan
Secara garis besar melalui perhitungan rasio keuangan, perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dalam
peningkatan aset, penjualan, net working capital, hanya saja terdapat bank syariah yang belum mampu memaksimalkan
asset perusahaan dalam menghasilkan profit secara maksimal.
2) Efisiensi kegiatan operasional perusahaan
Dengan kondisi keuangan perusahaan yang tidak menunjukkan tren positif dalam segi laba/keuntungan, perusahaan dapat
melakukan efisiensi terhadap kegiatan operasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diminimalisir
penggunaannya seperti menunda ekspansi jaringan bank, pembelian asset teap, meminimalisir biaya operasional, serta
memaksimalkan SDM dalam efisiensi perusahaan.
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